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 رش املقاالت والبحوث يف خمتلف الفروع القانونی لرشوط   ةختتص ا ب

  :التالیة 

  د الشلكیة واملوضوعیة رتام القوا رشا ل  .والعلمیة 

 لمي و كتابة ٔسلوب  اكدميي الورقة البحثیة ب ٔ. 

 سبق رشها ٔحباث اليت مل  ال ا ٕ ل ا كون جزءا من رسائل  و اليت ال تق ال 

كتوراه  .املاجستري ٔو ا

  ب الورقة البحثیة بنظام رب  Word 2003" الورد" ك ٔن تبعث  ىل 

لكرتوين ٕىل الربید  ٔو ا رسال املقال الربیدي عنوانال  لم  ٕ يف قرص  مع ا

ىل ورقة  سختني   . 4aمضغوط مصحوب ب

  سق كتابة لغة العربیة ب ب البحوث  "   Traditional Arabic "ك

اس  خطٔما  .16مق     Times New Roman لغة الفرسیة ف

اس  ٔسطر قدره . 12مق رك فراغ بني ا ات جوانب  1.15مع  ، وفرا
ة  اتمس ، 2.5الصف دد صف اوز  ٔال  یت ة 15 املقال و  .صف

 ٔوتوماتیيك ري  ادي  شلك  ب  ك ٔن  ٓخر املقال و ش يف  هتم كون ا  .ٔن 
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 مس ولقب الباحث ع عنوان املدا  ه العلمیة. ی واملعلومات . و رت

دمة: "الشخصیة اخلاص به  والرضوریة من  . عنوان املؤسسة املست

لكرتوين  ورمق   "الهاتف الربید 

 لتحكمي العلمي لمیة  البحوث ختضع  حبیث تفحص من طرف هیئة 

رفضه  ٔو  ل البحث  ٔن تق خصصة ولها  ٔمهیته وقميته العلمیة  .م  حسب 

جراء التعدیالت الالزمة ٔو ٕ  .تطالب صاحب البحث 

 شورة ٔحصاهبا البحوث امل ٔراء  ال عن  ٕ  .ال تعرب ا

  

  

  

ه مجیع  ٔعاملتو ٓيتواملراسالت اىل العنوان  ا   :ا

ولیة والنصوص الوطنیة وواقعها يف : "خمرب  سان بني النصوص ا حامیة حقوق 
ر    ".اجلزا

كتور الطاهر موالي  –لكیة احلقوق والعلوم السیاسیة    سعیدة –امعة ا

  سعیدة – النرص  138ص ب 

لكرتوين   revetudesdroit@gmail.com: الربید 

 
 
 
 
 

ٓراء  ٕال عن  ن املقاالت الواردة يف هذه ا ال تعرب ا ٕ ا
  ٔحصاهبا
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C’est avec honneur et joie que je consens à rédiger cet avant propos 

relatif au 4ème numéro de la revue « Etude de droits », éditée par notre laboratoire 

« Protection des droits de l’homme, entre textes internationaux et textes 

nationaux et leurs effectivités en Algérie », affilié à la Faculté de Droit et des 

Sciences Politique de l’Université de Saïda. 

A travers ce 4ème numéro de notre modeste revue, je tiens à exprimer ma 

profonde reconnaissance au directeur du laboratoire, Monsieur Mohammed El 

Amine ASWED, ainsi qu’aux membres du comité de rédaction de la revue, 

présidé par Monsieur Mohammed Fayçal SACI, pour leurs considérables efforts et 

leur volonté indéniable à vouloir surmonter toutes les difficultés afin que notre 

revue continu à paraitre de manière régulière et sans interruption. 

Je n’oublie pas, aussi, d’exprimer toute ma gratitude envers nos 

chercheurs universitaires qui nous ont fait l’honneur de bien vouloir publier leurs 

travaux dans notre modeste revue et ainsi contribuer pleinement à enrichir nos 

connaissances scientifiques dans le domaine juridique. 

Enfin, je me permets d’emmètre le souhait, de voir un jour notre revue 

se transformer, dans un futur proche, en une revue spécialisée dans le domaine 

des droits de l’homme en adéquation avec l’intitulé de notre prestigieux 

laboratoire. Cela aidera, à coup sûr, notre revue à acquérir une renommée 

nationale voir même internationale.  

/ Chakib BOUKLI HACENE ieurMons 

Membre du laboratoire « PDHTITNEA » 
  

Avant propos 
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شخص معنوي شفى  ٔخطاء  مسؤولیة املس   عن 
ٔطباء التابعني   ا

كتور  بقمل  س:   ا   خویــــــا دری
  لكیة احلقوق والعلوم السیاسیة" ٔ "ٔستاذ حمارض 

ٔمحد درایة  ة    ٔدرار -جلامعة االٕفریق

  مقدمــــــــــــــة

ا منذ العصور القدمية سواء       لقد قامت املسؤولية الطبية ومت العمل 
على اعتبار إلزامية مساءلة , عند البابليني أو اإلغريق أو الرومان أو غريهم

  .األطباء عن األخطاء اليت يقعون فيها أثناء ممارستهم ملهنتهم

تمعات اإلنسانية وتبعًا للتطور الكبري الذي عرفته      عرفت مهنة , ا
, الطب توازيًا مع ذلك تطورًا هائالً من حيث املعارف واإلكتشافات الطبية

  .وكذا من حيث الوسائل املستعملة يف التداوي

إال أن قاعات احملاكم الزالت تشهد العديد , وبالرغم من هذا التطور     
طبية واألطباء من قبل من املنازعات والدعاوى املرفوعة ضد املؤسسات ال

ضحايا األخطاء اجلسيمة اليت يقع فيها األطباء نتيجة لقيامهم مبهامهم 
  .الطبية

وكنتيجة لذلك قامت خمتلف الدول بسن تشريعات ونصوص قانونية      
حتدد ضوابط العمل املهين الطيب واملسؤولية املرتتبة عن أخطاء األطباء سواء 
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ا تبع ذلك إصدار عديد اإلجتهادات كم, يف القطاع العام أو اخلاص
  .القضائية لتغطي بذلك اجلوانب اليت أغفلها التشريع

ونظرًا ملا يكتسيه موضوع مسؤولية األطباء عن األخطاء اليت يقعون      
واليت قد تسبب أضرارًا جسيمة باملرضى قد تصل حلد , فيها من أمهية

ة املستشفى كشخص معنوي عن مسؤولي: "مت اختيارنا هلذا املوسوم بـــ, الوفاة
ما مدى مسؤولية : انطالقًا من إشكالية مفادها, "أخطاء األطباء التابعني له

املستشفى عن أخطاء األطباء التابعني له ؟ وما نطاق هذه املسؤولية ؟ وهل 
  ميكن أن متتد للمؤسسات اإلستشفائية اخلاصة ؟

      ً حتليليًا وصفيًا  ومن أجل معاجلة هذه اإلشكالية اعتمدنا منهجا
حيث قسمنا املداخلة إىل , ألحكام النصوص القانونية املرتبطة باملوضوع

, تطرقنا يف املبحث األول للمسؤولية الطبية يف املستشفيات العامة, مبحثني
, )املطلب األول(مربزين العالقة ما بني املريض والطبيب واملستشفى العام 

ة املستشفى العام عن أخطاء أطباءة على حنو ميكننا من معرفة أساس مساءل
  ).املطلب الثاين(

, أما يف املبحث الثاين فتطرقنا للمسؤولية الطبية يف العيادات اخلاصة     
وذلك من خالل معرفة أساس مساءلة العيادات اخلاصة عن أخطاء أطبائها 

على حنو ميكننا من معرفة مدى جواز رجوع العيادة , )املطلب األول(
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وتفصيل , )املطلب الثاين(ى األطباء التابعني هلا مببلغ التعويض اخلاصة عل
  : ذلك كاآليت

  .املسؤولية الطبية يف املستشفيات العامة: ولاألبحث امل

يف إحدى أحكامها قضت حمكمة النقض املصرية بعدم مساءلة      
الطبيب العامل مبستشفى عمومي عن ضرر حلق باملريض على أساس 

وذلك حبجة أن املريض مل خيرت , بل التقصريية فقط, املسؤولية العقدية
  .)01( الطبيب املكلف بعالجه حىت يكون بينهما عقد

ديد طبيعة اخلطأ املرتكب من قبل الطبيب فإن حت, وأيًا ما كان األمر     
هو األهم واألساس يف قيام مسؤولية املستشفى العام كشخص معنوي عما 

ولتبيان قيام هذه املسؤولية . يرتكب من أخطاء من قبل األطباء التابعني له
سنقوم بتحديد طبيعة العالقة مابني املريض والطبيب واملستشفى العام 

و ميكننا من حتديد أساس مساءلة املستشفى العام على حن, )املطلب األول(
  ).املطلب الثاين(عن أخطاء أطباءه 

  .طبيعة العالقة مابني املريض والطبيب واملستشفى العام: ولاألطلب امل

ً على ما ورد يف املادة        466-97: من املرسوم التنفيذي رقم 02بناء
فإن , )02( وسريها احملدد لقواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية "القطاع الصحي 
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إىل  )03( وكنتيجة لذلك يذهب غالبية الفقه, "املعنوية واإلستقالل املايل
عدم وجود عالقة بني املريض والطبيب باعتبار أن الطبيب يقوم خبدمة عامة 

  .باعتباره ممثالً للمستشفى العام كشخص معنوي

أبعد من ذلك حينما نفى وجود  )04( ولقد ذهب الفقه الفرنسي     
إذ يرون أن العالقة ما , عالقة عقدية حىت ما بني املريض واملستشفى العام

وبالتايل ال ميكن مساءلة املستشفى على , بني الطرفني من طبيعة إدارية حبتة
لة اليت يتعاقد غري أن ذلك جيعلنا نتساءل عن احلا, أساس املسؤولية العقدية

فيها املستشفى العام مع أطباء أجانب ويرتتب عن ذلك وقوع أخطاء تلحق 
  فهل تقوم مسؤولية املستشفى العام يف هذه احلالة ؟. ضررًا باملريض

لإلجابة عن ذلك نرى قيام مسؤولية املستشفى العام عن األخطاء      
د معهم املستشفى الطبية املرتكبة من قبل األطباء األجانب الذين يتعاق

بينما تنتفي , استنادً إىل العقد املربم ما بني املستشفى واألطباء األجانب
  .العالقة ما بني املريض والطبيب األجنيب

ومن جانب آخر تُطرح إشكالية مدى قيام املسؤولية يف حالة إبرام      
مث يقوم هذا األخري بتحويل املريض , املريض لعقد مع طبيب أخصائي

ففي هذه احلالة ال توجد عالقة ما بني املريض , شفى عموميملست
ويف حالة وقوع ضرر للمريض فإن مسؤولية الطبيب , واملستشفى العمومي
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ً على العقد املربم بينهما بينما تنتفي مسؤولية , األخصائي تقوم بناء
  .املستشفى العام

 البعضذهب , وعلى صعيد العالقة ما بني الطبيب واملستشفى العام     
. إىل القول باستقاللية األطباء عن املستشفى العام العاملني به )05(

غاير ذهب الكثريون إىل اعتبار الطبيب تابعًا للمستشفى  ُ وعلى صعيد م
مبا يثبت عالقة التبعية القائمة بني املستشفى , العام الذي يعمل به

قوع أخطاء ويثبت كذلك قيام مسؤولية املستشفى العام يف حالة و , والطبيب
من الطبيب ترتبت عنها أضرار للمريض على أساس مسؤولية املتبوع عن 

عالوة على خضوع الطبيب للمسؤولية التأديبية أمام , )06( أعمال تابعه
إدارة املستشفى من جهة وأمام جملس أخالقيات مهنة الطب من جهة 

  .)07( أخرى

واليت جاء يف , من القانون املدين اجلزائري 136وبالرجوع لنص املادة      
مسؤوالً عن الضرر ) املستشفى العام يف هذه احلالة(مفهومها أن املتبوع 

بفعله الضار مىت كان واقعًا منه ) الطبيب يف هذه احلالة(الذي حيدثه تابعه 
حقق عالقة التبعية ولو مل وتت. يف حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو مبناسبتها

, يكن املتبوع حرًا يف اختيار تابعه مىت كان هذا األخري يعمل حلساب املتبوع
حيث يتبني أن مسؤولية املستشفى عن أخطاء األطباء التابعني له مسؤولية 

  .مفرتضة
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وكنتيجة هلذه التبعية تستطيع إدارة املستشفى العام إصدار األوامر      
وما على , وتوجيه أعماهلم وتقسيمها وحتديد مواعيدها, هلا لألطباء التابعني

وإال جاز إلدارة , األطباء باعتبارهم تابعني هلا سوى اتباعها وإطاعة أوامرها
املستشفى توقيع اجلزاءات املنصوص عليها قانونًا يف حق األطباء املخالفني 

  .هلذه األوامر والتوجيهات

  .فى العام عن أخطاء أطباءهأساس مساءلة املستش: ثاينالطلب امل

ال تقوم مسؤولية املستشفى إال بوقوع خطأ ما تسبب فيه أحد األطباء      
بني نوعني  )08( ويفرق الفقه. التابعني للمستشفى وسبب ضررًا للغري

ً , من األخطاء اليت ميكن أن يقع فيها األطباء , فإما أن يكون اخلطأ شخصيا
 ً   .أو يكون اخلطأ مرفقيا

فاخلطأ الشخصي يتحقق عند انعدام الصلة بني اخلطأ املرتكب من قبل      
كاألخطاء اليت يرتكبها الطبيب مبفرده , الطبيب واملستشفى املنسوب إليه

وميكن أن يكون . ودون إمهال من قبل إدارة املستشفى الذي ينتمي إليه
ذه اخلطأ شخصيًا كذلك يف حالة إتيان الطبيب خلطأ جسيم كعدم اختا

لإلجراءات الالزمة عند تطعيم مريض أو خطأ الطبيب يف تشخيص حالة 
ففي هذه احلاالت يتحمل الطبيب مسؤولية أخطاءه مبفرده وبصفة , مريض

  .مستقلة عن إدارة املستشفى التابع له
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أما اخلطأ املرفقي فيتحقق عند تقصري إدارة املستشفى كشخص معنوي      
كعدم   )09( اختاذ العناية الالزمة باملرضىأو , عن اختاذ أحد اإلجراءات

 وعدم صحة األغذية املقدمة للمرضى وحنو ذلك, نظافة أجهزة العالج
ففي هذه احلاالت يكون اخلطأ مرفقيًا وتقوم مسؤولية املستشفى  . )10(

ا وفقًا , كشخص معنوي عام فيختص حينها القضاء اإلداري مبنازعا
, )11( ن اإلجراءات املدنية واإلداريةلإلجراءات املنصوص عليها يف قانو 

: رقم )12( وهو ما مت تأكيده من قبل احملكمة العليا يف قرارها
157555.  

جدير بالذكر أنه ولئن كانت عالقة الطبيب باملستشفى العام الذي      
إال أن ذلك ال يعطي إلدارة , يعمل به حتكمها عالقة التابع باملتبوع

يف العمل الفين للطبيب؛ ألن عمله قائم على املستشفى احلق يف التدخل 
, أساس التخصص الذي حيقق له نوع من اإلستقاللية يف عالج املرضى

بالرغم من أن عالقة التبعية املذكورة كافية لتحميل إدارة املستشفى العام 
مع اإلشارة إىل أن الطبيب املخطئ قد , مسؤولية أخطاء األطباء التابعني هلا

لس الوطين ألخالقيات املهنةخيضع للمساءلة  وأمام إدارة , التأديبية أمام ا
  .املستشفى كما سبق ذكره يف املطلب األول من هذا املبحث

وخالصة القول يف هذا اإلطار يف حالة ثبوت خطأ الطبيب جاز      
للمستشفى الرجوع على الطبيب التابع له السرتداد ما قام املستشفى بدفعه 
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ن اخلطأ قد حصل بسبب أجنيب ال يد للطبيب فيه كما للمضرور ما مل يك
يف حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء القيام بعملية جراحية مبا أدى إىل 

  .)13( وقوع أضرار جسيمة حلقت باملريض

ويف إطار مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه حيق للمريض أن يقوم برفع      
إما ضد الطبيب املخطئ أو ضد  الدعوى للتعويض عن الضرر الالحق به

أو بدعوى , إما بشكل منفرد, املستشفى العام الذي يتبع له هذا الطبيب
  .واحدة على سبيل التضامن ضمانًا لتعويض كامل عما حلقه من ضرر

 .املسؤولية الطبية يف العيادات اخلاصة: ثاينالبحث امل

ا العامة      , يف أواخر الثمانينات اجتهت اجلزائر حنو خوصصة مؤسسا
وكنتيجة لذلك ظهرت يف القطاع الصحي العديد من العيادات اخلاصة اليت 
استطاعت يف وقت وجيز أن تستقطب العديد من اإلطارات الطبية من 

ونظرًا لظروف , القطاع العام؛ نظرًا للمقابل املادي املضاعف من جهة
  .عمل اجليدة اليت توفرها هذه العيادات من جهة أخرىال

إال أن احملاكم شهدت العديد من القضايا املرفوعة , وبالرغم من ذلك     
واملرتتبة عن أخطاء طبية من قبل أطباء تابعني , ضد هذه العيادات اخلاصة

وهو السبب الذي من أجله سنقوم يف هذا املبحث بدراسة , هلذه العيادات
املطلب (ساءلة العيادات اخلاصة عن أخطاء األطباء التابعني هلا أساس م
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على حنو ميكننا من معرفة مدى جواز رجوع العيادة اخلاصة على , )األول
  ).املطلب الثاين(األطباء التابعني هلا مببالغ التعويض اليت دفعتها للمضرور 

  .أساس مساءلة العيادات اخلاصة عن أخطاء أطبائها :ولاألطلب امل

ملعرفة أساس مساءلة العيادات اخلاصة البد من معرفة مفهوم العيادة      
-88: من املرسوم التنفيذي رقم 05وبالرجوع لنص املادة . اخلاصة أوالً 

جند , )14( احملدد لشروط اجناز العيادات اخلاصة وفتحها وعملها 204
طبيب أو  كل منشأة ميلكها أو يستأجرها ويديرها"بأن العيادة اخلاصة هي 

كل حسب مهنته املرخص له يف مزاولتها ومعدة الستقبال , طبيب أسنان
ة, املرضى ورعايتهم ّ ر كما ميكن أن تكون طاقة , وميكن أن جند فيها َأسِ

ا بني مخسة عشر  ً ) 90(وتسعني ) 15(استيعا   .سريرا

ً على ذلك      فإن العالقة الرابطة ما بني املريض والعيادة اخلاصة , وبناء
وعليه خيتلف عقد اإلستشفاء الذي يربط , هي العقد الرابط بني الطرفني

املريض بالعيادة اخلاصة عن العقد الطيب الذي يتم بني املريض والطبيب 
فاألول موضوعه تقدمي اخلدمات للمريض , )15( الذي يقوم بعالجه
اليت يقوم أما الثاين فيكون حمله األعمال الطبية الفنية , أثناء إقامته بالعيادة

ُسأل عنها بصفة شخصية, ا الطبيب   .واليت ي

ومن جانب آخر يستوجب قيام مسؤولية الطبيب عن األخطاء      
ألنه بذلك , الصادرة منه أن يكون أجريًا لدى املستشفى أو العيادة اخلاصة
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, يكون جمرد وسيلة تنفذ ما تعهد به املستشفى أو العيادة اجتاه املريض
لذي يعمل حلسابه اخلاص فحىت وإن زاول مهنته يف عيادته خبالف الطبيب ا

وبالتايل تقوم , إال أن ذلك يكون بامسه وحلسابه اخلاص, اخلاصة اململوكة له
  .املسؤولية يف حقه

انتقد هذا الطرح  )16( إال أن جانب من الفقه, وبالرغم من ذلك     
ارتباط املريض  على اعتبار أن حتميل العيادة اخلاصة املسؤولية يف حالة

, باملستشفى بعقد شامل من شأنه أن ينقص من ضمان حقوق املريض
خاصة وأن حتميل الطبيب الذي يعمل حلسابه اخلاص املسؤولية مبعزل عن 
إدارة املستشفى أو العيادة قد يطرح إشكالية إعسار الطبيب إذ من املمكن 

  .لزيادة ضمان املريضاإلستفادة من اإلكتتاب التأميين الذي تقوم به العيادة 

مدى جواز رجوع العيادة اخلاصة على األطباء التابعني هلا : ثاينالطلب امل
  .مببلغ التعويض

جاز هلا الرجوع مببلغ التعويض , يف حالة قيام مسؤولية العيادة اخلاصة     
وبالرغم من , الذي قامت بدفعه للمضرور على الطبيب املتسبب يف الضرر

ذلك إال أن القضاء الفرنسي منح للمهنيني الطبيني املتمتعني باستقاللية 
نت أو تقصريية مهنية حصانة متنع الرجوع عليهم عن أية مسؤولية عقدية كا

  . )17( ما مل يثبت خطأهم اجلسيم أو جتاوزهم حلدود وظيفتهم
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فإن العيادات اخلاصة تكون مسؤولة مسؤولية عقدية يف , وعموم القول     
أما بالنسبة . وبذل العناية الالزمة, حالة إخالهلا بواجب الرقابة اجتاه املريض

ا برابطة التبعيةللعاملني اآلخرين يف العيادات اخلاصة واملرتبط فإن , ني 
العيادة تسأل عن أخطاءهم املرتكبة أثناء ممارستهم ألعماهلم بالرغم من أن 
القضاء الفرنسي ذهب خالف ذلك حينما قرر مسؤولية الطبيب عن 
أعمال مجيع مساعديه واملمرضني يف حالة ما إذا كانوا يف تنفيذهم لعملهم 

يد قيام مسؤولية العيادة اخلاصة عن مبا يف, خيضعون لرقابة وإشراف الطبيب
  .أعماهلم فقط عندما يقومون بأعمال داخلية ال تتطلب وجود الطبيب

فإن قامت بعملها دون جتاوز حدود مهنتها احملددة , وخبصوص القابلة     
خبالف , من قبل العيادة فإن ذلك ال يؤدي إىل مساءلتها اجتاه املريض

فحينها تقوم مسؤوليتها اجتاه , املوكلة إليها احلال عند جتاوزها حلدود املهام
  .وجتوز مساءلتها بصفة مستقلة عن العيادة, املريض

ويف األخري حري بنا القول بأن العيادة اخلاصة كما تقوم مسؤوليتها      
أمكن كذلك قيام مسؤوليتها التقصريية نتيجة لألضرار اليت تتسبب , املدنية

العيادات اخلاصة ضرورة التقيد باإللتزام لذلك على , ا وتلحق باملريض
واحلرص على أداء كافة , املنصوص عليه يف العقد املربم بينها وبني املريض

اإللتزامات واخلدمات املطلوبة ألن ذلك يدخل يف إطار اإللتزام بتحقيق 
  .نتيجة وهي إرضاء وشفاء املريض
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ــة   ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  خامتـ

طاللة الوجيزة على موضوع مسؤولية ختامًا ومن خالل هاته اإل    
حاولنا رصد نطاق مسؤولية , املستشفى عن أخطاء األطباء التابعني له

املستشفيات عن األضرار الالحقة باملرضى واملرتتبة عن أخطاء األطباء 
كما فرقنا ما بني مسؤولية املستشفيات العامة ومسؤولية , التابعني هلا

لشق األول من الدراسة إىل انتفاء العالقة ما فتوصلنا يف ا, العيادات اخلاصة
بني املريض والطبيب على اعتبار أن هذا األخري يقوم خبدمة عامة باعتباره 

وبالتايل تقوم مسؤولية الشخص , ممثالً للمستشفى العام كشخص معنوي
املعنوي عن األخطاء اليت يرتكبها الشخص الطبيعي املمثل له على أساس 

مع جواز رجوع املستشفى على الطبيب , ن أعمال تابعهمسؤولية املتبوع ع
  .املتسبب يف الضرر

توصلنا إىل أن العالقة ما بني املريض , أما يف الشق الثاين من الدراسة     
ولكي تقوم مسؤولية , والعيادة اخلاصة حيددها العقد املربم بني الطرفني

يادة اخلاصة ألنه وجب أن يكون أجريًا لدى الع, الطبيب املتسبب يف الضرر
  .بذلك يكون جمرد وسيلة تنفذ ما تعهدت به العيادة اخلاصة اجتاه املريض

  :ومن جممل ما بيناه جاز لنا أن نقدم التوصيات واملالحظات التالية     
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ضرورة مراجعة قانون الصحة مبا يتماشى واألحكام املستحدثة يف جمال  -
, حق املريض املضرور وحتديد نطاقها بدقة تضمن, املسؤولية الطبية

 .وحتدد العالقة ما بني املريض والطبيب واملستشفى

جيب على القاضي اجلزائري أن يكون أكثر جرأة يف حتديد وتقرير  -
وذلك , مسؤولية األطباء واملستشفيات سواء كانت عامة أو خاصة

خاصة مع نقصها وعدم , باإلجتهاد فيما أغفلته النصوص القانونية
 .اهلائل يف جمال اخلدمات الطبية مواكبتها للتطور

زيادة اإلهتمام األكادميي مبواضيع املسؤولية الطبية عن أخطاء األطباء  -
بغية تكوين , العاملني باملؤسسات الطبية العمومية والعيادات اخلاصة

أرضية أكادميية صلبة قد تشكل نواه ألي تعديل مرتقب يف النصوص 
 .القانونية املعاجلة للموضوع

  :شالهوام

, 20السنة , مجموعة أحكام النقض المدنية, 1969 – 07 – 03نقض مدني مصري في  )01(
 .169: رقم, 1094: ص

المحدد لقواعد إنشاء  1997ديسمبر  02المؤرخ في  466-97المرسوم التنفيذي رقم  )02(
ديسمبر  10: مؤرخة بتاريخ, 81الجريدة الرسمية رقم , القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها

1997. 

 .112: ص, 1979, باريس, مسؤلية المرافق الصحية العامة, تادورمون )03(

 .817: ص, 1983, باريس, القانون اإلداري, جورج فيدل )04(
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مشكالت المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة , مسؤولية الطبيب, أحمد شرف الدين )05(
: ص, 1986, )دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقضاء الكويتي والمصري والفرنسي(

24. 

, نظرية اإللتزام بوجه عام(, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبد الرزاق السنهوري )06(
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ىل الطبیعة السیادیة  القوى فوق الوطنیة املؤرة 

ة  و القوم  
كتور   رواب جامل:   بقمل  ا

لكیة احلقوق و العلوم السیاسیة  ب" ٔ "ٔستاذ حمارض   

س ملیانة  –امعة اجلیاليل بونعامة  مخ  

  : متهيد

لقد شكلت الدولة القومية السيدة، البوتقة اليت يتفاعل يف إطارها 
تمعات بشكل منظم، سواء فيما بينهم   –أي داخل الدولة –األفراد و ا

تمعات األخرى، وعليه، فقد   الغرض كان أو مع غريهم من الشعوب و ا
نظم اليت من إقرار نظام الدولة القومية ذات السيادة هو دوما محاية ال

تعتمدها مجيع الدول أو بتعبري آخر احلد من احلروب و النزاعات املسلحة، 
و حتقيق نوع من االستقرار على املستوى الداخلي و يف العالقات الدولية، 
تمع الدويل من جمتمع تسوده الفوضى إىل جمتمع منظم  من خالل حتويل ا

  .يسري حنو التضامن و التعايش 

طبيعة السيادية للدولة القومية مل يكن جمرد رغبة يف و الرتكيز على ال
للحماية، وإمنا محايتها من  محاية السلطة يف الدولة من شعبها باملعىن املباشر

دف اىل تغيري هيكلها الداخلي، لذلك اعترب  االجراءات اخلارجية اليت 
مبدأ السيادة أداة للتقليل من احتماالت النزاعات املسلحة بشكل مطلق، 
ديد من جهات تسعى وراء مصاحلها اخلاصة ، و إن كان ذلك  ومنع أي 
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 انه وفر نوعا ما اطار جد مهممل مينع احلرب والنزاعات املسلحة اال 
  .لتشجيع االستقرار داخل النظام الدويل بشكل عام 

إن هذا اإلستقرار كان يف نظر الكثري سيتحقق، و كان يف اإلمكان 
احملافظة عليه مبنع كل أشكال االعتداء على حدود دولة اخرى ذات سيادة، 

حتاد لو ال ان الوضع أخذ يتغري بعد سقوط جدار برلني وتفكك اال
السوفيييت، و بروز مالمح نظام عاملي جديد له أسسه و قواعده ختتلف عن 

ال للرأي القائل ان سيادة الدولة مل تعد  أسس و قواعد سابقه، ليتم فتح ا
محايتها، كما أن النظرة املقدسة  ختدم االهداف اليت جاءت ابتداء من اجل

ا و سي ا، وبروز قوى للدولة القومية أخذت تتالشى مع تالشي قو طر
جديدة غري الدول و املنظمات الدولية على مسرح العالقات الدولية أقل ما 
ا أخذت تنال من كيان الدولة القومية وطبيعتها السيادية ،  يقال عنها أ
فيما تكمن هذه القوى ؟و ما درجة تأثريها على الطبيعة السيادية للدولة 

و عليه ستكون البداية راسة القومية ؟ هذا ما يشكل حمور موضوع الد
بالتطرق للشركات املتعددة اجلنسيات مث للمنظمات الدولية غري احلكومية ، 

  .يف األخري التطرق إلعالم العاملي 

  الشركات املتعددة اجلنسيات. 1

بزنس " الشركات املتعددة اجلنسيات مصطلح ذكر ألول مرة يف جملة 
حتت عنوان الشركات ، يف ملحق خاص 1963األمريكية سنة " ويك 

و قد نشأ هذا النوع  من الشركات يف الواليات املتحدة متعددة اجلنسيات، 
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األمريكية  أوال ، مث انتشر بعد ذلك يف بقية الدول الصناعية الكربى ،  
كأحد أهم رموز وأسس النظام االقتصادي العاملي ، ولقد حظيت هذه 

ا الشركات بدعم الواليات املتحدة خاصة والدول  الصناعية الكربى أل
تعدها دعامة سياسية واقتصادية ومالية لسياسة بسط وفرض العوملة على 
السوق العاملي والنظام االقتصادي العاملي اجلديد أو العوملة، أيا كانت 
التسمية املهم هو شيوع النظام الرأمسايل اليت تقوده الواليات املتحدة 

  .األمريكية  

  تعددة اجلنسياتتعريف الشركات امل.  1.1

تعترب الشركات املتعددة اجلنسيات أحد أهم أشكال االستثمار 
 Multi" األجنبية املباشرة وترجع تسميتها بالشركات متعددة اجلنسيات

national  " لوجود فروع هلا يف عدة دول، فهي تقود فعاليات وأنشطة
الشركات تتجاوز احلدود القومية،و نظرا لتنامي دورها أصبحت تسمى أيضا 

متعددة القوميات  وهي ليست متعددة اجلنسيات إذ أن هلا  جنسية واحدة 
ا كالشركات متعددة اجلنسيات تعمل على  هي جنسية الوطن األم إال أ
نطاق عاملي يف حتول الرأمسالية العاملية من الرأس مالية القومية إىل رأمسالية ما 

ركات تلعب دورا أساسيا يف هذا وراء احلدود القومية يف زمن العوملة هذه الش
التحول حيث غدت املنظمة املركزية لألنشطة االقتصادية يف االقتصاد 

 . العاملي  بتزايد تكامله 
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الشركات املتعددة اجلنسيات " راميوند فرينون " يعرفها الفقيه األمريكي 
ا، جمموعة من املؤسسات املختلفة اجلنسيات ، املتحدة فيما بينها  بأ

  .ط إسرتاتيجية، و إدارة موحدة برواب

ا  مشروع وطين :"وتعريف آخر هلذه الشركات املتعددة اجلنسيات  بأ
ميلك ويراقب العديد من الفروع املوزعة يف العديد من الدول، هذه الشركات 
ال  اليت تعد وراء العديد من املشروعات الكربى تقوم بالنشاط يف ا

القول بأن ظاهرة تعدد اجلنسيات  الصناعي، وهذه املالحظة تبعث على
  " .يرتبط  بالطبيعة االحتكارية القتصاد الدولة اليت تتبعها

  عوامل تعاظم دور الشركات املتعددة اجلنسيات. 2.1

هناك مجلة من العوامل و األسباب اليت أدت إىل تعاظم دور الشركات 
هي   اجلديد، و املتعددة اجلنسيات واحتالهلا هلذه املكانة يف ظل النظام الدويل

يف التأثري على مضمون السيادة  كلها عوامل سامهت بشكل أو بآخر
 :الدولة القومية، نوجزها يف اآليت و 

  :انسجامها مع الفكر االقتصادي احلديث  -

إن الشركات املتعددة اجلنسيات كثريا ما تتميز مبيزة التكامل وذلك رمبا 
أمسايل اجلديد الذي يسري وفق يرجع إىل جوانب عديدة منها ظهور النظام الر 

ج معني مما جيعلها تتأثر وتسري وفق معايري هذا النظام حيث تتمتع بظاهرة 
التكامل مبا يتماشى والفكر االقتصادي احلديث املنبثق من البلدان والذي 
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تندرج يف إطار هذه الشركات العمالقة مما جيعلها مبثابة األخطبوط الذي 
اب البلدان الضعيفة وجيعلها ختضع لالستعمار حتقق به مصاحلها على حس

االقتصادي وقد أصبحت هذه الشركات متارس  أدوارا كربى يف التجارة 
اخلارجية واملبادالت الدولية اليت تقدر برتيولنات الدوالرات، و يعترب 
االحتكار شرط من شروطها باعتبارها أقلية تسيطر على العديد من 

وفق إسرتاتيجية حمكمة ودقيقة تستطيع السيطرة  إنتاجيات فروعها عرب العامل
الكاملة  فتظل هذه الفروع املتواجدة عرب العامل وخاصة بالدول النامية 
مرتبطة بالشركة األم، تسيطر وحتتكر الغالبية العظمى لألنشطة وتعمل على 
دف التمكن من إدارة شئون هذه الفروع والتحكم  إبقائها حتت السيطرة 

  .ق استثمارات جديدة فيها وراء خل

  : دعمها من قبل الدول الرأمسالية الكربى -

لقد شهدت هذه الشركات بعد احلرب العاملية الثانية تطورا سريعا ف
ا الدول الرأمسالية   خاصة يف الستينات وبداية السبعينات حيث ساعد

واليابان –سابقا –كالواليات املتحدة األمريكية، كندا ودول أوروبا الغربية 
حىت أصبح هلا اليوم طابع احتكاري على التمتع بقوة اقتصادية هائلة، 

واستغاليل على األسواق العاملية و األسواق احمللية  ،فقد شهدت هذه 
الشركات منوا يفوق منو اقتصاديات البلدان الرأمسالية املتطورة نفسها ففي 

وبلغ النمو االقتصادي هلذه البلدان % 10الصني بلغ معدل منوها السنوي 
ع الشركات متعددة اجلنسيات عرب العامل حوايل وبلغ عدد فرو % 5املتطورة 
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  35000فرعا وتطورت عرب بداية السبعينات والثمانينات إىل حوايل    74
فرع وال تزال يف تزايد مستمر مما يشكل خطورة، وتؤدي إىل السيطرة التامة 

  .على هذه البلدان مما يؤدي إىل استغالل طاقتها املختلفة

  : قوة انتشارها -

إن قوة انتشار الشركات املتعددة اجلنسيات عرب العامل يعود لعملها 
الدءوب واحتكارها جلميع األنشطة الصناعية والتجارية ، فاملتتبع ملسرية 
ا تسعى بكل  هذه الشركات ومراحل تطورها وخاصة للدول النامية جيد بأ

اك  قواها يف الوسائل للهيمنة على ثروات هذه الدول اليت تستثمر فيها إل
ال االقتصادي مقابل منتجات كانت أساسا عبارة عن مواد خام لثروات  ا

مث تنتقل إىل البلدان الصناعية العظمى "  دول العامل الثالث" الدول النامية 
وتعاد يف شكل مصنوعات وتبقى الصفة االحتكارية مالزمة هلذه الشركات 

  . لثروة بدال من احتكارها من دول العامل الثالث صاحب ا

دف هذه الشركات للسيطرة على الثروات واستغالهلا  لصاحلها عرب  و
العامل ، واحتكار السلع املعروضة يف األسواق أو حىت يف جمال اخلدمات، 
وال تتحقق امليزة االحتكارية إال إذا كانت لعدد قليل من أصحاب رؤوس 

ذه املعادلة إىل التحكم يف أمثان هذ ه السلع واخلدمات األموال مما يؤدي 
وخري مثال على ذلك هو بروز عدد قليل وحمدود من الشركات البرتولية 
الكربى باالستحواذ والسيطرة على جمموع النشاط االقتصادي البرتويل على 

  .الصعيد احمللي والعاملي 
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ا االقتصادية اليت تفوق أحيانا القوة االقتصادية لعدد من الدول  - قو
:  

ة إىل أن الشركات املتعددة اجلنسيات كثريا ما تتمتع لقد سبقت اإلشار 
بإمكانيات اقتصادية ومالية تتجاوز إمكانيات الكثري من الدول ، األمر 
الذي يتيح هلا يف الكثري من األحيان ممارسة ضغط حقيقي على بعض دول 
العامل يف سبيل محاية مصاحلها اخلاصة ، أو حتقيق املزيد من الربح، ويكفي 

مدى السطوة اليت تتمتع بعض هذه اجلماعات، أن نشري إىل أن رقم  إلدراك
األعمال السنوي لشركة واحدة عمالقة مثل شركة جنرال موتورز األمريكية 

أربعون خلها يفوق الناتج القومي خلمسة و اليت يرى األستاذ حممد منذر أن د
نفس مليون نسمة، و  595م إمجاال على بلدا إفريقيا يزيد عدد سكا
شركات  شركة ميكروسوفت أو تويوتا أو بعضالشيء مع شركة فورد أو 

النفط كشركة توتال أو شركات االتصاالت الكربى يزيد بوضوح عن الدخل 
القومي للعديد من الدول الصغرية، بل و املتوسطة ، و على أن يف العامل 
شركات عدة يقدر رقم أعماهلا السنوي بعشرات املليارات من 

  . ]1[الدوالرات

  : عوامل أخرى خمتلفة  -

رة ، و اهتمامها الكبري بتحديث احتكارها للتكنولوجيا املتطو  -
  .تطوير وسائل اإلنتاج ، وابتكار أساليب جديدة خلدمة أغراضها و 
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  .امتدادها اجلغرايف أرجاء خمتلفة من العامل -

ا املركزية ، حيث ختضع فروعها املنتشرة يف دول العامل لسيطرة -  إدار
  .اقتصادية موحدة، يرسم خططها املركز الرئيسي للشركة 

  تأثري الشركات املتعددة اجلنسيات يف الدول . 3.1

لقد شكل النمو السريع و املتصاعد للشركات املتعددة اجلنسيات 
ظاهرة بارزة يف العامل ، ومصدر قلق و حذر لشعوب العامل الثالث بشكل 

الناحيتني االقتصادية و السياسية خاص، ملا لذلك من تأثريات، خاصة من 
  .على كثري من هذه الدول 

  : التأثري االقتصادي -

إن سيطرة الشركات املتعددة اجلنسيات على اقتصاديات دول العامل 
يؤدي إىل تبعية الدول النامية اقتصاديا للمراكز اإلمربيالية ، كما أن هذه 

ال ينسجم صادي الشركات تعيق بتوجهها االحتكاري أي تطور اقت
ا ، فالشركات متعددةمصاحلها االحتكارية يف املناطق اليت متو   ارس نشاطا

اجلنسيات تفرض على الدول النامية توريد بضائع معينة، و تفرض عليها 
قنوات التسويق وأصناف البضائع، و قيود قاسية لدى نقل أو استخدام 

  .التكنولوجيا

ات املتعددة اجلنسيات، الشرك إن العالقات الواسعة اليت تربط بني
حكومات الدول اليت مسحت هلذه الشركات بالعمل على أراضيها، فسح و 
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ال لتلك الشركات ملمارسة رقابتها على مجيع الشؤون االقتصادية و املالية 
و التجارية هلذه الدول، بالتايل التأثري يف صنع القرارات، ورسم اخلطط 

اف إىل ذلك  حتكمها بأسعار شراء االقتصادية اليت ختدم مصاحلها، و يض
املواد األولية من هذه الدول النامية، و بأسعار بيع املواد املصنعة و اخلدمات 
اليت تقدمها تلك الشركات، عن طريق االحتكارات و الدعاية و التالعب 

  .بالبورصات 

 كات نوع من االحتكار القانوين أوكما انه كثريا ما متارس هذه الشر 
 احملصول الرئيسي لواحدة أو أكثر خراج أو إنتاج ، مث تسويقالفعلي الست

ا عمليا إىل السيطرة شبه الكاملة  من الدول املتخلفة، األمر الذي يصل 
  . على مقدرات تلك الدولة أو الدول

  :التأثري السياسي  -

إن سيادة الدول مل تعد اليوم تقتصر على جمرد حصول االعرتاف 
ا ، أو إقرار  األمم املتحدة مثال بوجود مجاعة بشرية فوق إقليم الدويل 

معني تتمتع بتنظيم سياسي و استقالل كلي، وتقدر على الوفاء بالتزامات 
القانون الدويل ، فعلى الرغم من أمهية االعرتاف و اإلقرار يف حياة كل دولة 

ا مصونة من االنتهاك   .فانه ال يكفي لتبقى سياد

ذلك ، حيث يرون بأن التطور العلمي و يذهب البعض إىل ابعد من 
ى الوظيفة اجلغرافية للحدود، و لسيادة الدولة، و هذا  و التقين املذهل قد أ
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ما يقلص من سلطة الدولة، حيث أصبحت الدولة غري قادرة على تسيري 
األمور داخل حدودها، و على السيطرة و التحكم، فقد بدأ نفوذ الشركات 

غى على نفوذ الدول و حيتويه مستولية بذلك متعددة اجلنسيات اليوم يط
على الدور التقليدي ملفهوم سيادة الدولة على أراضيها، و أصبحت متارس 
سلطة مل يسبق هلا مثيل على املوارد الطبيعية و القوى العاملة و األسواق 

  .على مستوى العامل

 إن ظهور الشركات العاملية النطاق العمالقة اليت ستكون إمرباطوريات
يمن  القرن القادم ، قد بدأت تنتشر يف كل أرجاء املعمورة كاالخطبوط، و 
على االقتصاد العاملي ، و تضعف من سيطرة الدول ذات السيادة  على 

  .مواردها و اقتصادها الوطين، بل و جتعلها فريسة سهلة 

و هناك من يذكر، إن إحدى الصفات الرئيسية للتطور الدويل 
عن التاريخ السابق لألمناط االستعمارية، و طرائق نشاطها، اجلديد اليت متيزه 

هي أن متغريات النظام العاملي اجلديد قد نقلت السلطة املباشرة من الدولة 
ا مل تنج  املهيمنة إىل الشركات العربة للقوميات، حىت أن الدولة املهيمنة ذا

ا القومية التقليدية مع فارق وحيد، هو أ ن الدولة من تبعات خرق سياد
حتولت إىل أداة سياسية و حقوقية و أمنية حلماية أنشطة السلطة املستجدة 

  .للشركات الكربى

  املنظمات الدولية غري احلكومية و مجاعات الضغط الدولية . 2
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لقد ظهرت إىل جانب املنظمات الدولية احلكومية منظمات أخرى 
ا،   دولية لكنها غري حكومية ، تأخذ من القضايا اإلنسانية حمورا لنشطا

كما ظهرت إىل جانبها مجاعات ضغط دولية شبيهة بتلك املوجودة على 
املستوى الوطين، و قد كان هلذه املنظمات غري احلكومية ومجاعات الضغط 
الدولية أثرها البالغ على سيادات الدول نتيجة للدور الرقايب الذي تعلبه إذا 

دورها يف توجيه السياسة  أوية، تعلق األمر باملنظمات الدولية غري احلكوم
  .الدولية و الراي العام الدويل إذا تعلق األمر جبماعات الضغط الدولية 

  :املنظمات الدولية غري احلكومية . 1.2

املنظمات الدولية غري احلكومية ، هي منظمات دولية خاصة أي 
مستقلة عن احلكومات وهلا مر كز رئيسي  يف دولة معينة، و لكن فروعها 

من دولة، و هي مثلها يف ذلك مثل املنظمات الدولية  أكثرتتوزع يف 
هذه  أمهية، و تتفاوت اإلنسانيةاحلكومية تغطي مجيع جماالت احلياة 

 إنشاءمنظمة و اليت يعود  13000ليت بلغ عددها حوايل املنظمات ا
من وطنيي دول  تتألفزمن بعيد مثل الكنيسة الكاثوليكية اليت  إىلبعضها 

يف دم توخيها حتقيق الربح املادي، و خمتلفة و االمميات، و لكنها تشرتك يف ع
ا مجاعات ضاغطة دولية، و  ختطي نشاطها احلدود الوطنية للدولة خيضع وكو

اجلمعيات  أوشكل االحتادات  يأخذخاصة الذي بعض هذه املنظمات و 
ا القانون الدويل   .]2[الدولية لقانون داخلي لدولة ما و ال يعىن 
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تعرتف املنظمات  إذيتمتع مبركز دويل جزئي ،  األخرو لكن البعض 
لس االقتصادي و االجتماعي التابع  دة املتح لألممالدولية احلكومية مثل ا

اهلا مبركز استشاري ، و يتمتع بعضها بسلطة قاعدية دولية  تعد ما  أل
 أومثل االحتاد الدويل للناقلني " قانون مهين دويل " نسميه بـ  أنميكن 

و قد انتشرت هذه املنظمات انتشارا ملفتا للنظر الدويل،  األمحرالصليب 
منظمة غري باعتبار أن العامل اليوم أصبح يضم أكثر من ثالث آالف 

حكومية تغطي أنشطتها خمتلف نواحي احلياة البشرية السياسية واإلدارية 
إخل ، وإدراكا ألمهية الدور اليت ... والعلمية والرياضية والسياحية والدينية

تقوم به هذه املنظمات على الصعيد العاملي فقد عمل ميثاق األمم املتحدة 
لس االق تصادي واالجتماعي ، فتنص إىل ضمان التنسيق بينها وبني ا

لس االقتصادي واالجتماعي أن جيري " من امليثاق على أن  71املادة  ا
الرتتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غري احلكومية اليت تعىن باملسائل 

  ".الداخلة يف اختصاصه 

و نظرا ملا ميثله احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من أمهية 
مل ما بعد احلرب العاملية الثانية فإن عدد غري قليل من هذه بالنسبة لعا

  :املنظمات قد تأسست بغرض تعزيز احرتام هذه احلقوق ونذكر منها

  :  منظمة العفو الدولية -

وهي أكثر املنظمات شهرة ونشاطا يف جمال حقوق اإلنسان ومقاومة 
التعذيب إذ يبلغ عدد أعضائها أكثر من سبعمائة ألف نسمة ينتشرون يف 
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ومقاطعة يف مجيع أحناء العامل، وتصدر هذه املنظمة   بلدا 150أكثر من 
 تقارير سنوية ونشرات تتبع من خالهلا حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف

 .العامل

 : املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب -

تقوم هذه املنظمة بتجميع املعلومات اخلاصة بالتعذيب ونشرها يف 
النشرات اليت تقوم بإصدارها كل شهرين، واليت تناشد من خالهلا األفراد 
واهليئات سرعة التدخل إلنقاذ ضحايا التعذيب عن طريق الكتابة للسلطات 

واالتصال باملنظمات األخرى املبينة حبقوق . ن املعنيةاحلاكمة يف البلدا
اإلنسان ومنع التعذيب ألخطارها بأمساء الضحايا وحالتهم وتناشدها سرعة 

 .التدخل إلنقاذهم

متارس نشاطها على أساس إقليمي  :املنظمة العربية حلقوق اإلنسان -
وال سيما ما  ، إذ تعتمد ملتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان يف البلدان العربية

قد يتعرض له مواطنيها من أعمال التعذيب على أيدي السلطات احلاكمة،  
كما تقوم بإصدار نشرات عن حاالت التعذيب وانتهاك حقوق اإلنسان 

  .يف العامل العريب 

  مجاعات الضغط الدولية. 2.2
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أن مجاعات الضغط الدولية، هي مجاعات متباينة الطبيعة و الغاية و 
، ميكننا التطرق لبعض أشكاهلا على النحو التايل ، مشريين   ]3[النشاط 

ا  .يف األخري إىل تأثريها على الدول و سياد

  : مجاعات الضغط الدولية ذات طابع سياسي أو حزيب -

يقرتن ظهور هذه اجلماعات بازدهار مذاهب سياسية معينة تتعارض 
بعينها الرتباطها بأهداف طبيعتها مع االنزواء داخل احلدود اإلقليمية لدولة 

عاملية أو قومية يقتضي حتقيقها العمل السياسي املنظم على مستوى دول 
العامل بأسره، يف حالة اجلماعات العاملية، أو البعض منها يف حالة 

نية، و مجاعات الضغط املاركسية اجلماعات القومية مثل احلركة املاسو 
  . ]4[االشرتاكية والليربالية و 

املنطقة العربية يف الفرتة ما بني احلربني العامليتني مولد و قد شهدت 
حركتني حزبيتني مشلت أهدافهما عموم املنطقة العربية بأسرها، مها حزب 

أن  -البعث العريب االشرتاكي، و حركة اإلخوان املسلمني ، و من املعروف
ما على املستويني القطري، و القومي عل ى لكل من هاتني احلركتني تنظيما

                   .حد سواء 

  : احلركات النقابية العمالية  -

تأسست هذه احلركات يف أوائل القرن العشرين ، و ذلك بعد أن 
ا، بالنظر لعدد العمال  أصبحت النقابات الوطنية قوة سياسية ال يستهان 
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املشرتكني يف عضويتها، و بالنظر الهتمامها املتزايد يف شؤون السياسية و 
  .جتماعية على حد سواء اال

فان األمهية الدولية لالحتادات الدولية لنقابات العمال ومع ذلك،
" حمدودة إىل حد بعيد، ولعل ما يفسر ذلك ما الحظه األستاذ 

من أن هذه النقابات تتجه يف العادة إىل ترجيح االعتبارات " شفارزنربجر
لة، عند قيام التعارض الوطنية على اعتبارات املصلحة العاملية للطبقة العام

 األحزاب العمالية على احلكم، أو بينهما، وإضافة إىل ذلك فان سيطرة
متتعها بقوة تؤهلها للتطلع إىل احلكم يف كثري من الدول، جعل القوة النقابية 
يف هذه الدول تفضل حتقيق األهداف الوطنية من خالل األجهزة احلكومية، 

   . ]5[أو الربملانات 

  :و التنظيمات الدينية العاملية ملؤسساتا  -

من املعروف أن لبعض األديان أهدافا تتجاوز بطبيعتها حدود الدولة 
الواحدة، و من مث فقد كان من املنطقي أن تقوم بدور دويل، خاصة و أن 
للبعض منها مؤسسات و تنظيمات متارس نشاطها على مستوى العامل 

لنشاط الدويل، تأيت الكنيسة بأسره، و يف طليعة املؤسسات الدينية ذات ا
الكاثوليكية العاملية و اليت مقرها مدينة روما، و قد متتعت هذه الكنيسة 
بالشخصية القانونية الدولية منذ نشأة القانون الدويل ، و هلذه الكنيسة 
املتمثلة حاليا، من الناحية القانونية، يف دولة الفاتيكان، دور بالغ األمهية يف 

  .لدوليةجمال العالقات ا
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ا املتعددةو البد من اإلشارة هنا كذلك إىل اليهود ، ية العاملية بتنظيما
و هي ذا دور بالغ األمهية يف جمال العالقات الدولية ،و من املعروف أن 

،  1948إقامة دولة إسرائيل عام احلركة الصهيونية العاملية قد جنحت يف 
  .يف دعم هذه الدولة منذ إنشائها و 

ا دولة تتمتعفالفاتيكان  التزامها بالشخصية القانونية الدولية ، و  رغم أ
بالقانون الدويل واألعراف الدولية ، فان اغلب املعتنقني للكاثوليكية يتأثرون 
فعال مبا توجه به الكنيسة ، و مثل ذلك ميكن أن ينطبق أيضا على املراجع 

ية اليهودية ، و املراجع الدين الدينية اإلسالمية ، خاصة منها الشيعية
و غريها من األديان ، و ذلك ما يتعلق ) غري الكاثوليكية(املسيحية و 

بتأثريها على أتباعها فيما تصدره من فتاوى و توجيهات و مواقف ، و اليت 
ا غلى عدد من  ميكن أن نعدها أيضا من مجاعات الضغط اليت متتد تأثريا

  .  ]6[الدول 

  : احلركات و اجلمعيات اإلنسانية  -

إىل جانب املؤسسات و التنظيمات الدينية العاملية، جند أيضا احلركات 
و اجلمعيات اإلنسانية، تأيت يف مقدمتها اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت 
دف بالتعاون مع مجعيات الصليب األمحر و اهلالل األمحر يف شىت 

النزاعات، و يف كافة الدول، إىل محاية اجلرحى و األسرى و املدنيني أثناء 
دف  النواحي اإلنسانية على وجه العموم ، و مجعية السالم األخضر اليت 

  .بنشاطها إىل محاية البيئة عموما ة مكافحة التجارب النووية خصوصا 
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تم بقضايا  و من احلركات و اجلمعيات اإلنسانية أيضا ، أية جمموعة 
ا دوليا ، فمثال  أية نقابة عمالية نشطة ضد القمع حقوق اإلنسان املعرتف 

  ...يف اخلارج، تعترب مجاعة ضغط حلقوق اإلنسان الدولية

و هناك مؤسسات تشرتك يف احلماية املباشرة حلقوق اإلنسان ، مبعىن 
ا تتصل إما بالنخب احلاكمة اليت تسيطر على مواقف حقوق اإلنسان،  أ

تكون مثل هذه  أو أولئك الذين تنكر حقوقهم، و من ايضا املمكن أن
ا الصليب األمحر للسجون  احلماية دفاعية، مبعىن أن الزيارات اليت يقوم 
ا  حتاول أن حتمي ضحايا احلروب، و املعارك السياسية من أذى آخر، أو أ
ميكن أن تكون اجيابية، مبعىن امن جلنة اإلنقاذ الدولية حتاول إجياد بيوت 

  .]7[... جديدة لالجئني

  : العاملي الرأي العام  -

برز خالف فقهي حاد حول مدى التأثري املعنوي  1991تاريخ قبل 
للرأي العام العاملي يف العالقات الدولية عموما و يف السياسات الداخلية 
للدول على وجه اخلصوص، حيث أن البعض ممن كانوا يعتقدون بأمهية هذا 

اك مشاريع هامة يف العالقات الدولية مل تظهر التأثري ، يقولون أنه كانت هن
إال حتت ضغط الرأي العام العاملي، منها عصبة األمم املتحدة بعد احلرب 

، و منظمة األمم 1927العاملية األوىل، و ميثاق بريان كيلوج يف عام 
  .املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية
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 التأثري على أما من كانوا ينكرون قيمة الرأي العام العاملي يف
إخفاق : السياسات اخلارجية للدول، فكانوا يذكرون أمثلة عديدة ، أمهها 

انية على الصني يف الثالثينات، الرأي العام العاملي يف ردع االعتداءات الياب
و يف ردع أملانيا النازية  1935االعتداءات اإليطالية على احلبشة يف عام و 

ا التوسعية يف أو  ر روبا و العن تنفيذ خمططا تدخل السوفييت املسلح يف ا
و إيقاف احلرب األمريكية فيس فيتنام يف أوائل 1956بولندا يف عام و 

  .إخل ...التسعينات

لكن مع بزوغ بوادر النظام العاملي اجلديد و ما واكبه من ثورة 
تكنولوجية ربطت العام كله بشبكة واسعة و حمكمة من االتصاالت اليت مل 

ا األمر الذي أدى إىل أن أي حدث  يكن للمجتمع الدويل سابق عهد 
على ت نائية ، خيلف ردود فعل فورية و يقع يف منطقة ما من العامل مهما كان

نطاق عاملي واسع فرضت تفاعل الرأي العاملي معها حىت أصبح له صدى 
على حنو ال ميكن جتاهله بالتايل التأثري يف السياسات الدول سواء الداخلية 

  .خلارجية  ، و إن كان هذا التأثري هو جمرد تأثري أديب و معنوي ال غري أو ا

و ميكن اإلشارة هنا إىل بعض األحداث اليت وقعت، و إن مل يستطع 
وان األجنلوساكسوين على العراق الرأي العام العاملي منع وقوعها منها العد

يني و على أفغانستان، و االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على الفلسطينو 
اورة لفلسطني و آخرها احلرب على لبنان وعلى غزة  بعض الدول العربية ا
مؤخرا، إال أنه ساهم بشكل كبري يف وقفها، فقد كان للمظاهرات العارمة 
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ا كربى عواصم العامل أثرا كبري يف وقف العدوان على غزة و  اليت شهد
هيبة يف عرض البحر  جنوب لبنان و إنقاذ ركاب سفينة احلرية من جمزرة ر 

كما كان للرأي العام العاملي أثر كبري ألي سحب العديد من القوا األجنبية 
اليت شاركت يف العدوان على العراق و أفغانستان ، نذكر منها القوات 

  .  اإلسبانية 

تأثري املنظمات غري احلكومية و مجاعات الضغط الدولية .  3.2.2
  على الدول

احلكومية و مجاعات الضغط الدولية بشكل عام، تؤثر املنظمات غري 
يف العالقات الدولية والسياسات الداخلية للدول بتجاهل احلكومات 
الوطنية و اإلخنراط مباشرة يف السياسات العاملية من دون وساطة الدول 
القومية، كما ميكن هلا أيضا مجع املعلومات و نشرها عرب اإلستعمال املباشر 

ن أجل تشكيل الوعي الوطين و الدويل و تنميته، بالتايل لوسائل اإلعالم م
ا عرب عمليات تفاعل و  جتنيد فعال لألفراد و الشعوب و دعم شبكا
إحتكاك يومي، يؤدي فتح فضاءات جديدة للمشاركة السياسية، يف هذه 
احلالة تفقد احلكومات دورها التقليدي بإعتبارها املمثل الوحيد للذين 

ا حتكمهم ، و هذا ي   .ضعف جزئيا من سياد

لقد ذهبت النظريات الكربى يف العالقات الدولية مذاهب شىت يف 
شأن املنظمات غري احلكومية و خمتلف مجاعات الضغط الدولية، فإذا  
كانت النظريات الواقعية اليت تعترب أن الدول القومية هي الفاعل الدويل 
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لدول هو جمرد دور األول و املهيمن، تؤكد أن دور الفاعلني من غري ا
  .هامشي، و ال يستطيع تغيري سلوك الدول 

أما الليرباليون اجلدد، على الرغم من إعرتافهم باملوقع املهيمن للدولة، 
يرون ان املؤسسات الدولية و غريها من الفاعلني غري احلكوميني و مجاعات 

عال الضغط الدولية يشكلون طرفا أساسيا يف النظام العاملي اجلديد ، و فا
  .مؤثرا يف املراكز القانونية للدول 

أمام هذا التيار و ذاك، تبقى املنظمات غري احلكومية على الرغم مما 
ا ال تشكل  بلغته من قوة اإلنتشار و احلضور وتنوع أشكاهلا و أهدافها، فإ
سوى أدوات للضغط، و ال متلك القدرة على منافسة الدولة ندل للند، غري 

مية تفرض على دارسي القانون الدويل و العالقات الدولية أن أمهيتها املتنا
م النظرية اجلديدة يف النظام العاملي اجلديد اليت مت جتاهلها   مراجعة تصورا

  .  ]8[كثريا يف املاضي 

  اإلعالم العاملي. 3

لوسائل اإلعالم تأثري كبري يف الدول الدميقراطية ، فهي اليت توجه 
اسية بشكل ال يكاد حيصى ، و يظهر هذا السياسات العامة والديبلوم

لية الكربى واللحظات احلامسة ، التاثري بشكل بارز خالل األحداث الدو 
قد بدا ذلك جليا جدا خالل أزمة اخلليج الثانية بعد إجتياح العراق و 

للكويت واليت كانت فيها وسائل اإلعالم طرفا اساسيا و مؤثرا يف مسار 
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وسائل اإلتصال اجلماهريي بشكل مل األزمة ، حيث إستخدمت فيها 
  .حيدث من قبل 

إذ بفضل التمازج بني تكنولوجيا املعلومات و تكنولوجيا اإلتصال 
اجلماهريي، إستطاع العامل أن يشاهد ألول مرة يف التاريخ حربا على اهلواء 

األمريكية  CNNمباشرة منذ حلظة إندالعها ، فقد برزت شبكة األخبار 
على الساحة اإلعالمية و إحتكرت مصادر األخبار على ساحة العمليات 
العسكرية بشكل مل تشهد اإلنسانية له مثيل من قبل، حيث إستطاعت أن 
تفرض حضورا و تأثريا كبريين نظرا إىل الطريقة الذكية اليت وظفت فيها املادة 

ا مكنها يف األخري من اإلعالمية و اخلربية للرتويج لتصور خاص لألزمة، م
التأثري العميق على مواقف الرأي العام الغريب ، بل والتأثري حىت على القادة 

  ]  . 9[السياسني 

  أمهية وسائل اإلعالم.  1.3

منذ مطلع العقد األخري من القرن املاضي حتولت القنوات الفضائية إىل 
خرى يف ناقالت للخطابات السياسية و الدبلوماسية على األطراف األ

بعض حلظات األزمات الدولية ، أو عند غياب قناة دبلوماسية إليصال 
قبل أيام قليلة من بداية حرب " جوهانا نيومان"اخلطابات الرمسية، يذكر 

اخلليج الثانية حضر ندوة صحافية لكاتب الدولة يف اخلارجية األمريكية 
سعودية، أعلن يف إحدى القواعد اجلوية املتواجدة بال" جيمس بيكر"سابقا 
طيار أمريكي الذين يصفقون له ،  400أمام الكامريات لـ" بيكر"فيها 



45 
 

م يوجدون على بعد أصبعني من العدو، و كان يقصد اجليش العراقي،  بأ
قواته من الكويت ، فإن احللفاء سيدخلون " صدام حسني"وإذا مل يسحب 

  .يف حرب مع العراق 

بأنه مل يكن يوجه " نيومان" لـ" جيمس بيكر"بعد هذه الندوة، صرح 
اخلطاب ال للجيش األمريكي احلاضر، و ال إىل الصحافيني، بل إىل 

، الذي يتابع األخبار من بغداد، فقد "صدام حسني"شخص واحد هو 
أن من األسهل و األضمن لنقل رسالته للجهة اليت " جيمس بيكر"وجد 

احلقيبة يريدها من خالل احلديث إىل وسائل اإلعالم ، أكثر من 
الدبلوماسية، أو أي موفد شخصي، كذلك من أبرز األمثلة على إستعمال 
القنوات الفضائية لنقل الرسائل السياسية إىل اخلصوم، ما إعتاد عليه تنظيم 

  .القاعدة، أو احلركات املقاومة يف العراق و فلسطني 

كما تظهر أيضا أمهية وسائل اإلعالم من خالل عمليات التفاوض ، 
م ما سيقولونه لوسائل اإلعالم و لذلك  جند املتفاوضني يعملون و يف أذها

م بعد إنتهاء كل جلسة من  م و يالحقو مراسيليها الذين يرتبصون 
جلسات التفاوض ، و يعلم كل طرف و هو خياطب أجهزة اإلعالم عن 
حمتوى املفاوضات و ما حققته من جناح أو فشل ، إمنا خياطب الرأي العام 

ده بكل إجتاهاته و مواقفه من موضوع املفاوضات و باألخص يف بال
القضايا الشائكة و احلساسة ، و لتفادي تأثري وسائل اإلعالم يف سري 
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املفاوضات تلجأ األطراف املتفاوضة أحيانا إىل إجرائها يف معزل عن عيون 
  .أجهزة اإلعالم 

اإلعالن من  02تأكيدا ألمهية وسائل اإلعالم فقد نصت املادة 
بشأن املبادئ األساسية اخلاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم 
والتفاهم الدويل، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل 
العنصري والتحريض علي احلرب الذي أصدره املؤمتر العام ملنظمة األمم 

نوفمرب  28 املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  يف دورته العشرين، بتاريخ
، على أن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبري وحرية اإلعالم، املعرتف  1978

ا كجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، هي عامل 
  ....جوهري يف دعم السالم والتفاهم الدويل

من اإلعالن املذكور ، يقع علي  09و عليه فإنه طبقا لنص املادة 
تمع الد يئة الظروف عاتق ا ويل، وفقا لروح هذا اإلعالن، اإلسهام يف 

اليت تكفل تداول املعلومات تداوال حرا ونشرها علي نطاق أوسع وبصورة 
يئة الظروف اليت تكفل محاية الصحفيني وغريهم من  أكثر توازنا، و

واليونسكو مؤهلة متاما لتقدمي . العاملني يف اإلعالم أثناء تأدية مهامهم
  .ني يف هذا امليدانإسهام مث

  تأثري وسائل اإلعالم.  2.3
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من املسلم به أن وسائل اإلعالم أصبحت اليوم أخطر من السالح 
ا الفائقة على التحكم  يف الرأي العام  –ىل حد ما –الكيماوي نظرا لقدر

العاملي و توجيهه وفقا ملا هو خمطط له ، إذ يكفي ألي وسيلة من وسائل 
قيتها ، حىت تتحول ألداة تأثري سواء يف السياسات اإلعالم أن تثبت مصدا

الدولية أو يف الشؤون الداخلية للدول ، و واقعنا املعاش زاخر باالمثلة 
  .الواقعية اليت تثبت ذلك  

   :آثار وسائل اإلعالم يف السياسات الدولية   -

يتفاوت تأثري وسائل اإلعالم يف الدبلوماسية بني وسيلة و أخرى ، إذ 
دور التلفاز يف الدبلوماسية من خالل التأثري العملي الذي  -مثال –يظهر 

اعة واألمراض و الكوارث الطبيعية و  حتدثه الصورة املتلفزة لضحايا ا
احلروب يف الرأي العام الذي يدفع بدوره حكومات الدول وخباصة يف 

تمعات الدميقراطية للتحرك يف إجتاه إجياد احللول للقضايا املثارة ، حيث  ا
يتجلى التأثري اإلجيايب لوسائل اإلعالم بشكل خاص يف ترجيحها كفة 

  ]. 10[اإلهتمامات ذات الطابع اإلنساين 

لقد أصبح تأويل الصور اليت تتناقلها وسائل اإلعالم يكون حبسب 
مصاحل و أهواء كل طرف إلمتصاص غضب الرأي العام العاملي و إستيائه ، 

اإلعالم العاملية الطريقة الوحشية اليت إرتكبت فمثال عندما تناقلت وسائل 
، و ما احدثته تلك " حممد مجال الدرة"ا جرمية إغتيال الفىت الفلسطيين 

الصور من تاثري عميق يف نفسية املتلقي العاملي ، و ما جنم عن ذلك من 
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تفاعل عاملي منقطع النظري ضد مهجية اإلسرائليني ، و كيف حتول هذا 
ة رمزية مصغرة لتضحيات شعب دولة فلسطني العربية ، احلدث إىل صور 

تفسري الصورة لصاحلهم ) اإلسرائليني(حينها حاول بعض مسؤوليهم 
باإلدعاء أن والد الشهيد فضل اإلحتماء بإبنه ، أي أنه هو من دفع بإبنه 

  .للموت متناسني القناصة الذي امطرهم بوابل من الرصاص من دون رمحة 

دور وسائل اإلعالم يف توثيق خمتلف اإلنتهاكات  كما ال ميكن إنكار
ا كأدلة  اجلسيمة يف حق الشعوب ، و كذلك اجلرائم الدولية لإلستعانة 

  .إثبات أمام اهليئات القضائية الدولية و حىت الداخلية 

  : تأثري وسائل اإلعالم يف الشؤون الداخلية للدول  -

ية للدول، فهي تساهم يف لوسائل اإلعالم تأثري كبري يف الشؤون الداخل
حىت  –إىل حدما  –تغيري املواقف السياسية للدول و توجهها، بل تتحكم 

يف اخليارات السياسية و اإليديولوجية لدول عظمى، و لعل أبرز مثال ميكن 
م، ملا  2011أن يساق يف هذا الصدد، ما حدث يف أواخر شهر أوت 

ظام معمر القذايف يف ليبيا قد تناقلت وكاالت األنباء و وسائل اإلعالم أن ن
سقط بشكل كلي و أن الثوار سيطروا على طرابلس بشكل تام، هذا اخلرب 

يف إسقاط النظام، حيث  % 90الذي مل يكن صحيحا ، ساهم مبا يعادل 
مل تدم سوى يومني حىت سقطت طرابلس حتت تأثري هذا اخلرب يد املعارضة 
ذا اخلرب إعرتاف عدد كبري من دول العامل يف ظرف  الليبية، كما حشدت 
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وجيز، و يف نفس الوقت دفع اخلرب بغالبية مناصري القذايف و أركان نظامه 
  .إىل اإلستسالم

ا ألغت املسافة بالتايل فإن لثورة ال تكنولوجيا املعاصرة أمهية بالغة، أل
بسبب التطور الكبري يف وسائل اإلتصال مبختل اشكاهلا، و قد كان هلذا 
تأثري بالغ األمهية يف املستوى السياسي مادامت املسافة دائما مصدرا 
للحكم خالل قرون طويلة، و سلطة الدولة الوطنية تقوم جزئيا على املسافة 

ا تعطي معىن للحدود الوطنية والوظيفة الوسيطة للدولة، منذ بدأ  ، أل
  ] .11[األفراد يبحثون عن اإلتصال باآلخرين 

إن تكنولوجيا اإلعالم احلديثة أدت إىل تغيري إحدى أهم ركائز السيادة 
، حيث أصبح يف اإلمكان التحكم يف إقليم الدولة ما سواء بري أو جوي 

ام احمللي أو غزوه فكريا عن طريق  الفضائيات أو حبري، بتوجيه الرأي الع
ال  مثال ، و هو األمر الذي غريَّ من مفهوم مدى مشول السيادة على ا

  .احليوي 

كذلك بإستعمال وسائل اإلتصال عن بعد ، جعلتنا داخل قرية كونية 
سواء أحببنا أم كرهنا ، فألول مرة يرتبط الغين بالفقري ، الشمال باجلنوب ، 

بالغرب، املدينة بالقرية بشبكة إلكرتونية عاملية ، فيتشاركون يف رؤية الشرق 
الصورة وقت حدوثها ، و تتحرك األفكار عرب احلدود وكأن هذه احلدود 

  .غري موجودة
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  : اخلامتة

و يف ألخري ميكن القول أنه تبقى أخطر تقنيات الثورة اإلعالمية 
تواصل اإلجتماعي و على اجلديدة تتمثل يف شبكة االنرتنت خاصة مواقع ال

رأسها الفايسبوك و اليوتوب ، فقد الحظ اجلميع الدور الكبري واخلطري 
الذي لعبته هذه التقنية يف إخرتاق األنظمة و إسقاطها على غرار الثورة 
التونسية و املصرية واليمنية و الليبية و احملاوالت األخرى اليت تتم هنا و 

العريب سعيا إلسقاط أنظمتها بدعوى  هناك يف العديد من بلدان العامل
مكافحة الديكتاتوريات و تكريس الدميقراطية و حل املشاكل اإلجتماعية 

إخل، و إن كانت هناك أصوات متزنة ...من بطالة و فقر و عنف و فساد 
تقدر بشكل إجيايب تأثريات الثورة اإلعالمية اجلديدة يف الدولة القومية و 

ي من دون مبالغة أو تطرف ، ذلك أن الوجه حتكمها يف جماهلا اإلقليم
اآلخر هلذه الثورة هو قدرة الدولة على إستعمال هذه التقنيات اإلعالمية 

ا    .اجلديدة يف دعم سلطا

  

ش  هتم   :ا

، منشأة المعارف ، االسكندرية ،  5محمد سامي عبد الحميد ، صول القانون الدولي العام ، الطبعة . د -]1[
  . 340، ص  1996مصر ، 

، دار وائل للنشر،  3القانون الدولي العام ، المقدمة و المصادر ، الطبعة محمد يوسف علوان ، . د -]2[
   26، ص  2003عمان ، األردن ، 

  .و ما يليها  335محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابق ، ص . د -]3[
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ة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، واقع نظرية السيادة في ظل متغيرات الدولية الجديدخالد تدمري ، -]4[
    838،ص   2010جامعة دمشق، سوريا ، 

  341محمد سامي عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص . د -]5[

  840خالد تدمري ، المرجع السابق ،ص -]6[

  . 841المرجع نفسه ،ص -]7[

، سلسلة   01ية ، الطبعة سعيد صدقي و آخرين ،السيادة و السلطة ، اآلفاق الوطنية و الحدود العالم-]8[
  .75، ص  2006، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، نوفمبر  56كتب المستقبل العربي 

جورج "رئيس موظفي البيت األبيض في إدارة الرئيس األمريكي " جون سنونو"في هذا الخصوص يقول -]9[
  " . CNNما دام لدينا  CIAإننا لسنا في حاجة إلى " األب ، إبان حرب الخليج الثانية " بوش 

من األشخاص عبر بتعبئتها الرهيبة للماليين " بقوله " إدوارد شيفاردنادزه"هذا ما أكده رئيس جورجيا -]10[
  -"صور العنف المعممة ، فإن ديكتاتورية التلفاز تحرضنا على إتخاذ قرارات إنسانية و تجنب القرارات السياسية 

  .  81سعيد صدقي و آخرين ،المرجع السابق ، ص 

 . 83المرجع نفسه  ، ص  -]11[
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كولو    - دراسة مقارنة –التعویــــض النقدي عن الرضر 

ٔستاذبقمل     رمحوين محمد    :   ا
شار –طاهري محمدامعة /   لكیة احلقوق  

ــة ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   مقدمـ

يعد التعويض املرحلة اليت تلي ثبوت املسؤولية املدنية، فهو اجلزاء 
الذي يقع على حمدث الضرر إلصالحه، والغاية املثلى يف التعويض هي جرب 
الضرر الذي حلق املضرور جراء الفعل الضار من قبل حمدث الضرر، وغري 

حوال األحكام العامة للمسؤولية املدنية يبدو، بالنسبة لأل إعمالخاف أن 
العادية، أمرا يسريا إىل حد ما، بالنظر إىل وجود واستقرار القواعد القانونية، 
والتطبيقات القضائية، اليت توضح وتضبط العديد من أحكام املسؤولية، 

  .وجتعل عمل القاضي يسريا إىل حد ما

أما يف جمال املسؤولية عن األضرار البيئية، فإن األمر ليس كذلك  
، )1(القانونية اخلاصة قليلة، بسبب حداثة املشكالت املثارة دائما، فالقواعد

ه  إطاروهذا ما جيعل جرب هذه األضرار يف  قواعد املسؤولية املدنية جتا
احلال إىل ما كان عليه قبل حدوث  إعادةصعوبات كثرية تبتدئ يف صعوبة 

الضرر البيئي، وصعوبة تقدير التعويض النقدي من ناحية أخرى، بل 
وصعوبة الوصول إىل حمدث الضرر البيئي يف كثري من األحيان، وهذا يف 
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احلقيقة ناتج باألساس عن الطابع اخلاص املميز هلذه األضرار عن األضرار 
  .القواعد العامة إطاراملعروفة يف 

وبالرجوع إىل القواعد العامة جند أن التعويض يتخذ صورتني 
غري أن التعويض العيين ،)2(أساسيتني، مها التعويض النقدي والتعويض العيين

، إال أنه ليس دائما االيكولوجيةوإن كان يعد أفضل طرق التعويض لألضرار 
ممكنا، إذا يصادف القاضي العديد من العقبات اليت حتول بينه وبني 
التعويض العيين وال يكون أمامه سوى احلكم بالتعويض النقدي، ولكي 
ميكن تقدير قيمة التعويض النقدي جيب تقدير قيمة األضرار وهذا أمر 

  .قواعد املسؤولية املدنية إطارصعب خصوصا يف 

املتعلقة  اإلشكاليةوفق التوضيح الذي سبق ذكره ميكن أن نطرح 
تقدير التعويض النقدي  إمكانيةمدى  ما: ذا البحث على النحو اآليت

يف ظل نقص املعايري اليت يعتمد عليها القاضي املدين  االيكولوجيللضرر 
  لتقييم هذا النوع من األضرار؟

واقتضت منا اإلجابة على هذه اإلشكالية إتباع املنهج التحليلي، 
مفهوم وعلى تقسيم الدراسة إىل خطة مكونة من مطلبني، األول حيدد 

حماوالت ، والثاين يوضح  االيكولوجي وصعوبات تقدير تعويضه نقدا الضرر
  .االيكولوجيلضرر عن االنقدي قيمة التعويض تقدير 

  الضرر االيكولوجي وصعوبات تقدير تعويضه نقدا: األول املبحث
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من املفاهيم اليت دخلت حديثا يف جمال  االيكولوجييعترب الضرر 
وبال شك فإن حتديد ، )3(القانون بصفة عامة والقانون البيئي بصفة خاصة

مفهومه بدقة يعين حتديد جمال احلماية اليت يسعى القانون إىل بسطها، ومن 
واعتبارا هلذه األمهية ، مث حتديد نطاق املسؤولية والتعويض عن هذا الضرر

 تعريفهالضرر البيئي من خالل عرض  مفهومكثر على سنحاول التعرف أ
فرع (، مث الصعوبات اليت تواجه عمليه تقدير قيمة تعويضه نقدا )فرع أول(

  ).ثاين

  تعريف الضرر االيكولوجي: املطلب األول

، جند أن املصطلحات اليت االيكولوجيةيف سياق تعريف األضرار 
ا متعددة، حيث جند  درج على تسميته بالضرر هناك من صيغ 

، يف حني هناك من يعرب (dommage écologique)االيكولوجي 
، )Dommage environnemental(عنه مبصطلح الضرر البيئي 

 dommage aux(األضرار اليت تلحق باملوارد الطبيعية 

ressources naturelles(  التلوث ،)pollution(...)4(.  

يف التوازن البيئي، واحلد من  كل هذه املصطلحات تشري إىل تغري
الضرر "نوعية البيئة، وعالوة على ذلك فإن االختالف يف املصطلحات 

هو اختالف لغوي وليس اختالف يف " الضرر االيكولوجي"و " البيئي
، écologiqueاملفاهيم، فالبيئة هي كلمة عربية تقابلها الكلمة الفرنسية 
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فهو أضيق نطاقا من مدلول   Pollutionأما خبصوص مصطلح التلوث
تعبري األضرار البيئية، فليس من شك أن البيئة ميكن إىل جانب التلوث أن 
ارة من أمور أخرى، فقد يكون دمار أو تدهور املوارد الطبيعة  ضَ ُ تكون م
نتيجة حادث مثل حريق أو انفجار، أو من خالل بعض النشاطات اليت 

  .)5(يد اجلائريأتيها اإلنسان مثل إزالة الغابات، الص

  :فقهياااليكولوجي تعريف الضرر  :الفرع األول

حاول العديد من الفقهاء تعريف الضرر البيئي فاجته البعض منهم 
الضرر الناجم عن التلوث وينطبق : إىل تعريفه بأنه "Girod"الربوفسور 

على مجيع األضرار اليت يأتيها اإلنسان وتصيب خمتلف العناصر الطبيعية من 
  .)6(...واء وضوضاءماء وه

فعرفه بأنه الضرر الذي يصيب  Caballeroأما الفقيه الفرنسي 
الوسط البيئي مباشرة، وهو ضرر مستقل بذاته بغض النظر عن تأثريه على 

وعلى ذلك فإن املمثلني لعناصر الوسط الطبيعي، ،)7(الناس واملمتلكات
بالصفة يف جيب أن يتم حتديدهم بصورة واضحة من أجل االعرتاف هلم 

فعناصر البيئة تكون موضوعا للقانون وليست فقط غرضا له وهذا   التقاضي،
  .)8(كان تطور ال مفر منه
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الضرر : عرفه على النحو اآليت Bockenالفقيه  يف حني جند أن
االيكولوجي هو ذلك الضرر الناجم عن تدهور الطبيعة، أو اختالل التوازن 

ب إصابة شخصية يف ممتلكات الغري، االيكولوجي، ويف الوقت نفسه ال يسب
: وبعبارة أخرى يتم تعريف الضرر البيئي باملقارنة مع الضرر التقليدي بأنه

ويبدو أن الفقيه ، )9(تلف البيئة دون خلق أنواع أخرى من األضرار التقليدية
Martine Remond الضرر ": ذهب يف ذات السياق فعرفه بأنه

عن أي مصلحة بشرية جسمانية كانت الذي يصيب الوسط الطبيعي مبعزل 
  .)10("أو مادية

  :تشريعياااليكولوجي تعريف الضرر : الفرع الثاين

مل حيظى الضرر االيكولوجي بأمهية كبرية سواء من حيث التعريف  
الصعيد ونطاق احلماية يف التشريعات العربية مثل ما هو عليه األمر على 

أن الكتاب األبيض بشأن املسؤولية البيئية عرف الضرر  ، لذلك جنداألورويب
  :    مها ،من خالل جتميعه لفئتني من الضررااليكولوجي 

 األضرار اليت تلحق بالتنوع البيولوجي، -

  .)11( الضرر الناتج عن تلويث املواقع  -
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و املواقع امللوثة تشمل الرتبة، املياه السطحية واجلوفية، لكن من  
املستغرب أن الكتاب األبيض مل يذكر اهلواء كعنصر ميكن أن يكون من 

  .)12( املشمولني مبفهوم الضرر البيئي

أبريل  21املؤرخ يف  CE/2004/35التوجيه األورويب احلديث  أما
ذلك التغيري السليب امللموس ": بأنه االيكولوجي، فقد عرف الضرر 2004

يف املوارد الطبيعية أو اخنفاض القيمة القابلة للقياس من اخلدمة املتصلة 
  ".باملوارد الطبيعية، واليت حتدث بصورة مباشرة أو غري مباشرة

عن طريق الضرر  االيكولوجيوعالوة على ذلك، فإنه حيدد الضرر 
وهو يستبعد صراحة من ، ياه واألراضيباألنواع احملمية واملوائل الطبيعية، وامل

نطاق تطبيقه احلق بالتعويض لألشخاص املضرورين نتيجة حدوث األضرار 
  .)13( )03/03املادة (البيئية 

وفيما خيص التشريع اجلزائري، فإنه و بالرجوع إىل جمموع النصوص 
القانونية اليت أوجدها املشرع اجلزائري بشأن محاية البيئة، السيما قبل 

وات التسعينات ال نكاد جند اعرتافا تشريعيا بوجود هذا النوع من سن
األضرار، ومرد ذلك أن اجلزائر وغداة االستقالل عملت على حتقيق تنمية 
اقتصادية واجتماعية كانت هلا انعكاسات على األوساط الطبيعية، غري أنه 

قة فإن البعض اعترب أن املشرع نص بطري 2003بصدور قانون البيئة لسنة 
من  03غري مباشرة على هذا النوع من األضرار، حيث إنه باستقراء املادة 
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القانون جند أن املشرع اجلزائري أسس هذا القانون على مبادئ عامة  هذا 
نشعر من خالهلا أنه أعطى إحياءات على هذا النوع من األضرار، مثل مبدأ 

الطبيعية، مبدأ امللوث  احملافظة عل التنوع البيولوجي، مبدأ عدم تدهور املوارد
  .)14( الدافع

ذلك : بأنه االيكولوجيفإنه ميكن أن نعرف الضرر وعموما، 
ا أو مبكونات حمددة من عناصر البيئة غري  الضرر الذي يصيب البيئة ذا

تلوث : اململوكة ألحد، واليت ختتلف تبعا لتعريف البيئة احملددة نذكر منها
اهلواء، الرتبة، املياه، األضرار اليت تلحق بالنباتات واحليوانات، تغري املناظر 

  ...ري املناخيالطبيعية والعناصر الثقافية، التغ

  لضرر االيكولوجيلصعوبات التقدير النقدي : الثاين املطلب

إىل أن  يكولوجيةيرجع الفقه صعوبة التعويض النقدي لألضرار اال
عناصر البيئة أو األشياء اليت حلقها الضرر بسبب التلوث هي أشياء عامة ال 

غلب ميكن االستيالء عليها أو ادعاء ملكيتها، ومن مث فلن متثل يف أ
ا خترج عن دائرة التعامل أي تقع خارج نظام السوق،  األحيان أي قيمة أل
وهو ما يدعو امللوثني للبيئة إىل إنكار أن إتالفها يشكل ضررا قابال 

ا ال تستدعي أي تعويض ، )15( للتعويض، وهلذا رأى البعض من الفقه أ
لذلك  ،مزياوإذا قدرت احملاكم منح مثل هذا التعويض فالغالب أن يكون ر 
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 فإن االعرتاف بالضرر البيئي اصطدم ملدة طويلة بعدم إمكانية تقديره نقدا
)16(.  

فلو مت تلوث مياه النهر مثال فكيف يتم تقييم الضرر، هل يتم 
باالستناد إىل ما مت تدمريه من ثروة مسكية يف النهر؟ أم يف قيمة الوسائل اليت 

؟ أم يف مدى اخلسارة اليت  لوثةسيتم اختاذه لتنظيف النهر من املواد امل
حلقت بالصيادين الذين ينتفعون من الصيد يف النهر؟ أم يف حجم الربح 
  الضائع الذي فقدته الدولة من عزوف السياح مثال عن التنزه يف شواطئها؟ 

وإذا ما مت تدمري غابة، فهل يتم تقييم الشجر على أساس ما تتضمنه 
ميكن أن يعترب القيمة السوقية لألشجار؟ أم الغابة من قيمة مجالية، أم ما 

األخشاب اليت ميكن أخذها من األشجار؟ وما هو احلال بالنسبة للكائنات 
  ؟ )17( احلية اليت تعيش يف تلك الغابة وقيمتها الطبيعية

فإذا أردنا أن نقيم الضرر البيئي على أساس قيمة استعمال العناصر 
 تقدمها هذه العناصر لإلنسان، واليت الطبيعية، أي على أساس املنفعة اليت

اية املطاف سيتم تقديرها بشكل مادي  يعتد فيها بالقيمة العقارية واليت يف 
صرف، ولو فرضنا استجابة بعض عناصر الطبيعة ملثل هذا التقييم فكيف 
سيتم تقييم عناصر أخرى يعترب فيها العنصر اجلمايل أو الرتاثي ذو أمهية 

  .ذر أو شعب مرجانية أو معامل أثريةأكرب مثل حيوان نا
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وإذا أردنا أن نقيم الضرر على أساس القيمة التجارية للمكان أو 
العنصر الطبيعي، فال يعترب حال مقبوال ألن القيمة التجارية تعترب أيضا قيمة 
اقتصادية وليست بيئية، ويتم تقييم الفائدة االقتصادية يف تقدير التعويض 

ولذلك سوف يكون هذا التقدير لو أمكن فعله تقديرا  باحلد األدىن للقيمة،
  .)18( جمحفا وال يساهم يف إصالح الضرر البيئي

فاالعرتاف بالضرر البيئي يستلزم إمكانية تقديره، وإال فإن القاضي 
إنه حيكم مببلغ فرنك واحد أو أي  عندما يعجز عن تقدير ذلك الضرر ّف

عويض الكامل للضرر الذي يعين حكم آخر رمزي غري رادع، وطبقا ملبدأ الت
أن التعويض يقدر بقدر الضرر، فإن التعويض النقدي بفرنك واحد أو أي 
حكم آخر رمزي كتعويض عن هذا الضرر يعادل امتناع القاضي عن 
احلكم، ويف الغالب ستكون التعويضات عن الضرر البيئي رمزية وضعيفة، 

ا شأن غريه ا  والفرنك أو اليورو الواحد وناذرا ما تكون كاملة، فالبيئة شأ
تعرب عن تردد وحرية القاضي إزاء الضرر الذي يصعب عليه تقديره، وجتدر 
اإلشارة يف هذا الشأن أن األحكام اليت قضت على حمدث التلوث 
ا  بالتعويض الرمزي مت نقضها من قبل حمكمة النقض الفرنسية يف دائر

ا املدنية   .)19( اجلنائية وكذلك دائر

ك من األضرار البيئية ما ال ميكن إصالحه بإعادة العناصر وهنا
الطبيعية إىل حالتها األوىل قبل التلوث، كإتالف أو تدمري بعض األمساك 
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الناذرة، أو تدمري األشجار اليت تعشش عليها أنواع من الطيور الناذرة جدا، 
هذا الطابع اخلاص للضرر يضفي خطورة من نوع خاص، وهنا ال ختفى 

بات اليت يصادفها القاضي عند تقديره لتلك األضرار حىت ميكن الصعو 
احلكم بالتعويض عنها، ومع ذلك فإن القضاء قد أعلن عن موقفه يف ذلك 

  .النوع من الضرر البيئي وحكم جبزاءات رادعة وقاسية عنه

واملثال الشهري الذي يتعلق بالصعوبات املتعلقة بتعويض األضرار 
هي قضية  املسئولإىل تقرير جزاءات مالية قاسية على البيئية وجلوء احملاكم 

Exxon Valdez Cass  حيث قدر 1989يف كارثة العام ،
مليار دوالر على الشركة صاحبة الناقلة اليت  2,5القاضي تعويضا بقيمة 

مليون دوالر  500تسرب منها النفط، مث بعد ذلك مت ختفيضه إىل مبلغ 
  .)20( سنوات من التقاضي 10بعد 

ذلك أقر معظم الفقه بأن األضرار البيئية جيب التعويض عنها لعدة ل
اعتبارات من بينها أنه إذا مل يتم التعويض عنها فإن ذلك سيؤدي إىل 
تدهور كبري ويشجع امللوثني على التمادي يف ممارسة نشاطهم امللوث دون 
رادع، ومن جهة أخرى إن خصوصية هذه األضرار جتعلها ال تقاس 

التقليدية اليت ميكن أن يكون حملها االعتداء على أشياء مملوكة باألضرار 
  .ملكية خاصة
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ولذلك فاألضرار هي بطبيعتها ذات طبيعة خاصة يقتضي التعامل 
معها بشكل خاص أيضا، إضافة إىل أن عدم التعويض عن الضرر البيئي 

ديدا خطريا للبيئة ويهدد باختفاء تدرجيي لعناصر البيئة اليت أص ا يشكل  ا
 املسئولةالتلوث، وذلك من شأنه أن يضيء الضوء األمحر لتنيبه اجلهات 

والقضاء إىل وجود التدخل حلماية الطبيعة، وهذا ما جتاوزته فعال الكثري من 
التقنيات بوضع آليات تقدير هامة ودقيقة، وقد تشعبت القضية إىل أن 

ائي من احملكمة العليا    .)21( 2008عام  األمريكيةتقرر فيها حكم 

لضرر عن االنقدي قيمة التعويض تقدير حماوالت : املبحث الثاين
 االيكولوجي

يعترب تقدير الضرر البيئي من املسائل الدقيقة للغاية اليت يتوقف 
ذا التقدير، فلكي يتم  عليها فشل أو جناح دعوى املسؤولية واليت تتأثر 

هذا السياق اقرتح الفقه التعويض عن الضرر البيئي يلزم تقديره نقدا، ويف 
  :عدة طرق لتقدير األضرار البيئية نعرضها على التوايل

 L’évaluation/ االيكولوجيالتقدير املوحد للضرر :املطلب األول

unitaire du dommage écologique  

يقوم التقدير املوحد للضرر البيئي على أساس تكاليف اإلحالل 
  .)22( تلفت أو تلوثت وإعادة تأهيلهاللثروة أو العناصر الطبيعية اليت 
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 قيمة أن أساس على النقدي التعويض تقدر النظرية هذه أن مبعىن
 إلعادة املعقولة التكلفة أساس على البيئي العنصر أو للبيئة الضرر احلاصل

 قريبة حالة إىل أو املصاب البيئي للعنصر أو للبيئة عليه كان ما إىل احلال
 يف يدخل ال و الضرر حدوث قبل عليها كان اليت للحالة اإلمكان قدر

ويقصد بتكاليف اإلحالل هو القيمة ، فيها املبالغ التكلفة تلك احلسبان
النقدية الالزمة إلعادة العنصر الطبيعي إىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر، 

، فلو أن غابة تعرضت لضرر بيئي أدى هلالك عدد كبري من األشجار فيها
يئة أ رض الغابة لزراعة األشجار اليت تلفت وتقدير تكاليف العناية فيلزم 

ا إىل أن تصل إىل ما كانت عليه قبل الكارثة، واملبالغ اليت مت صرفها من 
  .)23( أجل هذا الغرض تسمى بتكاليف اإلحالل

غري أن الصعوبة اليت تعرتض هذا النوع من التقدير هو يف اعتماد 
البيئي الذي تضرر، وهنا تتباين وتعدد الوسائل معيار التقدير لقيمة العنصر 

ا فيها بكفاية من  واملعايري، لذلك يقر البعض أنه ال يوجد طريقة موثوق 
  .)24( أجل تقدير تلك العناصر لتحديد تكاليف اإلحالل

ونظرا لصعوبة إعطاء قيمة جتارية نقدية للعناصر الطبيعية ومصادرها، 
ل معرفة أسعار السوق بالنسبة لبعض ميكن وضع قيمة شبه فعلية من خال

العناصر واحلاالت اليت هلا خصائص قريبة من احلالة املعروضة أمام القضاء 
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ا التلوث، ومن أجل تقدير العناصر الطبيعية تقديرا نقديا ظهرت  واليت أصا
  :العديد من الطرق أمهها

القيمة السوقية للعنصر الطبيعي :الطريقة األوىل: الفرع األول
)Market value Analysais:(   

هي طريقة نقدية مباشرة تعتمد على القيمة السوقية للعنصر 
األول ويتم تقييم العنصر الطبيعي على أساس : الطبيعي، وتتضمن أسلوبني

قيمة االستعمال الفعلي له، وتتضمن املنفعة اليت تقدمها هذه العناصر 
م العقارية املؤدي إىل لإلنسان، وتعتمد على سعر املتعة املؤسس على القي

تقدير قيمة مادية للبيئة، فاألضرار البيئية اليت تصيب األمساك مثال نتيجة 
ة هلا  التلوث فإنه يتم حتديد قيمتها من خالل القيمة السوقية لألمساك املشا

)25(.  

أما األسلوب الثاين ال يقوم على أساس االستعمال الفعلي لألموال، 
استعمال هذه العناصر الطبيعية يف املستقبل، ولكن على أساس إمكانية 

وقد عرب عنه البعض بقيمة الفرصة البديلة أي ما ميكن أن يكون عليه احلال 
عندما ندفع سعرا يف شيء بديل عن الشيء األصلي، وتعترب تكلفة الفرصة 
البديلة يف حالة الضرر البيئي عالية على أساس أن بعض العناصر الطبيعية 

   .)26(ة أو ال ميكن وجود بديل هلا، ومتثل حالة التدهور البيئيقد تكون ناذر 
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القيمة غري السوقية للعناصر الطبيعية : الطريقة الثانية :الفرع الثاين
)Non-Market Method(:  

ال تقوم هذه الطريقة على أساس االستعمال الفعلي واحلايل لألموال 
هناك بعض العناصر الطبيعية أو االستعمال املستقبلي للمال املعين بالقيمة، ف

اليت توجد مستقلة يف تقدير قيمتها عن استعماهلا وتستمد قيمتها الطبيعية 
العالية من جمرد وجودها فقط، وميكن تقديها نسبيا من خالل ما ميكن أن 
 يدفعه األفراد من مبالغ نقدية ليعرفوا فقط وجود هذه العناصر الطبيعية

السوقية إذن تقوم على أساس القيمة اليت تعتمد ، فطريقة القيمة غري )27(
على قياس الفرق بني احلد األقصى للرغبة يف الدفع مقارنة باحلد األدىن 
تمع للعنصر الطبيعي الذي فقد مقدرا بالنقود، ومن  للرغبة يف القبول عند ا
املمكن أن يتم ذلك من خالل استبيانات وعمليات إحصائية يقوم به 

  . )28( صاديوناخلرباء االقت

وواضح أن هذا التقدير يدخل فيه العنصر الشخصي لفرد أو مجاعة 
لكونه يعتمد على قيمة نسبية برغبة القبول، وقد يكون هناك اختالفات  
كبرية بني األفراد يف الرغبات يف خمتلف العناصر الطبيعية، مثل قيمة 

الربية، أو السباحة يف البحر، أو صيد األمساك، أو االستمتاع باحلياة 
  .)29( باملناظر الطبيعية وغريها
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إن التقدير املوحد الضرر البيئي يقدم بعض املزايا حيث إنه يسمح 
بإعطاء تقدير نقدي للعناصر الطبيعية اليت ليس هلا من حيث األصل قيم 
جتارية، وعلى ذلك فهذه الطريقة تعد وسيلة مؤثرة إلعطاء قيمة هلذه 

ا وبامل، العناصر وجتنب فقدها قابل فقد تعرضت هذه النظرية للنقد حيث أ
مل تأخذ يف اعتبارها أن احلالة املعروضة عليها بالنسبة للعناصر الطبيعية 
جيب أن تقدر يف ضوء وظائفها البيئية وهي معطيات ذات طبيعة خاصة 

  .)30( جدا يصعب تقديرها نقديا

لى كما انتقد البعض فكرة تقييم كل عنصر من عناصر الطبيعة ع
حدة، نظرا ألن العنصر الطبيعي يتكامل مع باقي العناصر األخرى، وال 
ميكن فصله بقيمة موحدة عن باقي املنظومة االيكولوجية املتكاملة، وال 
ميكن اعتماد تقييم عاملي موحد لتقييم األضرار البيئية، ونعتقد أن التقييم 

طبيعية، وان الذي يعتمد على القيمة السوقية أو التجارية للعناصر ال
اختلفت معايري التقدير التجاري، لكنها يف النهاية تقدر القيمة النقدية 
حبسب ما متثله هذه العناصر لإلنسان بشكل مباشر، وما قد حيصل عليه 
من منفعة أو متعة، لكنها ال تأخذ بعني االعتبار القيمة الطبيعية هلذا 

النظر إىل التوازن العنصر ومدى الضرر أو األثر البيئي الذي يسببه ب
  .)31( االيكولوجي باالشرتاك مع باقي عناصر البيئة
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 L’évaluation/االيكولوجيالتقدير اجلزايف للضرر : الثاين املطلب

forfaitaire du dommage écologique  

تقوم هذه الطريقة يف التقدير على أساس إعداد جداول قانونية حتدد 
ا قيمة مشرتكة للعناصر الطبيعية،  ا وفقا ملعطيات علمية يقوم  ويتم حسا

ال البيئي وهذا النظام ميكن وصفه بأنه نوع من ، )32( متخصصون يف ا
نظام العقوبات على االنتهاك أو التعدي على البيئة، ولكن يعتمد على 
ا  إحصائيات ودراسات بيئية مسبقة أفرغت يف جداول حمددة يسرتشد 

  .)33(ل حبجم الضرر احلاص) العقوبة املناسبةأو (القاضي لتقدير التعويض 

 جداول يف والواردة للتعويض احلسابية املعايري هذه عن كمثالو 
  :اجلزايف نذكر التعويض

 ي النقد التعويض تقدير يف احلساب هذا ويطبق :اهلكتارات عدد .1
 ن تكو عندما ،الغابات أشجار يصيب الذي  التلوث ضرر عن
 أو احملروق اهلكتار قيمة مدمرة فيحسب أو حمروقة الغابات هذه

  .دوالر 100 ب املدمر
 لضرر النقدي التعويض قيمة حساب يف ويكون :املكعب املرت .2

 بزيت كتلوثها ،والبحار األراضي مسطحات يصيب الذي التلوث
 .معينة بوحدة امللوث املكعب املرت فيحسب ل،البرتو 
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 عن التعويض تقدير يف ويستخدم :العرضي املربع واملرت الطويل املرت .3
ار يصيب الذي التلوث  تلوث قيمة حيسب إذ ً،وعرضا طوال األ
رى  ثو تل قيمة وحتسب مرت، كل عن واحد بفرنك طوال املائي ا
رى نفس  .مرت كل على فرنك بنصف عرضا ا

 النقدي التعويض قيمة تقدير يف يكون :امللقاة امللوثة املادة كمية .4
، وطبيعي مائية ت ثروا من ا وما املياه يصيب الذي التلوث عن
ار البحار ث تلو قيمة حيسب إذ  ،السوداء البرتولية بالزيوت واأل

 100 يدفع حبيث ه،امليا إىل تسربت الزيوت اليت وزن حبسب
  .)34( والسامة امللوثة املواد من طن كل عن دوالر

الضرر البيئي ومن التشريعات املقارنة اليت أقرت هذه الطريقة لتقدير 
الواليات املتحدة األمريكية حيث وضعت الدوائر األمريكية للساحل 

، جداول لتقدير العناصر البيئية، كالنباتات وحىت 1982والصيد منذ 
احليوانات وحىت كمية الرمال اليت يتم رفعها من على الساحل امللوث، حىت 

فها أو ميكن حتديد التعويض املستحق على الشخص املتسبب يف إتال
  .تدمريها

ويف أالسكا جند أن قانون محاية املياه من التلوث يقدر التعويض 
على أساس اجلداول، ولكن التقدير يتم على أساس كمية الزيت اليت يتم 
إلقائها يف املياه مع األخذ بعني االعتبار ما إذا كان هناك مادة سامة تؤثر 
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ة والثروات الطبيعية املوجودة على نقاه املياه وصالحيتها وكذا احلياء املائي
  .)35( فيها

وفيما يتعلق بالتشريع اجلزائري فقد اعتمد املشرع يف قانون الغابات 
تقديرا ماليا جزافيا لقطع أو قلع األشجار، وقدر بأن قطع أو قلع األشجار 

ا عن   2000سنتمرت وال يتعدى علوها مرتا واحدا ب 20اليت تقل دائر
بأشجار مت غرسها أو نباتات بصفة طبيعية منذ أقل دج، وإذا تعلق األمر 

  .)36( دج 4000من مخس سنوات تضاعف الغرامة إىل 

وطريقة التقدير اجلزايف للضرر عن طريق اجلداول مطبقة أيضا يف 
القضاء، حيث طبقتها العديد من احملاكم، نذكر من ذلك القضية اليت 

 Americanعرضت أمام القضاء األمريكي مبناسبة حادثة الناقلة 

Trader   والذي سبب حينه أضرار بيئية كبرية بأحد  1990يف العام
  .)37(االتعويض عن هذه األضرار تقديرا جزافيالشواطئ ومت تقدير 

وعلى الرغم من ميزة هذه النظام يف أنه ال يسمح برتك ضرر بيئي 
بدون تعويض طاملا أن كل عنصر بيئي قد وضع له تقدير مسبق يف حالة 

هذا التقدير دائما يدين املتسبب  أنإىل  إضافةالتلف أو التعرض لألضرار، 
رية مل تسلم من النقد حيث إن هذه الطريقة قد إال أن هذه النظ، بالتلوث

ال تكفل جتديد و تأهيل العنصر الطبيعي املتضرر، فاملستفيد من التعويض 
ا جتديد  ميكن أن يكتفي بقبض مبلغ التعويض دون القيام بأعمال من شأ
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وإحالل العنصر البيئي املصاب، ويرى البعض أن نظام اجلداول سيكون غري 
ية كل حالة من حاالت االعتداء على العنصر الطبيعي، فعال نظرا خلصوص

حيث إن لكل حالة خصوصية معينة، وجيب لذلك مراعاة كل العوامل اليت 
  .)38( يكون هلا تأثري اقتصادي أو بيئي يف تقدير التعويض

وإزاء كل ذلك، ولكي نتغلب على الصعوبات الفنية ألي من 
م اجلداول بشرط أن يتم إعدادها الطريقتني فريى البعض إمكانية تطبيق نظا

ال البيئي،  عن خرباء متخصصني أو حىت هيئات استشارية متخصصة يف ا
وأيضا جيب لضمان فعالية هذه الطريقة إعطاء القضاة سلطة مالئمة وتقدير 
ا املختلفة، ويؤيدنا يف ذلك  التعويض حسب كل حالة يف ضوء معطيا

 1986الصادر يف  CERCLAنقطة مالحظة يف القانون األمريكي 
واملتعلق باملسؤولية املدنية عن األضرار البيئية حيث أنه ينص على أن طريق 
ا القضاة  تقدير التعويض عن الضرر البيئي ما هو إال جمرد قرائن يسرتشد 

ال   .)39( عند نظرهم الدعوى املعنية يف هذا ا

بعض وضمن ذات السياق نعتقد أن حاالت عدم إمكانية استعادة 
العناصر ال مينع من التقدير النقدي هلا، حيث أن عدم التقدير هلا لن 

ا وعلى أي حال فإن احلكم بالتعويض يف هذه احلالة .يساهم يف استعاد
أفضل من عدمه، إضافة إىل أنه يعترب غرامة أكثر مما هو تعويض، ويشكل 
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تناسب مع رادعا قويا لآلخرين مستقبال يف حالة ما يكون التقدير كبريا ي
  . )40( ندرة أو خسارة مثل هذا العنصر الطبيعي

ــة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   اخلامتـ

خنلص يف ختام هذه الدراسة للتأكيد بأن التعويض العيين خاصة يف 
كان عليه يعد أفضل طرق التعويض عن األضرار  ما إىلاحلال  إعادةصورة 

املدنية عن األضرار البيئية ، وأنه يعترب األصل يف جمال املسؤولية االيكولوجية
  ".االستعادة قبل التعويض" تطبيقا للقاعدة املقررة بشأن هذه األضرار وهي

غري أن احلكم به ليس متاحا بشكل مستمر دائما، لذلك ال يكون 
أمام القاضي سوى احلكم بالتعويض النقدي، ومن هذا املنطلق فإن 

عد تعويضا احتياطيا، مبعىن ي االيكولوجيةالتعويض النقدي يف جمال األضرار 
إال إذا كان التعويض العيين غري ممكن، ألن هناك  إليهأن القاضي ال يلجأ 

ماكان عليه أو ألنه يكلف نفقات  إىلاحلال  إعادةعقبات فنية  متنع من 
باهظة قد تتجاوز قيمة األموال املضرورة قبل حدوث الضرر، ألن التعويض 

 مركز معادل ملا كان عليه املضرور قبل مبقابل يهدف غلى وضع املضرور يف
  . حدوث الضرر

والواقع أن تقدير التعويض النقدي للضرر البيئي ليس باألمر السهل، 
وذلك لكونه ضرر ال ميكن تقوميه بالنقود، لذلك يطلق عليه البعض بالضرر 
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غري السوقي أو غري التجاري، ولكن مثل هذه الصعوبات ال ميكن أن تكون 
التعويض عن الضرر البيئي، فمثل هذا النوع من الضرر له طابع مربر لفرض 

  .خاص يقتض التعامل معه بوضع طرق تقدير تتناسب مع هذه اخلصوصية

إىل  االيكولوجيوقد انقسمت طرق التعويض النقدي للضرر 
طريقة التقدير املوحد وطريقة التقدير اجلزايف، ففي : مها أساسيتنيطريقتني 

وحد يتم تقدير قيمة العنصر الطبيعي بعدة آليات، إما من طريقة التقدير امل
خالل قياس منفعة االستعمال احلايل للعنصر البيئي، أو من خالل قياس 

تني اآلليتني االقيمة االستعمالية للعنصر الطبيعي يف حالة فقده، وكلتا ه
ذات مدلول جتاري حبت ال تعرب عن مدى احلاجة البيئية للعنصر البيئي، 

وجدت الطريقة القيمة غري السوقية متثلت يف قياس القيمة النقدية لذلك 
يئة الوسائل  املطلوبة ألجل استعادة هذا العنصر الطبيعي أو من خالل 

أو استعادة العنصر الطبيعي مرة أخرى، أما الطريقة الثانية  بإحاللاملناسبة 
عناصر البيئة فهي طريقة التقدير اجلزايف، واليت تتضمن وضع جداول بقيمة ال

ا القاضي لتقدير قيمة التعويض عن هذه األضرار   .املختلفة يسرتشد 

أخري، وبعد احلكم بالتعويض النقدي عن األضرار اليت أصابت 
البيئة، فإنه يتعني على املدعي ختصيص مبلغ التعويض فيما يفيد البيئة ويعود 

يف البيئة من عليها بالنفع يف احلال أو املستقبل، كإجراء عمليات لتنظ
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التلوث أو لعمليات الوقاية ومحايتها من التلوث وعموما إلصالح البيئة أو 
  .العنصر البيئي املصاب

  :الهوامش
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حملمكة  ٔمن  القة جملس ا ىل ضوء  یف جرمية العدوان  ك
ولیة  اجلنائیة ا

كتور   هواري عنرت :  بقمل  ا
  لكیة احلقوق والعلوم السیاسیة" ب"ٔستاذ حمارض 

س   سیدي بلعباس -جبامعة اجلیاليل الیا

  :  مقدمـــــة

سنتناول يف هذه الورقة البحثية مسالة تكييف جرمية العدوان يف القانون      
الدويل ، واليت شكلت حمور اهتمام الفقه والقضاء الدوليني منذ اعتماد 

ديسمرب   14الصادر يف  3314تعريف العدوان مبوجب القرار رقم 
عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، وقد أوكلت  يف تلك الفرتة   1974

ديد أو إخالل أو أي عمل  همةم حفظ السلم واألمن الدوليني من أي 
جملس األمن الدويل باعتباره هيئة سياسية تابعة  من أعمال العدوان إىل

ملنظمة األمم املتحدة ومفوض مبوجب امليثاق حبفظ السلم واألمن الدوليني 
ما مبوجب الفصل السابع من امليثاق ، ولكن ما إن  ما إىل نصا و إعاد
أنشأت  احملكمة اجلنائية الدولية واليت تعترب هيئة قضائية مكلفة مبتابعة 

وحماكمة األفراد مرتكيب اجلرائم األشد خطورة على البشرية ،   ومالحقة
كجرائم احلرب وجرائم اإلبادة البشرية واجلرائم ضد اإلنسانية ، وجرائم 

والذي  1998جويلية  17العدوان،مبوجب نظام روما األساسي بتاريخ 
، و يبدو أن النظام األساسي 2002جويلية  01دخل حيز النفاذ بتاريخ 
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اجل اختصاص احملكمة بالنظر يف جرمية العدوان حىت يتم االتفاق  لروما قد
على تعريفها وهذا ما مت بالفعل، حيث توصلت الدول األطراف يف النظام 
األساسي لروما إىل تأجيل الفصل يف تعريف العدوان، وتعهدت الدول 
املشاركة إىل مواصلة إعداد مشروع خاص بذلك، وهلذا الغرض انعقد املؤمتر 

ستعراضي األول لنظام روما األساسي بكمباال بأوغندا يف الفرتة املمتدة اال
، لتتوصل الدول األطراف  2010جوان من عام  11ماي إىل  31بني 

ا، مع  إىل وضع تعريف جلرمية العدوان وكذلك ممارسة االختصاص بشا
لطبع التزامها باألحكام الواردة يف ميثاق األمم املتحدة هلذا الغرض، وهذا با

  .استكماال للنقائص السابقة يف نظام روما األساسي

فقد أحدثت هذه التعديالت تضاربا يف اآلراء الفقهية واملواقف الدولية     
ا ، وذلك من  حول مسالة تكييف جرمية العدوان وممارسة االختصاص بشأ
خالل تباين للتوجهات ، فرأي حياول اإلبقاء على مسالة تكييف جرمية 

لس األمن الدويل ،ورأي أخر  العدوان ضمن االختصاصات التقديرية 
يتجه إىل أحقية احملكمة اجلنائية الدولية بذلك ، وهذا ما سنحاول اإلجابة 

  .عنه يف هذه الورقة البحثية

  اهليئات املختصة بتكييف جرمية العدوان: املبحث األول 
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ة العدوان سنستعرض يف هذا املبحث اختصاص جملس األمن بشان جرمي   
ديدا للسلم واألمن الدوليني، وأيضا والية احملكمة اجلنائية  واليت تشكل 

ا   .الدولية على اجلرمية ذا

  .جملس األمن وجرمية العدوان: املطلب األول 

من أهم سلطات واختصاصات جملس األمن الدويل حفظ السلم         
ديد أو عدوان،ويف هذا الشأن يتمتع جملس السلم  واألمن الدوليني من أي 

من ميثاق األمم املتحدة بسلطات  39و األمن الدوليني طبقا لنص املادة 
 يني،أوديدا للسلم واألمن الدولكاملة يف تقرير ما إذا كان ما وقع ميثل 

ما أو هو عمال من أعمال العدوان ،وله كامل السلطة التقديرية  إخالال 
يف هذا الشأن ، فهو يستطيع وضع ما يشاء من معايري لتحديد تدخله ، 
فهو مثال ال يضع ضوابط ومعايري حمددة بشان تكييف ما يعرض عليه من 

  .وقائع ،حيث ينظر يف كل حالة على حدة

ديدا للسلم واألمن الدوليني وعندما يقرر جملس     األمن الدويل أن هناك 
ما أو عدوانا جيوز له أن يتخذ كل ما يراه مناسبا أو مالئما من  أو إخالال 
توصيات أو قرارات ، وان يتخذ مباشرة إجراءات القمع املناسبة، وبالرجوع 
إىل نصوص ميثاق هيئة األمم املتحدة ، فتكمن مسؤولية جملس األمن يف 

لس كل صي انة وحفظ السلم واألمن الدوليني ، ويف سبيل ذلك قد منح ا
،  ) 1(الصالحيات من اجل القيام بواجباته وفقا للفصل السابع من امليثاق
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كما تعهدت الدول األعضاء يف هيئة األمم املتحدة باالمتناع عن مساعدة 
لفقرة أي دولة ترتكب أعمال عدوانية وفق ما تنص عليه املادة الثانية ا

  ). 2(اخلامسة من امليثاق

لس األمن أن يتخذ تدابري مؤقتة ، مثل القرار      ويف سبيل ذلك ميكن 
بشان انسحاب القوات البلجيكية من الكونغو ،  1990لسنة  660رقم 

بشان انسحاب القوات العراقية واإليرانية  1982لسنة  514والقرار رقم 
   )3.(إىل احلدود املشرتكة للدولتني 

وله أيضا سلطة اختاذ التدابري القسرية ، من خالل تطبيق نصوص املواد     
من ميثاق األمم املتحدة، واليت تشمل التدابري غري العسكرية    42و 41

اخل،و أما ....كفرض املقاطعة االقتصادية والدبلوماسية واملواصالت اجلوية 
من  للتدابري إذا مل تف تلك التدابري بالغرض املطلوب فيلجا جملس اال

  .  العسكرية مثل التدخل العسكري 

  .احملكمة اجلنائية الدولية وجرمية العدوان: املطلب الثاين 

أخذت مسالة تعريف جرمية العدوان حيزا كبريا من النقاش املستفيض     
بني الدول األطراف يف املؤمتر الدبلوماسي إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، 

ة املسالة ومتايز تصورات الدول حول دور جملس األمن يف وهذا نظرا حلساسي
ا تشكل عدوان   ).4(تعريف وتكييف أي جرمية على أ
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إال أن إخفاق الدول املشاركة يف مؤمتر روما يف وضع تعريف جلرمية     
العدوان مرده إىل كيفية التوفيق بني مسؤولية جملس األمن يف حفظ السلم 

إىل اختصاصه يف إقرار وقوع جرمية العدوان، بينما واألمن الدوليني باإلضافة 
مسؤولية احملكمة اجلنائية أيضا تشمل متابعة ومالحقة وحماكمة والقبض 

رمني يف جرمية العدوان   ).5(على ا

ومن ببني املشكالت اليت حضيت باهتمام املؤمترون يف روما مشكلة    
العالقة بني اختصاص احملكمة بالنظر يف جرمية العدوان واختصاص جملس 
األمن املستمد من ميثاق األمم املتحدة مبوجب الفصل السابع بالنظر يف 

عدم هذه اجلرمية، وأبدت الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن متسكها ب
جواز مباشرة احملكمة الختصاص النظر يف جرمية العدوان إال بعد أن يقرر 
لس للمحكمة، ويف  لس ارتكاب دولة املتهم هلذه اجلرمية بإلزامية قرار ا ا
املقابل اجتهت دول أخرى لتعزيز استقاللية احملكمة يف تفريد املسؤولية 

 ).6(اجلنائية لألشخاص احملميني

  .عريف جرمية العدوان يف ظل نظام روما األساسيت: الفرع األول 

 روما نظام يف رفيع مستوى على املمثلون فقد قامت الدول األطراف   
تمعون يف اجلنائية للمحكمة األساسي  يف بأوغندا، كمباال  الدولية، ا

، وهذا  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للنظام األول االستعراضي املؤمتر
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 1998تستطع الدول األطراف يف النظام األساسي بروما سنة بعدما مل 
  .التفاهم والتوافق حول تعريف موحد للعدوان

 العامة اجللسة يف اآلراء بتوافق القرار املتعلق بتعريف العدوان ولقد اعتمد
ا  8 ، وقد جاء يف نص املادة  2010 جوان 11 بتاريخ عشر الثالثة ً مكرر

 :ما يلي 

 -:العدوان جرمية

 ما، شخص قيام "العدوان جرمية" تعين األساسي، النظام هذا ألغراض -1
 أو للدولة العسكري أو السياسي العمل يف من التحكم فعال ميكنه وضع له

 عدواين فعل أو تنفيذ بدء أو إعداد أو بتخطيط العمل، هذا توجيه من
 األمم مليثاق واضحا انتهاكا ونطاقه، وخطورته طابعه حبكم يشكل،
 .املتحدة

 من املسلحة القوة استعمال "العدوان فعل" يعين ،1 الفقرة ألغراض -2
 استقالهلا أو اإلقليمية سالمتها أو أخرى سيادة دولة ضد ما دولة جانب

 وتنطبق األمم املتحدة، ميثاق مع تتعارض أخرى طريقة بأي أو السياسي،
 أو حرب بإعالن سواء التالية، األفعال من فعل أي على العدوان فعل صفة

ا وذلك بدونه،  ) 29 -د( 3314 املتحدة لألمم العامة اجلمعية لقرار وفقً
 ).7(1974ديسمرب 14 املؤرخ
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 عليه، اهلجوم أو أخرى دولة إقليم بغزو ما لدولة املسلحة القوات قيام_  أ 
 الغزو هذا مثل عن ينجم مؤقتا، كان ولو عسكري، احتالل أي أو

 .القوة باستعمال منه جلزء أو دولةأخرى إلقليم ضم أي أو أواهلجوم،

 بالقنابل، أخرى دولة إقليم بقصف ما لدولة املسلحة القوات قيام_ ب 
 .أخرى دولة إقليم ضد أسلحة أية ما دولة أواستعمال

 جانب من سواحلها على أو ما دولة موانئ على حصار ضرب_ ج 
 .أخرى لدولة املسلحة القوات

 أوالبحرية الربية املسلحة القوات مبهامجة ما لدولة املسلحة القوات قيام _ د 
 .أخرى لدولة واجلوي البحري األسطولني أو اجلوية أو

 دولة إقليم داخل املوجودة املسلحة اقوا باستعمال ما دولة قيام_ ه 
 ينص اليت الشروط مع يتعارض وجه على املضيفة، الدولة مبوافقة أخرى
 ةايبعد  ما إىل املذكور اإلقليم يف لوجودها متديد أي أو االتفاق، عليها

  .االتفاق

 بأن أخرى دولة تصرف حتت إقليمها وضعت ما دولة مساح _ و 
 .ثالثة دولة ضد عدواين عمل الرتكاب األخرى الدولة هذه تستخدمه

 مرتزقة أو نظامية غري قوات أو مسلحة مجاعات أو عصابات إرسال_ ز 
 أعمال من بأعمال أخرى دولة ضد تقوم بامسها ما، أو دولة جانب من
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 أعاله، املعددة األعمال تعادل حبيث اخلطورة من تكون املسلحة القوة
 .ذلك يف ملموس بدور الدولة أواشرتاك

بيد أن هذه التعديالت لبنود نظام روما األساسي يف شقه اخلاص       
جبرمية العدوان حجبت اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية خالل الفرتة 

إىل غاية  2010االنتقالية املمتدة من تاريخ املؤمتر االستعراضي األول سنة 
عديل ، فضال عن ذلك فقد أدرج املؤمترون ضمن سياق هذا الت2017عام 

توقف احملكمة ملمارسة اختصاصها بشان جرمية العدوان على ضرورة صدور 
قرار آخر من قبلهم، يقضي باعتمادهم املمارسة الفعلية للمحكمة على 
هذه اجلرمية، واجلدير باملالحظة أن املقررين هلذه التعديالت أي الدول 

م من املشاركة يف املؤمتر االستعراضي األول بكمباال بأوغندا يدرك ون متاما أ
أصحاب األيادي السوداء، وبإدراجهم هلذه الشروط ضمن سياق هذا 

  ).8(التعديل يعد حبق ضمانة هلم يف إفالت رعاياهم من اختصاص احملكمة

إىل  3314رغم توصل اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة بقرارها رقم    
تمع الدويل ما زال يعاين من عدم حتقيق  تعريف جرمية العدوان، غري أن ا

، إال أن هذا القرار يبقى جمرد ) 9(إمجاع على تعريف موحد هلذه اجلرمية
ي التزامات قانونية على توصية ال تتمتع بالقيمة القانونية امللزمة، وال تضع أ

  ). 10(عاتق الدول أو أجهزة األمم املتحدة

  .ممارسة االختصاص بشان جرمية العدوان: الفرع الثاين 
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  ).املبادرة الذاتية(األطراف يف النظام  اإلحالة من الدول: أوال 

فيعقد للمحكمة اجلنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشان جرمية العدوان     
  .من النظام األساسي هلا) ج(و)أ(الفقرتني  13ة وفقا للماد

وأما خبصوص اإلحالة من الدول األطراف يف النظام واليت تسمى أيضا    
  :من نظام روما األساسي على انه  14باملبادرة الذاتية ، فتنص املادة 

جيوز لدولة طرف أن حتيل إىل املدعي العام أية حالة يبدو فيها أن  - 1
من اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة قد  ارتكبت ، وأن جرمية أو أكثر 

تطلب إىل املدعي العام التحقيق يف احلالة بغرض البت فيما إذا كان يتعني 
ام لشخص معني أو أكثر بارتكاب تلك اجلرائم   .توجيه اال

حتدد احلالة قدر املستطاع الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة مبا هو  - 2
  .ة احمللية من مستندات مؤيدةيف متناول الدول

وما ميكن استخالصه من هذه املادة فقد اشرتطت يف حالة إحالة دولة إىل 
املدعي العام أن تكون هذه األخرية طرفا يف نظام روما األساسي ، باإلضافة 
إىل ذلك حىت يتسىن للمدعي العام البدء يف التحقيق فالبد أن تكون كال 

اليت وقع عليها العدوان أطراف يف نظام روما الدولتني سواء املعتدية أو 
  .األساسي
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وجيب على احملكمة أن تثبت أوال فيما إذا كان جملس األمن قد اصدر   
، أي انه جيب على )11(قرارا متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثاق 

احملكمة أن توقف التحقيق فيما إذا تزامن ذلك مع بدء اختاذ إجراءات من 
  .األمن املمنوحة له مبوجب نصوص امليثاقطرف  جملس 

مع مراعاة أيضا انه يف حالة حماكمة الدولة لألفراد املتورطني يف جرمية 
العدوان ، فعلى احملكمة أن تتوقف عن حماكمتهم مرة أخرى، كون نظام 
روما األساسي مينع حماكمة األفراد مرتني عن نفس الوقائع ، باإلضافة إىل 

النظام األساسي للمحكمة واحملاكم الوطنية للدول أن هناك تكامل بني 
  .األطراف

أما إذا قررت الدولة الطرف مقاضاة األفراد املعنيني ، فال ينعقد اختصاص  
  )12:(احملكمة الدولية على هؤالء األفراد إال يف احلاالت التالية

ن إذا اختذت الدولة قرارا بعدم احملاكمة أو اختذت اإلجراءات الداخلية م -أ
  .اجل محاية األفراد املعنيني من املسؤولية اجلنائية عن ارتكاب جرمية العدوان

إذا حدث تأخري ال مربر له يف اإلجراءات مبا يتعارض يف هذه  - ب
  .الظروف مع نية تقدمي األفراد املعنيني للعدالة

إذا مل تباشر إجراءات التحقيق بشكل مستقل ، مما يستنتج منه عدم  -ج
  .األفراد للمحاكمةجدية تقدمي 
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يار كلي أو جوهري  -د عدم إمكانية حماكمة األفراد املعنيني بسبب ا
  .   للنظام القضائي للدولة

إحالة حالة من جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من :  ثانيا 
  .امليثاق

لس األمن يف حالة ما إذا رأى أن هناك وقائع تشكل عدوان ،       ميكن 
أو يتخذ قرار متعلق حبالة العدوان وذلك مبوجب الفصل السابع أن يوصي 

من ميثاق األمم املتحدة ، وذلك باعتبار العدوان يشكل حبكم طابعه 
ديدا للسلم واألمن الدوليني ، وحيث أن جملس األمن  وخطورته ونطاقه 
هو هيئة سياسية ال يستطيع حماكمة األفراد ، ولكن يف مقابل ذلك له من 

ت املخولة له مبوجب الفصل السابع من اجل حفظ ووضع وصنع السلطا
السلم واألمن الدوليني أن حييل أي وقائع وأحداث تشكل عدوان على 
احملكمة اجلنائية الدولية، وبالرجوع إىل نظام روما األساسي للمحكمة 
لس األمن سلطة إحالة وقائع يراها تشكل  اجلنائية الدولية فقد أجاز 

) 13(ملدعي العام بواسطة قرار تطبيقا للفصل السابع من امليثاقعدوان إىل ا
، مما جيعل اختصاص احملكمة إجباري وعاملي  يف هذه احلالة وخيرج عن 
نطاق االتفاقية ، كما أن جملس األمن يتدخل يف أي منطقة أو رقعة تشكل 
ذا جند أن اختصاص احملكمة اجلنائية  ديد للسلم واألمن الدوليني ، و

  ) 14.(الدولية قد جتاوز الدول األطراف يف النظام األساسي هلا
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لس األمن هلا ما يربرها انطالقا من      والواقع أن منح هذه الصالحية 
مسؤوليته األساسية يف احملافظة على السلم واألمن الدوليني باالستناد إىل 
  أحكام ميثاق األمم املتحدة وباخلصوص الفصل السابع والذي خيول
لس األمن صالحية إنشاء حماكم خمصصة هلذه الغاية كما حدث مع 
لس  حمكمة يوغسالفيا ورواندا، وحيث األمر كذلك فمن املنطق أن يكون 
األمن احلق يف إحالة أي وقائع تشكل عدوانا إىل احملكمة اجلنائية الدولية، 

لمهام لتمكن هذه األخرية مبمارسة اختصاصها على هذه اجلرمية وفقا ل
  .والسلطات اليت خيوهلا امليثاق للمجلس

لس       يضاف إىل ذلك أن هيبة احملكمة ومسعتها تقتضي ختويل ا
صالحية اللجوء إليها، الن اضطرار جملس األمن بالرغم من وجود احملكمة 
اجلنائية الدولية إىل إنشاء حماكم خاصة حلاالت معينة من شانه إضعاف 

ثري عدة تساؤالت بشان مربرات وجودها، وبالرغم مكانة ودور احملكمة وي
من وجاهة هذه األسباب الداعية ملنح جملس األمن حق االدعاء أمام 
احملكمة اجلنائية، إال أن هذه الصالحية تبقى موسومة بالطابع 

  ).15(السياسي

ب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية /13وعمال بنص املادة    
شري إىل اإلحالة من جملس األمن إىل احملكمة، واليت ،واليت ت) 16(الدولية

ا اسرتعاء نظر احملكمة إىل وقوع جرمية تدخل يف  يقصد 
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ذا املعىن آلية يلتمس من خالهلا تدخل احملكمة )17(اختصاصها ، فهي 
لتسهيل املرحلة األوىل من اإلجراءات اجلزائية دون أن ترتقي إىل درجة 

  ).      18(معنيالشكوى أو االدعاء ضد شخص 

  .مباشرة املدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه: ثالثا 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ) ج/13(فقد ورد يف نص املادة     
إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق " : الدولية على انه 

  ".  )15(جبرمية من  هذه اجلرائم وفقا للمادة 

ونعين  –كما سبق التطرق إليه حىت ولو مل متارس األطراف السابقة        
ا الدول األطراف يف نظام روما األساسي و جملس األمن متصرفا مبوجب 

ا املتعلقة باإلحالة إىل املدعي العام ، فانه ميكن   -الفصل السابع  سلطا
مباشرة   هلذا األخري باعتباره احد األجهزة اليت حددها النظام األساسي

سلطاته املخولة له من خالل املبادرة بإجراء حتقيق من تلقاء نفسه على 
أساس توافر املعلومات عن اجلرمية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية 

  )  19.(الدولية

  .الزمين االختصاص: رابعا 

ا املقرر، من      النظام من 13املادة  من )ج(و ) أ(للفقرات ووفقً
 فقط املرتكبة العدوان يف جرائم ينحصر احملكمة اختصاص أن األساسي،
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 ومرور مكرر، 15 املادة من الثالثة الفقرة يف عليه املنصوص القرار اختاذ بعد
  .طرف دولة ثالثني من بالتعديالت القبول أو التصديق واحدة على سنة

وجيوز أيضا للمحكمة أن متارس اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان اليت     
تنشا عن فعل عدواين ارتكب من دولة طرف ما مل تكن هذه األخرية 
ا ال تقبل االختصاص ، و ميكن  أعلنت مسبقا بإيداع إعالن مع املسجل أ
سحب هذا اإلعالن يف أي وقت مع وجوب النظر فيه من طرف الدولة 

  )20. (نية خالل ثالث سنواتاملع

مع مراعاة أن احملكمة ال ميكنها أن متارس اختصاصها فيما خيص جرمية    
العدوان عندما يرتكبها أشخاص أو ترتكب على إقليم دولة ليست طرف 

  . يف النظام األساسي للمحكمة

ولكن حىت هذه التعديالت ربطت بدء التحقيق من طرف املدعي العام     
  )21: (رمية العدوان بالتقيد مبا يليفيما خيص ج

  .وجود أساس معقول لبدء التحقيق املتعلق بالعدوان: أوال

التأكد مما إذا كان جملس االمن اختذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان : ثانيا 
  .ارتكبته الدولة املعنية

إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة ، : ثالثا 
  .بالغ عن أي معلومات أو وثائق ذات صلةواإل
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عالقة احملكمة اجلنائية الدولية مبجلس األمن بشان جرمية : املبحث الثاين 
 .العدوان

لقد اقر النظام األساسي لروما يف ديباجته استقاللية احملكمة اجلنائية       
 الدولية حفاظا على الشفافية واحليادية لتحقيق العدالة الدولية، حيث أن
استقاللية احملكمة ال تتعارض مع وجود روابط مع بقية أجهزة األمم املتحدة 

  .وحيكمها يف ذلك مبدأ التكامل

ومن اجل إعمال هذا املبدأ فقد نصت املادة الثانية من نظام روما       
األساسي على أن تنظيم العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة 

تعتمده مجعية الدول األطراف ويربمه بعد ذلك رئيس يتم مبوجب اتفاق 
احملكمة نيابة عنها مع اإلشارة إىل أن واضعي نظام روما األساسي لعام 

اخلاص بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية قد حرصوا على التوفيق  1998
واملقاربة بني اجتاهني دوليني بشان عالقة جملس االمن باحملكمة اجلنائية 

  .الدولية

فاالجتاه األول تتزعمه الواليات املتحدة األمريكية والدول األخرى دائمة     
العضوية يف جملس االمن، واليت ترى ضرورة حتديد اختصاص احملكمة 
اجلنائية حتديدا على سبيل الدقة والوضوح واحلصر بينما إعطاء دورا كبريا 

  .لس االمن يف عمل احملكمة اجلنائية الدولية



91 
 

الجتاه اآلخر فتمثله أغلبية دول العامل واليت ترى ضرورة عدم إعطاء وأما ا    
جملس االمن أي دور شانه أن جيعل منه مهيمنا على هذه احملكمة ومن مث 

             ) 22. (يؤثر يف استقالليتها كهيئة قضائية
إال انه من املعلوم أن جملس األمن الدويل، مكلف مبوجب ميثاق األمم     

بأداء مهمة كبرية وصعبة هي احلفاظ على السلم واألمن الدوليني  املتحدة
تمع الدويل،  لس يف سبيل إجنازه هلذه املهمة يتصرف نيابة عن ا ،وأن ا

. يف نفس الوقت اختاذ أي تدبري يراه مالئما لتحقيق ذلك اهلدف وميلك
)23( 

ة اجلنائية أن احملكم –من الناحية النظرية على األقل  –ومن املؤكد     
الدولية مبالحقتها ومعاقبتها ملرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية ، وجرائم احلرب 
، واجلرائم ضد اإلنسانية ،وجرمية العدوان، واليت تعد من أخطر اجلرائم اليت 
ا أن  دد السلم واألمن يف العامل ، بإمكا تمع الدويل بأسره ، و تثري قلق ا

من اجل تكرار بعض النزاعات  وتقليص عدد  تساهم يف اجلهود املبذولة
ذا الدور سوف تساهم  ا بقيامها  ا  –الضحايا ، ومما ال شك فيه أ شأ

يف دعم أسس التعايش السلمي بني البشر ،  –يف ذلك جملس األمن 
  ).24(  السلم واألمن الدوليني وكذلك أيضا احلفاظ على 

وكذلك جهود احملكمة وصفوة القول هنا، أن جهود جملس األمن     
اجلنائية الدولية تصب كافة يف جمرى واحد، وتسعى إىل حتقيق ذات اهلدف، 

  ).25(وهو احلفاظ على السلم واألمن الدوليني 
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وملا كان األمر كذلك، فانه من املنطقي والضروري أيضا أن توجد عالقة     
ال بني اجلهازين  القضائي و ) جملس األمن(السياسي : تعاون يف هذا ا

، وعليه فإن البحث يف هذه العالقة من خمتلف )احملكمة اجلنائية الدولية(
جوانبها سيكون حمور اهتمامنا يف املطلبني التاليني اللذين خنصص أوهلما 
لعرض مظاهر العالقة بني احملكمة وجملس األمن كما هي حمددة يف نظام 

 قة جملس األمنروما األساسي، وخنصص املطلب الثاين لبحث مشكلة عال
   .باختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان

 مظاهر العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن يف : املطلب األول
  .األساسي روما نظام ظل

الواقع أن العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن تتبدى يف     
    :وهي ضوء أحكام النظام األساسي من عدة وجوه

للمحكمة اجلنائية الدولية ) تقدمي شكوى (حق جملس األمن يف إحالة _  أ 
 5، تتعلق بوقائع يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الواردة يف املادة 

 ).ب /13م(من نظام روما األساسي قد ارتكبت 

سلطة جملس األمن يف أن يطلب إىل احملكمة اجلنائية وقف إجراءات _ب 
شهرًا قابلة للتجديد بناء على قرار  12التحقيق أو احملاكمة أمامها ملدة 

لس باخلصوص   ).من نظام روما األساسي16م(يتخذه ا
دولة طرف، أو عدم امتثال دولة دور جملس األمن يف حالة امتناع _  ج 
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لس هو الذي  غري طرف لطلبات التعاون املقدمة من احملكمة إذا كان ا
 ). من نظام روما األساسي 87م (أحال احلالة إىل احملكمة 

وقبل الشروع يف حتليل ما تقدم بشيء من اإلجياز جتدر اإلشارة ابتداء     
ية الدولية وجملس األمن مل تكن إىل أن موضوع العالقة بني احملكمة اجلنائ

حمل اتفاق بني وفود الدول اليت شاركت يف مؤمتر روما الدبلوماسي 
، بل كانت حمل ) 1998روما (للمفوضني بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية 

جدل كبري فيما بينها ، وقد دفع ذلك بعض الدول الحقًا إىل عدم التوقيع 
 .)26( ديق عليه حلد اآلنعلى نظام روما األساسي ، أو عدم التص

وتفصيل ذلك أن بعض الدول ، ويف مقدمتها الدول اخلمس دائمة     
العضوية يف جملس األمن ، ترى أن العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية 
وجملس األمن كما هي موضحة يف نظام روما ليست بدعًا ، بل هي تطبيق 

لس كما هي حمددة يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  لسلطة ا
الذي مينحه سلطات سياسية واسعة ومطلقة يف جمال استعادة وبقاء السالم 

 .  وحفظ األمن
غري أن فريقًا آخر من الدول اليت شاركت يف مؤمتر روما ، كان يشكك     

لس كل هذه احلقوق ، وإعطائه  يف مصداقية جملس األمن ويرى أن منح ا
أعاله من شأنه أن يؤدي إىل تسييس احملكمة اجلنائية السلطات املشار إليها 

. الدولية ، وبالتايل التأثري عليها سلبًا باعتبارها أداة للعدالة اجلنائية الدولية
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حق جملس األمن يف إحالة حالة إىل املدعى العام للمحكمة : الفرع األول 
   .اجلنائية الدولية

 : ي على أنه روما األساسمن نظام  13ونشري هنا إىل نص املادة     
 5للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشار إليها يف املادة 

  : وفقًا ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال اآلتية
حالة يبدو  14إذا أحالت دولة طرف إيل املدعي العام وفق للمادة _  أ 

 .أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت
إذا أحال جملس األمن ، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من ميثاق _ ب

األمم املتحدة حالة إىل املدعى العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه 
    .اجلرائم قد ارتكبت

إذا كان املدعى العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه _  ج 
  . 15اجلرائم وفقًا للمادة 

ح متامًا مما تقدم أن جملس األمن ميلك مبوجب الفقرة ب من املادة ويتض    
من نظام روما األساسي حق إحالة حالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ،  13

 . أي مبعىن أنه ميلك حق تقدمي شكوى للمدعي العام للمحكمة
   )27( :وهنا ينبغي التأكيد على عدة نقاط جوهرية

جملس األمن ، فإن احملكمة اجلنائية الدولية ال  إذا أحيلت احلالة من _  1
أ و /2تتقيد بالشروط املسبقة ملمارسة االختصاص الوارد ذكرها يف الفقرة 

من نظام روما ، أي مبعىن أنه يف هذه احلالة ال يشرتط أن  12ب من املادة 
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تكون اجلرمية قد ارتكبت يف إقليم دولة طرف أو من شخص حيمل جنسية 
فاحملكمة ينعقد هلا االختصاص يف هذه احلالة أيًا ما كان وقوع دولة طرف ، 

 . اجلرمية وبغض النظر عن جنسية مرتكبيها

تقدمي الشكوى من جملس األمن ال يلزم املدعى العام مبباشرة التحقيق _  2
دائمًا ، بل بإمكانه أال يباشر التحقيقات إذا اقتنع أن اإلحالة استندت إىل 

، أو أدلة تافهة ، أو كانت مبنية على أهواء سياسية معلومات غري صحيحة 
 .أو افرتاضات غري واقعيـة

ينبغي أن يكون موضوع اإلحالة واحدة أو أكثر من اجلرائم اليت ورد  _  3
لس  5النص عليها حصرًا يف املادة  من نظام روما  ، وبالتايل ال حيق 

ائم اإلرهاب أو حالة تتعلق جبر  –على سبيل املثال  –األمن أن حييل 
رة غري الشرعية ، أو غسل االجتار غري املشروع باملخدرات ، أو اهلج

ا األموال ، أو االجتار بالنساء واألطفال ، أو االجتار بالسالح رغم خطور
بدون جدال ، ولكن يالحظ أنه يف هذه احلالة ليس مثة ما حيول دون قيام 

ة مؤقتة على غرار حماكم الدويل بإنشاء حمكمة جنائية دولي األمنجملس 
  .يوغسالفيا السابقة ورواندا للنظر يف الواقعة

لس عند إحالته احلالة للمدعى العام مبوجب الفصل /4 جيب أن يتصرف ا
لس مقتنعًا بأن  السابع من ميثاق األمم املتحدة ، أي مبعىن أن يكون ا

 . واألمن الدولينيارتكاب الواقعة هدد بالفعل أو من شأنه أن يهدد السلم 
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من حق احملكمة اجلنائية الدولية أن تتخذ قرارًا بعدم قبول الدعوى  _  5
ا ، خاصة من  كلما تبني أن موضوع اإلحالة خيرج عن نطاق اختصاصا
حيث املوضوع والزمان ، واألشخاص ، ولو كان جملس األمن هو جهة 

م حالة تتعلق جبرمية اإلحالة ، وعليه إذا أحال جملس األمن إىل املدعى العا
 2002جويلية 1من جرائم احلرب ارتكبت قبل دخول النظام األساسي يف 

، فإن احملكمة هلا احلق يف عدم قبول الدعوى خلروج املوضوع عن نطاق 
لس . اختصاصها الزمين  إذا رأى  –ولكن هنا أيضًا ليس مثة ما مينع ا

  .و مؤقتةإنشاء حمكمة جنائية دولية خاصة أ –مالءمة ذلك 

يف إحالة حالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية  األمنيبدو أن سلطة جملس    
لس واحملكمة ال سيما يف  تعرب عن التكامل والتنسيق املوجود بني كل من ا

تمع الدويل يف  األمناحلالة اليت يقوم فيها جملس  بالتزاماته وواجباته اجتاه ا
حفظ السلم واألمن الدوليني نظرا للعالقة املرتتبة بني اجلرائم الدولية األشد 

 ).28(خطورة واحلفاظ على السلم 

   .حق جملس األمن يف وقف إجراءات التحقيق واحملاكمة: الفرع الثاين 
لس        تحقيق واحملاكمة وفقا لنص الدويل وقف إجراءات ال األمنحيق 
ال جيوز البدء أو املضي يف : " من نظام روما األساسي على أنه  16املادة 

حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة أثىن عشر شهرًا بناء 
ذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن  على طلب من جملس األمن إىل احملكمة 
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لس مبوجب الفصل السابع من م يثاق األمم املتحدة ، وجيوز للمجلس ا
ا  . "جتديد هذا الطلب بالشروط ذا

نستخلص من هذا النص ، أن جملس األمن الدويل جيوز له أن يطلب إىل 
احملكمة اجلنائية الدولية وقف التحقيق أو إرجاء احملاكمة ، وفق الضوابط 

  :   التالية
نيًا على قرار يصدره ضرورة أن يكون الطلب املقدم إىل احملكمة مب _  1

ذا الشأن لس    .ا

لس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة _  2 أن يتصرف ا
لس أن التحقيق أو احملاكمة حمل اإلرجاء  وبعبارة أخرى ، جيب أن يرى ا

ديد للسلم واألمن الدوليني   من شأن االستمرار يف أي منهما، أن يشكل 
يقاف التحقيق أو احملاكمة ملدة حمدودة ال تزيد على ينبغي أن يكون إ_  3

تسمح للمجلس بتجديد الطلب بالشروط  16شهرًا ،غري أن املادة  12
ا لعدد غري حمدد من املرات    . ذا

من نظام األساسي حمل البحث  16وجتدر اإلشارة إىل أن نص املادة      
عه يف هذا الشأن رأيان ، أثار جدالً كبريًا يف حميط الفقه الدويل الذي يتناز 

يق أو احملاكمة ، وأخر أحدمها يؤيد منح جملس األمن رخصة إرجاء التحق
وهكذا تباينت أيضًا مواقف الدول اليت شاركت يف مؤمتر . يعارض ذلك

، وذلك حسب احنيازها للرأي روما الذي عين بإنشاء احملكمة اجلنائية 
    .، أو دعمها للرأي الثايناألول
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الرئيسية اليت يسوقها أنصار الرأي األول املؤيد لفكرة منح جملس واحلجة 
ما هو إال  16أن نص املادة " األمن سلطة إرجاء التحقيق أو احملاكمة هي 

لسلطات جملس األمن كما هي حمددة يف ميثاق األمم ) عملي (تطبيق 
املتحدة وخاصة الفصل السابع منه ، والذي يعطي للمجلس سلطة سياسية 

لسلم واألمن ا ة النطاق فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة حبفظواسع
     .الدوليني
وفضالً عما تقدم يرى هذا الفريق أيضًا أن حفظ واستعادة وبقاء        

السالم قد ال يكون بالضرورة عن طريق تدبري إجيايب يتمثل يف إحالة حالة 
يف وقف  إىل احملكمة ، وإمنا قد يكون عن طريق تدبري سليب يتمثل

   .)29(اإلجراءات أمام احملكمة
وأما احلجة الرئيسية اليت يسوقها الرأي املعارض لفكرة منح جملس         

األمن رخصة إيقاف اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية ، فتتمثل يف 
أن ذلك من شأنه أن يؤدي إىل نتائج سلبية وخطرية يف نفس الوقت ، 

لس ولعل أبرزها تسييس احمل كمة اجلنائية الدولية ، وجعلها جمرد هيئة تابعة 
األمن ، األمر الذي يستتبع عرقلة احملكمة بإدخاهلا يف متاهات سياسات 
الكيل مبكيالني أو العدالة االنتقائية اليت أثبت الواقع ودلت التجربة العملية 

قضايا أن جملس األمن جلأ ومازال يلجأ إىل انتهاجها يف معاجلته لبعض ال
  .الدولية
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إال أن منح جملس االمن سلطة إرجاء التحقيق أو املقاضاة بصفة مطلقة     
دون قيود سيجعله يتمتع بنوعني من الصالحيات ذات التأثري الدويل، فأما 
الصالحية األوىل فهي ذات طبيعة سياسية متمثلة يف حق التدخل املباشر 

وجب الفصل السابع من ميثاق حلفظ السلم واألمن الدوليني، واملخولة له مب
  ).30) (الفيتو(األمم املتحدة باإلضافة حلق النقض

وأما الصالحية الثانية فهي ذات طبيعة قضائية تتمثل يف إرجاء التحقيق    
ذا تصبح الدول دائمة العضوية يف جملس االمن مبثابة القوى  أو املقاضاة، و

وهذا األمر يؤدي إىل سيطرة املهيمنة سياسيا وقضايا على الصعيد الدويل، 
الدول دائمة العضوية يف جملس االمن إىل تطبيق القضاء اجلنائي الدويل 

  .حسب مصاحلها

من النظام  16لقد اعترب فقهاء القانون الدويل أن صياغة املادة    
لس االمن  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وضعت لتمنح صالحية 

حىت يتمكن من تسوية املسالة املطروحة أمامه أن يوقف إجراءات احملاكمة 
، حبيث يكون اللجوء إىل احملكمة  )31(وفقا للفصل السابع من امليثاق 

كحل أخري وليس أويل، وخاصة أن النظر يف املسائل السياسية خيتلف كليا 
عن الفصل يف املسائل ذات الطابع القضائي، ولكن هذا الرأي الفقهي 

جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي  مرفوض ألنه ببساطة ميكن
للمحكمة أو اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، أو حمكمة العدل الدولية 
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أن تقدر أو تقدم رأيا سياسيا بصورة أكثر موضوعية من جملس االمن، 
والذي اثبت الواقع والراهن الدويل عدم قدرته على ضبط هذه املعايري 

    . املوضوعية
لس األمن يف حالة امتناع دولة من الدول : الثالث  الفرع الدور الرقايب 
   .التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية عن
ال يضيف جديدًا القول أن كافة الدول ، األطراف وغري األطراف يف     

نظام روما األساسي على حد سواء ، يقع عليها التزام التعاون التام مع 
احملكمة اجلنائية الدولية ، يف حالة ما إذا كان جملس األمن هو الذي أحال 

من  13ملادة من ا) ب(احلالة إىل املدعى العام للمحكمة ، مبوجب الفقرة 
ألن جملس األمن عندما حييل حالة إىل املدعى العام . نظام روما األساسي 

للمحكمة ، إمنا يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ، 
وليس مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي ال يلزم 

. الدول األطراف فيه بطبيعة احلال الدول غري األطراف ، وإمنا يلزم فقط
   

وملا كان األمر كذلك ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح اآلن     
لس األمن أن ميارسه ، إذا كان  يتمثل يف معرفة ما إذا كان مثة دور ميكن 
هو اجلهة اليت أحالت احلالة إىل احملكمة ، واقتنعت دولة طرف أو غري 

جراءات ذات الصلة مبوضوع طرف عن التعاون مع احملكمة خبصوص اإل
    اإلحالة ؟
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من  7و  5لإلجابة على هذا السؤال ،أوالً جيب اإلشارة إىل أن الفقرتان 
من نظام روما األساسي قد أجازت للمحكمة اجلنائية الدولية  87املادة 

إخطار جملس االمن بواقعة امتناع الدول وخاصة غري األطراف يف النظام 
  .ااألساسي عن التعاون معه

إشكالية عالقة جملس األمن مبمارسة احملكمة الختصاصها : املطلب الثاين 
 .العدوان جبرمية يتعلق فيما

لورود نص صريح  –من احلقائق الثابتة اليت ال حتتاج إىل التأكيد      
ا يف نظام روما األساسي  أن اجلدل العنيف الذي ثار بني الوفود  –بشأ

حول 1998أن احملكمة اجلنائية الدولية سنة اليت شاركت يف مؤمتر روما بش
إدراج جرمية العدوان من عدمه ضمن دائرة االختصاص املوضوعي 
ائيًا بإدراج هذه اجلرمية ضمن قائمة اجلرائم املنصوص  للمحكمة ، حسم 

اإلبادة اجلماعية ، وجرائم احلرب : وهي  5عليها يف الفقرة األوىل من املادة 
  .   نية ، وجرمية العدوان، واجلرائم ضد اإلنسا

وعلى هذا األساس سنتناول يف هذا املطلب مشكلة عالقة جملس األمن 
باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية جبرمية العدوان ، وذلك على النحو 

   :التايل
االجتاهات الدولية املختلفة بشأن عالقة جملس األمن مبمارسة احملكمة 

 :اختصاصها جبرمية العدوان
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ا احملنا إىل ذلك من قبل ، فالسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا كم     
السياق، من هي اجلهة اليت حيق هلا التكييف مستقبالً فيما إذا كانت الواقعة 
املعروضة على احملكمة ينطبق عليها تعريف العدوان من عدمه، فهل ينبغي 

ها ، أم لية نفسأن تكون تلك اجلهة جملس األمن ، أم احملكمة اجلنائية الدو 
 .؟جهة ثالثة غريمها

هنا جند أنفسنا إزاء مسألة معقدة تباينت خبصوصها اآلراء، وميكن حصر 
 : هذه التجاذبات يف اجتاهني

س دائمة العضوية يف جملس األمن الذي تتبناه الدول اخلم: االجتاه األول 
، ويذهب هذا الفريق إىل ) فرنسا ، أمريكا ، بريطانيا ، روسيا ، والصني (

أن جملس األمن الدويل هو اجلهة الوحيدة املختصة مبوجب ميثاق األمم 
املتحدة بتحديد وقوع العدوان، وعلى هذا ينبغي أن تراعى صالحيات 
جملس األمن هذه حىت يف ظل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

، وذلك بعدم شروع احملكمة يف اختاذ اإلجراءات بشأن أية واقعة )32(
لق بالعدوان قبل أن يتخذ جملس األمن قرارًا حيدد مبوجبه ما إذا كانت تتع

 )33.(الواقعة املرتكبة تشكل عدوانًا من عدمه

الذي تتبناه على وجه اخلصوص غالبية الدول العربية ، : أما االجتاه الثاين 
وكذلك الدول األعضاء يف حركة عدم االحنياز ، فأنصار هذا االجتاه 

 –إلبقاء علي مسألة تكييف الواقعة املعروضة على احملكمة يعارضون بشدة ا
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ا تشكل عدوانًا من عدمه  ضمن دائرة السلطة احلصرية  –من حيث كو
لس األمن ، وذلك العتبارات عدة ميكن إجيازها يف نقاط حمددة و 

   )34:(هي

للسلطة التقديرية و  –يف موضوع العدوان  –أن ترك مسألة التكييف  -1 
لس األمن ، من شأنه أن يؤدي إىل تسييس احملكمة اجلنائية املطل قة 

الدولية ، ويربط حركتها وقيامها بأداء عملها بقرارات جملس األمن ، مع أنه  
كما هو معلوم قد أنشأت مبوجب اتفاقية دولية ، وذلك لضمان 

   .استقالليتها
ية الدولية من املقبول أن يكون جملس األمن بالنسبة للمحكمة اجلنائ - 2

مصدرا للمعلومات ، ولكن ال جيوز بأي حال من األحوال أن يكون هو 
 ً  .اجلهة الوحيدة املخولة بتحديد ما إذا كان ما ارتكب يعد عمالً عدوانيا

قد يعجز أحيانًا  –بالنظر إىل طبيعته السياسية  –إن جملس األمن  -   3
عض احلاالت إىل عن إثبات وجود عمل عدواين ، وذلك بسبب افتقاره يف ب

املهارات القانونية اليت قد حيتاجها للتحقق من وقوع العدوان ، األمر الذي 
قد يعصف بعالقة التوازن املطلوبة بني االختصاص اجلنائي للمحكمة 
اجلنائية الدولية من جهة ، والطبيعة السياسية اليت متيز تصرفات جملس األمن 

     .مبوجب امليثاق من جهة أخرى
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ا حاولنا الرتجيح بني االجتاهني السابقني ، لوجدنا هنا أيضًا أن وإذ     
ترجيح هذا االجتاه أو ذاك يتوقف على زاوية النظر اليت ننطلق منها ، فلو 
انطلقنا من زاوية النظر القانونية ألمكن القول برجحان االجتاه األول الذي 

لشكوى يعد يؤيد احتكار جملس األمن سلطة الفصل فيما إذا كان موضوع ا
عمالً عدوانيًا أم ال ، فأساس هذا االجتاه أمنت ، ألنه يستند إىل ميثاق 

، وألنه يتناغم أيضًا مع ما ورد يف الفقرة  39األمم املتحدة طبقا للمادة 
من نظام روما األساسي ، اليت أوجبت أن يكون حتديد  5الثانية من املادة 

صها فيما يتعلق جبرمية العدوان الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصا
 . متسقًا مع األحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة

وأما إذا حاولنا الرتجيح بني االجتاهني ، منطلقني من زاوية التقييم    
السياسي ، لوجدنا أن االجتاه الثاين الذي يرفض استئثار جملس األمن 

على احملكمة تشكل عمالً بسلطة حتديد ما إذا كانت الواقعة املعروضة 
، ذلك ألن واقع تصرفات جملس  عدوانيًا من عدمه  هو األكثر رجحانًا
يار نظام القطبية الثنائية واعتماد  األمن يف السنوات األخرية وخاصة بعد ا
لس بعد ذلك بشكل أساسي على سياسة العدالة املزدوجة املعايري يف  ا

عل مما خيشاه أنصار هذا االجتاه معاجلته لكثري من القضايا الدولية جت
  .احتمال وارد، إن مل يكن حقيقة واقعة

ـــة ــ ــ  : خامتـ
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إن الوصول إىل تعريف جرمية العدوان خالل املؤمتر االستعراضي األول       
لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من شانه أن يسمح هلذه 
األخرية مبمارسة واليتها القضائية فيما يتعلق جبميع اجلرائم املنصوص عليها 

علق جبرمية العدوان، يف املادة اخلامسة من النظام األساسي وخاصة فيما يت
اء اإلفالت من العقاب يف اجلرائم  فهذه التعديالت ستسمح أيضا بإ
الدولية األكثر خطورة، إال انه وعلى الرغم من ذلك فال تزال املمارسة 
الفعلية لالختصاص خاضعة للقرار الذي سيتم اختاذه بعد األول من يناير 

نظام روما األساسي، من قبل أغلبية مجعية الدول األطراف يف  2017
لس األمن يف الوقت  وهذا كله من شانه أن يعزز االختصاص املطلق 

  .      الراهن بشان جرمية العدوان

فمسالة تكييف جرمية العدوان يف القانون الدويل تبقى نقطة التماس      
بني تشابك صالحيات جملس األمن الدويل باعتباره هيئة سياسية تابعة 

املتحدة ومفوض مبوجب امليثاق حبفظ السلم واألمن الدوليني  ملنظمة األمم
ديد أو إخالل أو أي عمل من أعمال العدوان هذا من جهة ،  من أي 
ومن جهة أخرى فاحملكمة اجلنائية الدولية تعترب هيئة قضائية منشاة مبوجب 
نظام روما األساسي، ومكلفة مبتابعة ومالحقة وحماكمة األفراد مرتكيب 

ئم األشد خطورة على البشرية ، كجرائم احلرب وجرائم اإلبادة البشرية اجلرا
  .واجلرائم ضد اإلنسانية ، وجرائم العدوان
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ويف اخلتام ستظل دراسة العالقة بني جملس األمن الدويل باعتباره هيئة      
سياسية واحملكمة اجلنائية الدولية اليت تشكل إحدى ركائز القضاء اجلنائي 

مسالة تكييف جرمية العدوان ، تعكس صورة تلك العالقة الدويل حول 
   .اجلدلية بني القانون والسياسة

  :الهوامش 

  :من ميثاق األمم املتحدة املوجود على الرابط 39انظر املادة 
www.un.org/ar/documents/charter/PDF/un_charter_arabic.PDF 

 إلىكل ما في وسعهم من عون   األعضاءيقدم جميع : "  أن إلىحيث تشير الفقرة الخامسة من المادة الثانية  - 2
المتحدة  األممالمتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ  األمم
 الموجود على الرابط ،عمال من اعمال المنع او القمع إزاءها

"www.un.org/ar/documents/charter/PDF/un_charter_arabic.PDF 
نايف حامد العليمات ،جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة األولى ، دار الثقافة ،  -3

 .220، ص 2007األردن ، 

ة الدولية، المجلة األكاديمية عبد الوهاب شيتر، جريمة العدوان في ظل النظام األساسي للمحكمة الجنائي -  4
، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، )195إلى ص  186ص من (للبحث القانوني

 .2011، سنة 1العدد 
تمارس : تنص المادة الثانية في فقرتها الثانية من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على انه  - 5

يعرف  123و 121صاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين المحكمة االخت
جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب ان 

 .يكون هذا الحكم متسقا مع األحكام ذات الصلة بميثاق األمم المتحدة
التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس األمن الدولي، دحماني عبد السالم،  - 6

 .08/05/2012أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة لألمم  1974ديسمبر  14بتاريخ  3314القرار رقم  -  7

 .المتحدة
يوسف، المحكمة الجنائية هيمنة القانون ام قانون الهيمنة، منشاة المعارف،  ضاري خليل محمود، باسيل -  8

 .133، ص 2008اإلسكندرية، مصر، 
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لونيسي علي، آليات مكافحة اإلرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية  -  9
سياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، االنفرادية، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم ال

 .348، ص 04/07/2012
دراسة في مدى فاعلية نظام االمن (ياسين سيف عبد اهللا الشيباني، التضامن الدولي في مواجهة العدوان - 10

 .58، ص 1997، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سنة )الجماعي الدولي
 .ميثاق األمم المتحدةمن  39انظر المادة  -  11
 .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 03و 02الفقرة  17انظر المادة  - 12

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما) ب/13(انظر المادة  - 13
ة األولى، دار الثقافة نايف حامد العليمات ،جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية ، الطبع -  14

 .243،ص 2007،األردن ،

فريجه محمد هشام، دور القضاء الجنائي الدولي في مكافحة الجريمة الدولية، رسالة دكتوراه في  -   15
 . 247، ص 2013/2014الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

وفقا ألحكام هذا  5يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة  للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما"..... - 16
إذا أحال مجلس االمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق ): ب....(النظام األساسي في األحوال التالية

ب /13، المادة "األمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها ان جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
  .A/CONF.183/9، الوثيقة رقم 1998جويلية  17ظام روما األساسي بتاريخ من ن
يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام : "  1فقرة 5حيث تشير المادة  - 17

 -) ا: (المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية
، ....."جريمة العدوان –) د(جرائم الحرب،  –) ج(الجرائم ضد اإلنسانية،  –) ب(بادة الجماعية، جريمة اإل

 .A/CONF.183/9الوثيقة رقم 
، مجلة االمن والقانون، السنة "المالمح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية " معتصم خميس مشعشع،  - 18

 .336، ص 2001ارات العربية المتحدة، جانفي التاسعة، العدد األول، كلية الشرطة، دبي، اإلم
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 01الفقرة  15المادة  - 19

 المؤتمر االستعراضي ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 4مكرر الفقرة  15انظر المادة  -  20
 ).2010بكمباال أوغندا  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية للنظام األول
 .07انظر نفس المادة الفقرة  - 21
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دراسة تحليلية (العجمي ثقل سعد، مجلس األمن وعالقته بالنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  - 22
، مجلة الحقوق، العدد الرابع، جامعة الكويت، ديسمبر )1497و1244،1487: لقرارات مجلس األمن 

 .18، ص2005
 .من ميثاق األمم المتحدة 39لمادة اانظر  - 23
24   -                       Sidy Alpha Ndiaye – le conseil de sécurité et les 

juridictions pénales         internationales – doctorat en droit public – 
université d’Orléans – 10/11/2011.p345.     

، األكاديمية الملكية للشرطة، )المفهوم والممارسة(المحكمة الجنائية الدوليةاحمد إبراهيم مصطفى ،  -  25
  .5مملكة البحرين،د ت ن، ص 

محمد هاشم ماقورا ، المحكمة الجنائية الدولية وعالقتها بمجلس األمن ، الندوة الدولية حول المحكمة  -  26
، 2007يناير  11إلى  10، ليبيا ، الفترة من الجنائية الدولية الدائمة ،أكاديمية الدراسات العليا طرابلس 

 .07ص

آلية تحديد االختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا التفاق روما لعام " الرشيدي مدوس فالح،  - 27
، مجلة الحقوق، السنة السابعة "مجلس االمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية: 1998

 .63، ص 2003دد الثاني، جامعة الكويت، والعشرون، الع
28-           PREZAS Loannis, la justice pénale internationale à l’épreuve du 

maintien de la paix, A-propos de la relation entre la cour pénale internationale 
et le conseil de sécurité , R.B.D.I ,n° 1, Edition Bruylant ,Bruxelles,2006,p61. 

 .10نفس المرجع،ص  - 29
عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 30

 .111، ص  2002

                                من ميثاق هيئة األمم المتحدة الموجود على الرابط  42و 41 تينانظر الماد - 31
     www.un.org/ar/documents/charter/PDF/un_charter_arabic.PDF 

شكري محمد عزيز، القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية،  - 32
 .135، ص 2005لبنان، 

نظام المحكمة الجنائية الدولية ، الطبعة األولى ،دار  نايف حامد العليمات ،جريمة العدوان في ظل -  33
 .224، ص 2007الثقافة ، األردن ، 

34 -.Maurice Kamto – l’agression en droit international – pedone – paris – France 
–2008 -  p164 
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يئ ولیة الالجئ الب ٔمل امحلایة القانونیة ا ٕىل     من الوجود املادي ا
كتور بقمل    محداوي محمد: ا

  "ب"ٔستاذ حمارض قسم 
كتور موالي الطاهر    سعیدة –امعة ا

  مقدمة
لقد حظيت ظاهرة اهلجرة أو اللجوء باالهتمام والدراسـة ، نظـرا ألمهيتهـا 

فجــــل . ومـــدى تأثريهــــا علـــى الصــــعيد السياســــي واالقتصـــادي واالجتمــــاعي
ـــرك الدراســـات حصـــرت أســـباب اللجـــوء وإقبـــال األفـــراد  واجلماعـــات علـــى ت

م وهجــر ديــارهم إىل دول أخــرى يف ســبب احلــرب واالضــطهاد وعــدم  أوطــا
  .املساواة

ولقد ظهرت فكرة اهلجرة عقب احلرب العاملية األوىل يف ظل سياسة 
االضطهاد وعدم املساواة وانعدام كل سبل ومقومات احلياة للعديد من 

م باحثني عن أين فر ماليني األشخاص وتركوا ديارهاألفراد ،  م وأوطا
كثريا ما يرتبط و . موطن هلم أكثر أمانا واستقرارا وحفاظا على أرواحهم

ونظرا الرتفاع أعداد الالجئني النازحني . مصطلح الالجئ باحلروب والثورات
تنظيم قضية ، مت ) احلرب العاملية األوىل و احلرب العاملية الثانية(من احلروب 

املعنية بشؤون الالجئني  1951اتفاقية جنيف عام اهلجرة واللجوء مبقتضى 
، من حيث مفهوم اللجوء وحاالت اللجوء وحقوق الالجئني وغريها من 

  .املسائل اليت تضمنتها أحكامها
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املنظمــة صــرحت وأمــام ارتفــاع حصــيلة اهلجــرة واللجــوء ألســباب عــدة ، 
بـــأن هنـــاك أكثـــر مـــن مـــائيت مليـــون مهـــاجر حـــول العـــامل يف  الدوليـــة للهجـــرة

اللجـوء مل أن أسباب هجر األوطان وترك الديار وطلـب و ،  )1(الوقت الراهن
ا اتفاقيــة جنيــف لعــام  ، وإمنــا ظهــر  1951تعــد تلــك األســباب الــيت حصــر

ــة والتــدهور البيئــي ســببا يف النــزوح واهلجــرة  إىل جانــب ذلــك التغــريات املناخي
 واألمــنالدراســة الــيت أعــدها معهــد البيئــة  أثبــتبــل وتــرك األوطــان والــديار ، 
التصحر وارتفـاع مسـتويات امليـاه يف ن أ ،مم املتحدةالبشري التابع جلامعة األ

البحـار والفيضــانات والعواصـف املرتبطــة بتغـري املنــاخ رمبـا تــؤدي لنـزوح مئــات 
   .حنو دول وأماكن أأمن هلم وأضمن هلم حياة كرمية املاليني

ىل النزوح عن مواطنهم إمليونا  50قرابة  تتدهور البيئة دفعكما أن 
مليون نازح حبلول  200يصل إىل ، وأن العدد يرتفع ل 2010حبلول عام 

يزامحون شعوب الدول املستقبلة  )هؤالء النازحني( هم، مما جيعل)2(2050
متاما مثل الالجئني السياسيني  ، الغذاء واملأوى والرعاية الطبية واملنحهلم يف 

م ، األمر الذي قد يعرض  الذين يفرون من احلرب او االضطهاد يف بلدا
  .  والفوضى وعدم االستقرارأمن تلك الدول للخطر 

ات البيئية العاملية النامجة عن أنشطة بشرية أو كوارث     ّ ّ املتغري ويف ظل
تمع الدويل ،   رت قائمة اهتمامات ا كالتغري املناخي طبيعية ، واليت تصدّ

ّ  على مدىخرباء البيئة والتدهور البيئي ، وتأكيد بعض  الرتابط بني التغري
املناخي وظاهرة اللجوء الذي يطلق عليه يف هذا الصدد تسمية اللجوء 
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املناخي أو اللجوء البيئي ، حيث يضطر كثري من الناس خاصة من الطبقة 
الفقرية إىل اللجوء من ديارهم بسبب عوامل تغيريات املناخ كالفيضانات 

غريها من العوامل السلبية البحر و  مستوى سطحاجلفاف وارتفاع و التصحر و 
لتغيريات املناخ اليت تعترب من األسباب الرئيسية الرتفاع نسبة مبا يسمون 

  .البيئيون  الالجئون
وأمــام ارتفــاع حصــيلة الالجئــون البيئيــون بأعــداد متزايــدة عــام بعــد عــام ، 
وانعكاس ظاهرة هذه اهلجرة على النواحي األمنية داخل الدول املستقبلة هلم 

جعـل الظـاهرة مسـة جديـدة للعـامل تـدعو إىل القلـق وتثـري أسـئلة سياسـية  ، مما
وأمنيــة، يتطلــب ضــرورة الســعي مــن أجــل إدارة تلــك املشــكلة علــى املســتوى 
الـــدويل ، وضـــرورة االهتمـــام مبوضـــوع اهلجـــرة أو اللجـــوء البيئـــي ، وأن حيظـــى 

جــوء الضــوء علــى ظــاهرة اللإىل تســليط  مــا دفعنــا وهــو . بالدراســة والتنظــيم
البيئي الناتج عن تغري املناخ ملعرفة التنظيم الدويل هلذه الظاهرة ومدى تأثريهـا 

الالجئ البيئى كقضية تعـد مـن إحـدى القضـايا اخلالفيـة تتعلـق بتعريـف  على
م بسبب تغري املناخ    .هؤالء الالجئني الذي غادروا أوطا

مفهوم الالجئ ما هو : ووفق ما بيناه سابقا ميكن طرح اإلشكالية التالية 
هـــل هـــم البيئــي ؟ ومـــا هــو وضـــعه وفـــق أحكــام القـــانون الـــدويل العــام ؟ أي 

ـــون بيئيـــون أم مهـــاجرون بيئيـــون ؟  وهـــل حيظـــى الالجـــئ البيئـــي بـــنفس الجئ
ا بقية الالجئني؟   احلماية القانونية اليت حيظى 
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واقتضت منا اإلجابة على هذه التساؤالت اتباع املنهج التارخيي و املنهج 
  : حليلي واملنهج النقدي ، وتقسيم الدراسة ملبحثني الت

  الالجئ البيئي بني الوجود القانوين والوجود املادي: املبحث األول 
اللجوء (اآلليات املعتمدة يف مواجهة اهلجرة ألسباب بيئية :املبحث الثاين 

  )البيئي
  الالجئ البيئي بني الوجود القانوين والوجود املادي:  املبحث األول

والالجئ البيئي بصفة خاصة  بصفة عامة الالجئ تعريفمسألة  تكتسي
ذلك أن  ؛ الالجئني قضية معاجلة يف حامسة مسألة وهي ، غاية األمهية

 ألولئك القانونية احلماية هلم ، يستتبع ذلك توفري تعريفحتديد ووضع 
وكثريا ما ترتبط فكرة الالجئ البيئي  .وصف الالجئ عليهم ينطبق الذين

م وديارهم فارين من  بوضع أو ظرف يدفع ببعض األشخاص إىل ترك أوطا
م ومعيشتهم م واملهددة هلم يف حيا   .تلك الظروف احمليطة 

ونظرا حلداثة ظاهرة اهلجرة ألسباب بيئية ، وغياب النصوص القانونية 
الالجئون (الدولية اليت حتدد األشخاص الذين يطلق عليهم مصطلح 

  .، فإن مسألة حتديد مفهومه تصبح أمرا صعبا)البيئيون
وإذا كان الفقه والقانون قد استقرا على مفهوم الالجئ على النحو الذي 

قريب قد توسع نطاقه ليشمل كل شخص يفر من  سبق ، فإنه يف وقت
  فما هو مفهوم الالجئ البيئي؟. دياره وأرضه ألسباب بيئية

  مفهوم الالجئ البيئي: املطلب األول 
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ته وانتشاره ليشمل عنظرا الستفحال ظاهرة التلوث البيئي واتساع رق
ة ، ي تتعرض له العديد من النظم البيئيالعديد من األقاليم ، والدمار الذ

لدرجة جتعل فيه احلياة صعبة إن مل تكن مستحيلة ، فتجرب تلك الظروف 
ترك ديارهم ومواطنهم ، باحثني عن بيئة أكثر على البيئية العديد من األفراد 

م باعتبار أن البيئة هي مأوى ومصدر رزق هلم ونظرا . أمانا واستمرارا حليا
الالجئ حتديد مفهوم  الرتفاع عدد النازحني ألسباب بيئية ، كان لزاما

   .البيئي
  تعريف الالجئ البيئي :الفرع األول 

قد ظهر مصطلح الالجئ البيئي ألول مرة يف السبعينات من القرن ل
مؤسس منظمة  "Lester Brown"املاضي بواسطة العامل البيئي 

(World watch)  حباث ختتص بالبيئة أعندما قامت املنظمة بإجراء
وكان من ضمن املواضيع املنبثقة عنها  ، املتحدة للتنميةمم حتت برنامج األ

  .)3(زيادة الروابط بني اهلجرة الداخلية والدولية والبيئة
 أو البدنية سالمته أو حياته تتعرض إنسان كلبأنه   الالجئويقصد ب

ً  للخطر حريته  احلق له يكونف ، اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن ملبادئ خرقا
 عنه أبعد أو ، األصلي موطنه هجر شخص كل هوأو . امللجأ طلب يف

ً  ؛ أخرى دولة إقليم إىل فلجأ ؛ التخويف بوسائل  حلرمانه أو ؛ للحماية طلبا
  .)4(األصلي وطنه إىل العودة من
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أما الالجئ البيئي فيقصد به كل شخص اضطر طوعا أو قسرا لرتك 
من صنع البشر بلده أو منطقته وداره بسبب أحداث واضطرابات طبيعية أو 

ديد وجوده أو اإلضرار مبستوى عيشه كما . )5(متصلة بالبيئة ، وأدت إىل 
م األشخاص أو جمموعات  عرفت املنظمة الدولية للهجرة املهجرين بيئيا بأ
من البشر جيربون على مغادرة أماكن سكنهم أو خيتارون ذلك بصورة مؤقتة 

أو تدرجيي يف البيئة يؤثر سلبا أو دائمة ألسباب قاهرة نتيجة لتغيري مفاجئ 
م أو  م أو ظروفهم املعيشية ، إذ ينتقلون إما داخل بلدا على حيا

  .  )6(خارجها
فالالجئ البيئي هو كل من اضطر لرتك أرضه ألسباب بيئية كالتصحر 
أوالتعرية أو اجلفاف، أو ألسباب ترتبط بتدهور البيئة كتفاقم الفقر والكثافة 

ب أخرى اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو السكانية أو ألسبا
  . )7(عسكرية

م األشخاص الذين خيشون الكوارث  ويعرف الالجئون البيئيون أيضا بأ
الطبيعية مثل حتويالت األرض اجلذرية وتنفيذ السدود وأعمال الري والتلوث 

  .)8(باملواد ، وهم يشكلون اآلن جمموعة من األشخاص املعزولني يف العامل
يف تقرير له بأن ) UNEP(عرف برنامج األمم املتحدة للبيئة  كما

الالجئني البيئيني هم األفراد الذين شردوا مؤقتا بسبب احلوادث الصناعية 
املفاجئة أو مصادر اخلطر الطبيعية ، أو هم األفراد الذين شردوا بشكل دائم 
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بسبب  بواسطة مشروعات التنمية االقتصادية ، أو الذين اضطروا ليهاجروا
  .)9(التبديد املدمر  للموارد الطبيعية

املنظمة  إذ جند، ولقد أقرته بعض املنظمات الدولية ولو مبصطلح مشابه 
ا هلكنو ، "الجئ بيئي"ستخدم على أية حال مصطلح تالدولية للهجرة ال 

أن اتفاقية جنيف اليت حددت  مربرة ذلك، "املهاجرين البيئيني"حدث عن تت
، وإمنا حصرت  من األسباب مل تذكر املناخ كسببشروط قبول اللجوء 

ا  .منح الالجئ حق اللجوء حال تعرضه لالضطهاد السياسي والديين وأ
، بل إن الدول  تعرتف صراحة بأن التغري املناخي قد يكون سببا للهجرة

على تعريف  2007األعضاء يف املنظمة الدولية للهجرة وافقت يف عام 
 من جمموعات أو شخاصأ«: مبأ" ينياملهاجرين البيئ"مصطلح 
ربون األشخاص  البيئة يف ومفاجئة متالحقة بتغريات تتعلق ألسباب ، جيُ

م على بالسلب تؤثر  ، منازهلم ترك على ، معيشتهم ظروف أو حيا
 البالد بداخل ويتحركون ، دائمة أو مؤقتة بصورة إما بذلك القيام وخيتارون

   .)10( »خارجها أو
الالجئ البيئي يف ظل أحكام القانون الدويل ، فقد عرفته أما تعريف 

م األفراد  املادة الثانية من مسودة املعاهدة اخلاصة بالالجئني البيئيني بأ
واألسر واألشخاص الذين يواجهون كارثة بيئية تدرجيية أو مفاجئة ، تؤثر 

  .)11(ةأماكن إقامتهم املعتاد ترك على حتما يف ظروفهم املعيشية ، وجتربهم
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م تعددة ، فإنه ميكن تعريف الالجئني البيئينيوخبالف التعاريف امل  بأ
األشخاص الذين جتربهم الظروف البيئية على مغادرة أماكن إقامتهم املعتادة 
م جمربون على املغادرة ألسباب متعددة ومرتبطة بالتدهور  ، أو يشعرون أ
البيئي كاجلفاف والتصحر وقلة املياه أو تلوثها وغريها من مظاهر التلوث 

م وسبل عيشهم بصور  ة مباشرة ، سواء اقتصرت البيئي ، فتهددهم يف حيا
م لفرتة طويلة أو قصرية داخل حدود دوهلم أو كانت خارجها   .    هجر

ومن خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أنه لالجئ البيئي مجلة شروط 
  :تتمثل فيما يلي

وجود خطر جسيم يكون دافعا لرتك الديار  - 1
  .واألوطان بفعل القوة القاهرة

 .مؤقتة أو بصفة دائمةترك وهجر الديار بصفة  - 2
تدهور البيئة ينعكس سلبا على حياة وظروف  - 3

 .معيشة أوالئك األشخاص
ا واليت ميكن أن تتم داخل  - 4 الوجهة اليت يقصدو

  .  نفس البلد أو خارجه
  :)12(والالجئون البيئيون ثالث فئات

ــتم  -أوالَ       ــة فئــة ي ــًا مــن منطقــة مــا بســبب أحــداث بيئي جــريهم مؤقت
، أو  ، كــالزلزال أو العواصــف أو الفيضــانات مثــل وقــوع كارثــة بيئيــة،  طارئــة
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 انتهــاءوهــؤالء يعــودون اىل مــواطنهم األصــلية بعــد .، اخل احلــوادث الصــناعية
  .احلدث وإعادة تأهيل املنطقة

مــن مــواطنهم األصــلية بصــفة الــذين يــتم نقلهــم  وفئــة ثانيــة متمثلــة يف    
هذا ما حيدث عنـد تشـييد سـد مـن .سكينهم يف مناطق أخرى بديلةإدائمة و 

ــتم نقــل القــرى بكاملهــا مــن اصــطناعية الســدود ومــا يصــاحبه مــن حبــرية  ، في
  . املناطق اليت تتأثر باملشروع اىل مواقع جديدة

هـــم الـــذين يرتكـــون مـــواطنهم البيئيـــني  الالجئـــني أمـــا الفئـــة الثالثـــة مـــن    
بلـد نفسـه وخارجـه األصلية بصفة مؤقتة او دائمـة اىل منـاطق أخـرى داخـل ال

حبثًا عن نوعية أفضل من احلياة والسبب الرئيسي هلجرة هـؤالء هـو ان املـوارد 
م  ــا مل تعــد تفــي مبتطلبــا الطبيعيــة يف مــواطنهم األصــلية تــدهورت لدرجــة أ

فعلى سبيل املثال هناك املزارعون الذين تـدهورت أراضـيهم نتيجـة . األساسية
،  وال يســـتطيعون اإلنفـــاق علـــى إصـــالحهازيـــادة امللوحـــة او التشـــبع بامليـــاه 
،   زهيــدة ويرحلــون اىل امــاكن أخــرى بأســعارفهــؤالء يبيعــون أراضــيهم أحيانــًا 

 كذلك هناك هؤالء الذين يبيعون اراضيهم بسبب موجـات اجلفـاف املتكـررة
  .، ويهاجرون اىل املدن أو مناطق أخرى لعمل أكثر رحبية،اخل

  مربرات وجود الالجئ البيئي  :الفرع الثاين
إن استفحال ظاهرة التلوث البيئي واتساع رقعتها وازدياد عدد الكوارث 

 -سواء بفعل تدخل اإلنسان أو كانت بفعل الطبيعة كالزالزل والرباكني -
يؤدي إىل ارتفاع نسبة األشخاص املتضررين من تلك الكوارث واملساس 
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ددهم يف معيشتهم وبقائهم  وتشرد العديد منهم ، وتقضي مبصاحلهم و
  .على كل مسلمات احلياة

ورغم ارتفاع عدد الالجئون البيئيون بشكل متزايد يوما بعد يوم ، إال أن 
تلك الفئة مل حتظ باحلماية القانونية الدولية ، وإن االتفاقيات الدولية ختلو 
من األحكام احلامية لالجئني البيئيني ، أو تصنيفهم ضمن فئة قانونية 

  .ددة ختضع لنظام قانوين دويلحم
املنظومة القانونية البد من وجود  يفمعلوم أن إدراج فكرة قانونية جديدة 

ومبا أن مشكلة . مربرات تستدعي إخضاع تلك الفكرة للتنظيم والتنظري
اللجوء البيئي مشكلة حديثة نسبيا يعود ذلك للثمانينات من القرن 

  .الالجئ البيئي باحلماية الدولية، فإن هناك ما يربر مشول )13(املاضي
تقتصر  1951وملا كانت اتفاقية جنيف اخلاصة بشؤون الالجئني لعام 

م املادة األأح وىل منها على سبيل احلصر ، دون كامها على أشخاص ذكر
أن تتعرض ملا يسمى بالالجئ البيئي ، مما يستتبع عدم خضوعه ألحكامها 

  .ال متكنه من استعادة حقوقه ، وال تشمله احلماية القانونية ، و 
ونظرا الرتفاع أعداد املهجرين بيئيا يوما بعد يوم ، فإنه بات من  

تمع الدويل ، ويتبىن يشأن  الضروري أن تدرج هذه املشكلة ضمن اهتمام ا
ذلك اتفاقية دولية ترسم أحكامها اإلطار العام لالجئ البيئي ، وختصه 

عادة حقوقه احملمية بواسطة املواثيق الدولية باحلماية القانونية والرعاية الست
  .اخلاصة حبقوق اإلنسان
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  املربرات األخالقية - أوال 
إن مبدأ صيانة كرامة اإلنسان يقتضي أنه يف حالة حدوث كوارث   

مبا حيفظ سد حاجات ضحايا  )14(طبيعية تقدمي املساعدة اإلنسانية
وقد أكدت اجلمعية العامة لألمم  .الكوارث وصون كرامتهم اإلنسانية

أن ترك ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت  131\43املتحدة يف  قرارها 
الطوارئ املماثلة دون مساعدة إنسانية يشكل خطرا على حياة اإلنسان 
وإهانة لكرامة اإلنسان، وبالتايل يشكل انتهاكا للحقوق اإلنسانية 

  .)15(األساسية
إلنسانية للدولة املنكوبة ولضحايا الكوارث ويعترب تقدمي املساعدة ا

الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة واجبا أدبيا وأخالقيا يستند إىل فكرة 
، على أن يكون ذلك متوقفا على قبول الدولة )16(العدالة اإلنسانية

غري . )17(املنكوبة من غري أن تتعسف يف حقها يف رفض املساعدة اإلنسانية
ولة املنكوبة جراء كارثة طبيعية أو حالة طارئة مماثلة أن أنه مىت تبني للد

ا ، جاز هلا رفض أي مساعدة  اعدة اإلنسانية هي مبثابة انتهاكاملس لسياد
مع تربير ذلك الرفض وهو ما أكدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها 

وإن يرى بعض الفقه أن املساعدة . )18(100\45و قرارها  131\43
ا احتفظت بطابعها اإل نسانية ال تشكل انتهاكا لسيادة الدول طاملا أ

دف إىل تقدمي عمل خريي وإنساين لضحايا الكوارث  اإلنساين ، فهي 
  .)19(الطبيعية
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ويشرتط أن تكون املساعدات اإلنسانية ال خترج عن طابعها اخلريي 
كوبة وال التطوعي، دون أن تشكل أي نوع من التدخل يف سيادة الدولة املن

وسيلة للضغط عليها وابتزازها، فيشرتط فيها أن تكون خاضعة ملبدأ 
وتتجلى صور مشروعية . املشروعية يف إطار أحكام القانون الدويل
  :)20(املساعدات اإلنسانية يف مجلة من املبادئ أمهها

أن يكون حفظ الكرامة اإلنسانية ومحاية حقوق اإلنسان األساسية  – 1
  . سي من وراء تقدمي املساعدات اإلنسانيةهو اهلدف األسا

من  اأن يكون باعث الدولة املقدمة للمساعدة اإلنسانية نابع – 2
شعورها بأن الدولة املنكوبة متر بظروف صعبة تؤثر على رعاياها سلبا ، 
جتعلها غري قادرة على مواجهة الكارثة وجتاوز أزمتها دون مساعدات 

  .  خارجية 
مبدأ املساواة بني مجيع املنكوبني أو الضحايا ، وعدم التمييز بينهم  – 3

  .على أساس الدين أو اجلنس أو العرق أو اللون 
مبدأ احلياد وعدم تقدمي املساعدة اإلنسانية لتعزيز أي وضع  – 4

  . سياسي أو ديين وتقويته بغية زعزعة أمن الدولة املنكوبة
ة لالجئني البيئيني ، يفتقر للنص وخبصوص تقدمي املساعدات اإلنساني

القانون الدويل االتفاقي الذي ينظمها وحيكمها ، ومن مث فإن مسألة تقدمي 
كاجلفاف وغريها من الظروف   -املساعدات لضحايا الكوارث البيئية 
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م ومسكنهم  مبعثها حقوق اإلنسان بصفة عامة ،  –املهددة هلم يف حيا
  . إلنسانيف إطار مواثيق واتفاقيات حقوق ا

  املربرات القانونية: ثانيا 
مبا أن ظاهرة اهلجرة ألسباب بيئية حديثة وتفتقر للتنظيم القانوين ، ومبا 
أن هذه الظاهرة تعرف انتشارا رهيبا بفعل التلوث البيئي ، وظاهرة االحتباس 

، كان لزاما أن حيظى ... احلراري واجلفاف واألمطار احلمضية وغريها
ن للحماية القانونية الدولية ، وأن تربير تلك احلماية الالجئون البيئيو 

القانونية مبعثها مبدأ التضامن أو التعاون الدويل ، وحق اإلنسان يف احلياة ، 
 .وحقه يف بيئة صحية

أما خبصوص التعاون أو التضامن الدويل فقد نصت عليه العديد من 
حتت عنوان األول  ميثاق األمم املتحدة يف الفصلفجاء . املواثيق الدولية 

واملتمثل يف حفظ السلم واألمن الدوليني ، ومبدأ  "مقاصد اهليئة ومبادئها"
على حل املسائل إمناء العالقات الودية بني األمم ومبدأ التعاون الدويل 

 . )21(الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية 
ا ،  كما أكدت على ذات املبدأ اجلمعية العامة يف العديد من قرارا

معتربة أن مبدأ التعاون الدويل يعد واجبا إنسانيا استنادا إلعالن مبادئ 
القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق 

تمع الدويل من خالل قمة األرض . )22(األمم املتحدة كما أعاد تأكيده ا
  . )23(ي جانريو بالربازيل يف املبدأ السابع من إعالن ريواملنعقدة بريو د
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ومن بني ما يعزز مبدأ التعاون أو التضامن الدويل يف مواجهة الكوارث 
الطبيعية وينزله منزلة اإللزام للدول هو تضمينه وبشكل صريح يف اتفاقية 

املربرات القانونية للحماية القانونية الدولية  ىدولية ، ليصبح عندئذ إحد
تمع الدويل يف مسودة املعاهدة اخلاصة . لالجئ البيئي وهو ما تبناه ا

ا الرابعة على أن ممارسة احلقوق  باملهجرين ألسباب بيئية مؤكدة يف ماد
ا يف هذه االتفاقية تتم وفق مبدأ التضامن ، حبيث جيب أن تبذل  املعرتف 

 النازحني الستيعاب جهدها قصارى اخلاصة واهليئات العامة واجلهاتالدول 
  . )24(الضرورية املالية اجلهود يف واملسامهة بيئيا

وانطالقا من مجلة النصوص والقرارات الدولية ، ونظرا ملا ختلفه الكوارث 
الطبيعية من مآس وتعرض بعض مرافق ومصاحل الدول املنكوبة للدمار ، 

خاص للخطر ، يتضح لنا مدى الزامية مبدأ التضامن وتعرض حياة األش
والتعاون الدويل واعتباره إحدى الواجبات امللقاة على عاتق الدول 
واملنظمات الدولية املختلفة ، الذي أصبح يشكل إحدى املربرات القانونية 
للحماية القانونية الدولية لالجئ البيئي ، وضرورة تضامن وتضافر جهود 

الدويل وسعيها لتقدمي املساعدات املادية واملعنوية أشخاص القانون 
للتخفيف من حدة الكارثة والتخفيف من آالم األشخاص الذين مستهم 

وأن من شأن ذلك التعاون وسعي الدول جلل . الكارثة أو الظاهرة البيئية
دد األمن الدويل وتعرضه للخطر   . مشكلة اجتماعية أو إنسانية قد 
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ن يف احلياة والذي يعترب أهم احلقوق اليت أما خبصوص حق اإلنسا
تضمنتها املواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، الرتباط هذا احلق 

. بالتمتع ببقية احلقوق واحلريات األساسية، فتوجد بوجوده وتنعدم النعدامه
وعلى هذا األساس أكدت على احلق يف احلياة العديد من املواثيق والعهود 

  . )25(قليمية وكذا التشريعات الداخليةالدولية واإل
كاجلفاف واجنراف ( ونظرا ملا ختلفه الكوارث الطبيعية والظواهر البيئية 

من آثار ضارة ، فتمس بكل مقومات احلياة ) الرتبية وتلوث املياه وغريها
م مهددا ومعرضا لالنتهاك  لدى العديد من األفراد ، مما جيعل احلق يف حيا

على الدول واجب تكريس هذا احلق واختاذ كل ما من شأنه ، ومن مث يقع 
من أجل محاية احلق وضمان التمتع به وفق ما تقضي به  النصوص القانونية 

  .والكرامة اإلنسانية
أما خبصوص حق اإلنسان يف بيئة صحية وسليمة ومتوازنة مبا يضمن 

حبقوق اإلنسان احلياة الكرمية ، وإن مل تنص عليه املواثيق الدولية املعنية 
بشكل صريح ، إال أنه يف نظري أصبح هذا احلق يشكل بعدا من أبعاد 
حقوق اإلنسان، مرتبط حبق أساسي هو احلق يف احلياة، إذ ال يتصور التمتع 
باحلق يف العيش أو احلياة الكرمية ما مل يوجد يف بيئة سليمة صحية ونظيفة 

قي وال ماء نقي وال مكان ، فأي حياة إلنسان يف بيئة ملوثة ، ال هواء ن
  . )26(سوي
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إن حقوق اإلنسان والبيئة متكامالن ومتالزمان ال ميكن بأي حال من 
األحوال فصل بعضهما عن بعض ، وأنه ال معىن للحق يف احلياة ولن يكون 

وما قيمة احلياة يف بيئة مدنسة، . له معىن يف ظل بيئة غري صحية أو سليمة
باآلالم واألتعاب ، فرب موت خري من حياة  وأي طعم هلا إذا كانت مليئة

  .مهينة
رزقه  مصدرفهي ونظرا الرتباط حياة اإلنسان بالبيئة اليت يعيش فيها ، 

يعين ضرورة أن يعيش اإلنسان يف بيئة ، وملا كان احلق البيئي ومالذه الوحيد 
،  ، والقيام بالعمل املنتج صحية سليمة جتعله يستطيع التفكري السليم

إلنكار وجود حق اإلنسان يف بيئة  فإنه مل يعد مثة جمال، والتمتع باحلياة
صحية بعد صدور العديد من النصوص الدولية والداخلية املكرسة له وكذا 

حيث ألقي مبوجب تلك النصوص على   االتفاقيات ذات الصلة بالبيئة،
ته من  والعمل على حتقيقه ومحاي) احلق البيئي(عاتق الدولة واجب احرتامه 

كل أشكال االعتداء ؛ أو واجب محاية البيئة ومكافحة كل أشكال وصور 
املساس بسالمتها ، ومن هذا املنطلق يصبح االستناد على حق اإلنسان يف 

  .بيئة سليمة وصحية كافيا حلماية املهجرين ألسباب بيئية
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من أهم وأخطر  وملا كانت ظاهرة التلوث واجلفاف وغريها من الكوارث
دد اإلنسانية يف بقائها واستمرارها، كان لزاما عندئذ اختاذ  املشاك ل اليت 

كل ما بوسعه للحد من تلك املشاكل ومكافحتها مبا يضمن بقاء اإلنسانية 
 –ألن املسألة أصبحت مسألة استمرار وبقاء أو مسألة تدمري وفناء  -

توى ومن مث يصبح حق اإلنسان يف مس. والعمل على ضمان احلياة الكرمية 
معيشي الئق داخل بيئة صحية وسليمة مربرا كافيا لشمول املهجر ألسباب 

  .بيئية باحلماية القانونية الدولية الالزمة
  الوجود املادي لالجئ البيئي: املطلب الثاين 

إذا كان وجود الالجئ البيئي من الناحية القانونية لعدم وجود اتفاقية 
ألسباب بيئية خبالف الالجئ  دولية حلد الساعة خاصة بشؤون املهجرين

من الناحية املادية ال ينكره أحد ) الالجئ البيئي( بشكل عام ، فإن وجوده 
، وهو أمر فرضته الوقائع املادية والظواهر الطبيعية من زالزل وبراكني 

واحتباس حراري وظاهرة  )27(وجفاف وأعاصري ورياح عاتية وتسونامي
من الناس  العناصر البيئية ، ما جيعل كثري التلوث وانعكاساته على املوارد وا

بدون مأوى وال أدىن متطلبات احلياة ، فيضطرون للبحث عن مأوى أكثر 
هلم ، فيه حيصلون على مقومات احلياة من طعام وماء ودواء أمنا واستقرارا 

وهواء وغريه ، مما يصدق عليهم عندئذ وصفهم باملهجرين ألسباب 
  . )28(بيئية
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نة الدولية لتغيري املناخ أن إحدى التأثريات اخلطرية ولقد صرحت اللج
وتفيد بعض التقديرات إىل أن . لتغيري املناخ قد تكون على اهلجرة اإلنسانية

مليون إىل مليار شخص قد يهاجرون متأثرين بالتغري املناخي يف  25ما بني 
ية  كما تفيد بعض التقارير بأن الكوارث الطبيع. السنوات األربعني املقبلة

جري العديد من األشخاص  يف ، 2008 ديسمرب ففي. كانت السبب يف 
 املناخ تغري بشأن املتحدة األمم اتفاقية يف لألطراف عشر الرابع املؤمتر

الالجئني السيد  لشؤون السامي املفوض أعلن نائب بولندا ، املنعقدة يف
أنه خالل منتصف هذا  "L. Craig Johnstone" "جونستون"

 بسبب للهجرة شخص مليون 250 من يقرب ما القرن سوف يقدمون
 وتدهور املياه إمدادات واخنفاض القاسية ، اجلوية والظروف املناخ ، تغري

  .)29(الزراعية األراضي
ولعل األحداث والكوارث اليت وقعت يف السنوات األخرية ، خملفة 

مأوى ، والذين قد جتربهم الظروف احمليطة وراءها ماليني املشردين من غري 
ويهم ويقيهم شر ما ماكنهم وديارهم وحبثهم عن مأوى يأم لرتك أ

  .يتعرضون له، فينعثون عندئذ باملهجرين ألسباب أو ظروف بيئية
واهلجرة ألسباب بيئية قد تأخذ إحدى الصورتني ، إما هجرة داخلية 

جية ، أي حنو دولة أخرى ، ويف داخل حدود إقليم الدولة ، وإما هجرة خار 
هذه احلالة فإن الدول املستقبلة هلؤالء الالجئني ختتلف سياستها جتاههم 

ومن مث ال . حبسب وضعيتهم وإدراجهم يف فئة من الفئات احملمية دوليا
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تعرتف الدول املستقبلة باملهاجر ألسباب بيئية بصفة الالجئ البيئي إال إذا 
ا دوليا ، كاللجوء السياسي أو اللجوء انتمى إلحدى الفئات املعرت  ف 

اخلاصة بشؤون  1951اإلنساين وما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 
  .الالجئني

ن وباستثناء هؤالء ، فإن املهجر ألسباب بيئية ال يعرتف له باللجوء ، وأ
ذه  ال يهمها الظروف اليت )اللجوء البيئي(ظاهرة تعامل الدولة املستقبلة 

جئ إىل البحث عن مكان أكثر أمنا ، وإمنا يهمها ظروفها دفعت الال
  .)30(الداخلية

وإذا كان الالجئ البيئي يفتقر إىل احلماية القانونية الدولية وانعدام 
النصوص االتفاقية الدولية بشأن محاية الالجئني البيئيني ، فإن وجودهم 

ع أعدادهم يوما ه أحد ، ونظرا الرتفا ر ماديا الذي أصبح أمرا واقعيا وال ينك
ا  بعد يوم ، وأن ازدياد نسبة الكوارث الطبيعية يف الوقت الراهن وانعكاسا
تمع الدويل أن يأخذ القضية مأخذ  على األشخاص وبيئتهم حيتم على ا
اجلد ، وأن خيصها بالدراسة والتنظيم ، عن طريق اعتماد اتفاقية دولية ترسم 

 . جئني البيئينيأحكامها اإلطار القانوين حلماية الال
اللجوء ( اآلليات املعتمدة يف مواجهة اهلجرة ألسباب بيئية : املبحث الثاين 

  )البيئي
نظرا لغياب النص الدويل املعين بشؤون الالجئني البيئيني ، ونظرا الفتقار 

تمع الدويل مل يقف الالجئ البيئي احلماية القانونية الدولية ،  فإن ا
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األيدي يف رعاية هؤالء ومدهم باملساعدة وفق ما تقضي به أحكام  مكتوف
القانون الدويل ، ويعتمد يف سبيل ذلك أسلوبني ، يتمثل األول يف تدخل 
املنظمات الدولية احلكومية ، بينما يتمثل األسلوب الثاين يف تدخل 

  .املنظمات الدولية غري احلكومية
املنظمات الدولية الدول و ل اآلليات املتخذة من قب: املطلب األول 

  احلكومية
قبل احلديث عن املنظمات الدولية احلكومية ودورها يف مواجهة 
الكوارث البيئية البد التحدث عن دور الدول أوال يف مواجهة الظواهر 

  .)31(متضررة أو خالف ذلك الطبيعية ، سواء باعتبارها دوال
  الطبيعية واللجوء البيئيدور الدول يف مواجهة الكوارث : الفرع األول 

إن ما تقدمه الدول يف مواجهة اللجوء ألسباب بيئية ومواجهة الكوارث 
البيئية أمر ال يستهان به ، سواء مت من طرف الدول املتضررة أو من طرف 

خرى ، ويتم ذلك وفق مبدأ التضامن الذي أقرته أحكام القانون األالدول 
  . ذه الدراسةالدويل مثل ما سبق اإلشارة إليه يف ه

غري أن ما يثار بشأن هذه املساعدة هو حتديد الباعث من وراء تلك 
تقدمي املساعدات للفئات  ت للفئات املتضررة ؛ مبعىن هل متاملساعدا

املتضررة باعتبارهم مهجرين بيئيني أم باعتبارهم فئات متضررة جراء كوارث 
  طبيعية؟
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يف ) الدول املتضررةخصوصا (يف احلقيقة أن ما تقدمه الدول مجيعا 
مواجهة الكوارث الطبيعية وتقدمي املساعدات لضحاياها القاطنني بإقليمها 
من مواد غذائية وغري غذائية ، أو ما تتخذه من تدابري وإجراءات خمتلفة إمنا 
يعود ذلك العتبارها ملزمة بذلك مبقتضى أحكام القانون الدويل واملبادئ 

  . )32(التوجيهية بشأن املشردين داخليا
وقد أكدت على ذلك اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف العديد من 
ا بأن حثت الدول املتضررة يف املقام األول على اختاذ تدابري فعالة  قرارا

كما .)33(للحد من خماطر الكوارث ألغراض منها محاية الناس يف إقليمها
ارث واحلد من تلجأ الدول املتضررة كذلك لتبين آليات من أجل إدارة الكو 

أخطارها ، فتقوم بإصدار تشريعات قانونية خاصة ، إىل جانب اعتماد 
أسلوب التأهب والرتصد واالستفادة من التكنولوجية وتطوريها مما جيعلها 
تستفيد من تقنية التنبؤ بالكوارث قبل وقوعها واإلنذار املبكر مما يفضي إىل 

  .احلد من عدد الضحايا واخلسائر املادية
يف حالة وقوع الكارثة فتسخر الدول املنكوبة كل وسائلها أما 

ا املدنية والعسكرية ملواجهة الكوارث والقيام بعمليات  ا وقوا وإمكانيا
اإلغاثة وإنقاذ األرواح واإلجالء وتقدمي االسعافات األولية وإزالة األنقاض 

م الدولة فتلتز . ونقل مواد اإلغاثة وغريها من اإلجراءات الضرورية والصحية
املتضررة وتواجه الكوارث مبفردها ، أو مبساعدة الدول خاصة القريبة منها 
ا إىل املساعدات اإلنسانية ، فتسعى عندئذ الدول  ا عن حاجا وإعال
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األخرى وفق مبدأ التعاون والتضامن الدوليني بتقدمي املساعدات اإلنسانية 
وإزالتها وبعث احلياة من وتقدمي كل ما من شأنه التخفيف من آثار الكارثة 

دون اإلخالل مببدأ منهم جديد يف أوساط مواطنيها واستمرارها ، كل 
  . )34(سيادة الدول
دور املنظمات الدولية احلكومية يف مواجهة الكوارث الطبيعية : الفرع الثاين 

  واهلجرة البيئية
) احلكومية وغري احلكومية ( على أحد دور املنظمات الدولية  ىال خيف

يف مواجهة الكوارث الطبيعية وتقدميها ملساعدات إنسانية يف سبيل إنقاذ 
ا وآثارها على مجيع املستويات ومن . ضحايا الكوارث والتخفيف من حد

ال نذكر املفوضية السامي ة أهم املنظمات الدولية احلكومية النشيطة يف ا
  .لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة

  املفوضية السامية لشؤون الالجئني: أوال 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني إحدى األجهزة التابعة ملنظمة  تعترب

مبوجب القرار رقم  1950ديسمرب  14األمم املتحدة ، أنشئت رمسيا يف 
ا املنع 319 . 1949قدة سنة الصادر عن اجلمعية العامة خالل دور
وتعترب املفوضية اجلسم الدويل األساسي . مقرا هلا جنيفمن املفوضية تتخذ 

ض بتوفري احلماية لالجئني يف كافة أرجاء العامل ّ جائزة حصلت على . املفو
  .)35(1981و  1954عامي  نوبل للسالم
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ويكمن دور املفوضية األساسي يف توفري احلماية الدولية لالجئني مبوجب 
م على  وإجياد احللول الدائمة لقضاياهم 1951اتفاقية جنيف  إما مبساعد

م أو بتوطينهم يف البلدان اليت التمسوا اللجوء ،  العودة الطوعية إىل أوطا
املفوضية املساعدة كما تقدم .فيها، أو إعادة التوطني يف بلد ثالث

لألشخاص النازحني داخليا يف حاالت احلروب األهلية يف خمتلف أحناء 
، وتراقب  وتعمل على الرتويج لالتفاقات الدولية اخلاصة بالالجئني .العامل

، وتوفر املساعدات املادية مثل  مدى امتثال احلكومات للقانون الدويل
 .للمدنيني الفاريناألغذية واملياه والرعاية الطبية واملأوى 

مساعدة فئات أخرى من الناس مثل كما تسعى املفوضية إىل 
م نتيجة لنزاع مسلح أو اضطرابات داخلية  األشخاص املشردين داخل بلدا

، وإتاحة )36(أو انتهاكات مستمرة حلقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية 
لطبية خدمات متخصصة من قبيل املعونة الغذائية الطارئة واملساعدات ا

تمعية واملرافق التعليمية   .واخلدمات ا
ومبا أن األشخاص املهجرين داخل حدود إقليم دوهلم بسبب الكوارث 
الطبيعية يعدون من األشخاص املشردين قسريا داخل حدود إقليم دوهلم ، 

قد وسعت من واليتها لتشمل  السامية لشؤون الالجئني ومبا أن املفوضية
األشخاص املشردين داخل حدود دوهلم ، فإن األشخاص املهجرين 
ألسباب بيئية ميكنهم أن يستظلوا حبماية  املفوضية السامية لشؤون 
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الالجئني ، ومن باب أوىل فإن هذه احلماية جيب أن تشمل األشخاص 
  .)37(املهجرين ألسباب بيئية خارج حدود دوهلم

ار املهجرين بيئيا للحماية القانونية مبوجب اتفاقية جنيف ورغم افتق
، مما يستتبع عدم اختصاص املفوضية السامية بشؤون املهجرين 1951

ألسباب بيئية ، إال أنه يف الواقع يربز دورها الكبري يف تأمني املساعدات 
ا يف إدارة حاالت الطوارئ النامج ة اإلنسانية لالجئني البيئيني ، واسرتاجتيا

  :)38(عن التغريات املناخية والكوارث الطبيعية وذلك عن طريق
  .)39(التوظيف يف حاالت الطوارئ – 1
ساعة من املواد غري الغذائية  24توفري خمزون للطوارئ يف غضون  – 2

  .، كاألغطية البالستيكية واخليم وغريها من املستلزمات الضرورية والصحية 
لموارد املالية ، مبا يف ذلك الوصول إىل تبين آليات لتعبئة فورية ل – 3

  .االحتياطي التشغيلي يف غضون ساعات من طلب تلقي واملوافقة عليها
اإلنذار املبكر والتأهب قصد االستجابة حلاالت الطوارئ وكيفية  – 4

نشر قوات الطوارئ وقت وقوع الكارثة وتبادل املعلومات وتقييم 
وض وتوفري األمن وغريها من ومهارات التفااإلنسانية االحتياجات 

  .ساليب الضرورية ملواجهة الكوارث الطبيعيةاأل
  املنظمة الدولية للهجرة: ثانيا 

بدور كبري وفعال يف شؤون اهلجرة ،  )40(تضطلع املنظمة الدولية للهجرة
ا الدويل مع الدول واملنظمات الدولية غري  ويتجلى ذلك من خالل تعاو
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ب اهلجرة والتخفيف من آثارها السلبية ، احلكومية للوقوف على أسبا
فتعمل على تنظيم وتسهيل اهلجرة ، كما تعمل على احلد من اهلجرة 

  .)41(القسرية
ويربز دور املنظمة يف جمال مواجهة الكوارث الطبيعية ومساعدة املهجرين 

  :)42(ألسباب بيئية من خالل ما يلي
اهلجرة عن طريق  تقليل اهلجرة القسرية والعمل على التكيف مع – 1

آليات واسرتاتيجيات فعالة ملواجهة ظاهرة اهلجرة القسرية واحلد من أخطار 
الكوارث ، و يهدف برنامج التكيف من التغري املناخي جلعل الناس 

  .يتأقلمون مع األوضاع البيئية املتغرية ومعايشة التدهور البيئي
  نيالتحضري للهجرة احملتملة ، التشرد وإعادة التوط  – 2
  تنظيم اهلجرة  – 3
  ختفيف آثار اهلجرة القسرية  – 4
  معاجلة اهلجرة القسرية بإجياد حلول دائمة  – 5

دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف مواجهة الكوارث : الفرع الثالث 
  الطبيعية

تضطلع املنظمات غري احلكومية بدور أساسي وبارز يف عمليات اإلغاثة 
اإلنسانية يف شىت امليادين كحقوق اإلنسان والبيئة والصحة وغريها من 

االت ولقد أكدت اجلمعية العامة هذا الدور املنوط باملنظمات غري . ا
نية املتعلق بشأن تقدمي املساعدة اإلنسا) 131\43(احلكومية يف قرارها 
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لضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة ، حيث جاء يف نص 
تنوه باإلسهام الكبري يف توفري املساعدة : " املادة الثالثة من القرار على أنه 

اإلنسانية الذي تقوم به املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
  ".  ذات األهداف اإلنسانية الصرفة

: أهم املنظمات غري احلكومية النشيطة يف هذا الشأن جند  وجند من
املختصة يف محاية ) ICRC(اللجنة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر 

ومساعدة الضحايا أثناء النزاعات املسلحة ؛ و االحتاد الدويل للصليب 
املختص يف أعمال اإلغاثة اإلنسانية يف ) IFRC(األمحر واهلالل األمحر 

االحتاد وبذلك سوف تقتصر دراستنا على دور . ت الكوارث الطبيعيةحاال
  .الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر فقط

يف جمال  دور فعال )43(لالحتاد الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر
املساعدة اإلنسانية ومواجهة الكوارث ، وترتكز أعمال االحتاد يف أربع حماور 

تعزيز القيم اإلنسانية ؛ االستجابة للكوارث ؛ : أساسية متمثلة يف 
تمع   .)44(االستعداد للكوارث وأخريا رعاية الصحة وا

ذا الدور املنوط به يف جمال املساعدة اإلنسا نية ، فإنه وإذ يقوم االحتاد 
 عدد خفض  – 1: )45(يهدف بذلك إىل مجلة من األهداف أمهها

  .الكوارث  على املرتتبة واآلثار واإلصابة الوفاة حاالت
 األمراض على املرتتبة واآلثار واإلصابة ياتالوفا عدد تقليل  – 2

  .العامة  بالصحة املتعلقة الطوارئ وحاالت
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تمع احمللي  – 3 تمع املدين واللجنة الدولية للصليب زيادة قدرة ا وا
  .إحلاحا األمحر واهلالل األمحر على التصدي ألكثر حاالت االستضعاف

نشر احرتام التنوع وكرامة اإلنسان واحلد من التعصب والتمييز  – 4
  .وتعزيز االندماج االجتماعي

ولالحتاد الدويل للصليب األمحر عدة آليات يتخذها يف سبيل مواجهة 
وارث الطبيعة واإلغاثة اإلنسانية وذلك بالتعاون مع اهليئات احمللية الك

  :)46(للصليب األمحر واهلالل األمحر ، ومن أهم اآلليات املتبعة جند
، إذ بفضل التنبؤ قبل وقوع الكارثة قد  التأهب ملواجهة الكوارث – 1

خيفف من آثارها ويساعد على إنقاذ األرواح وإجالء السكان 
  .)47(ومحايتهم

االستجابة للكوارث وتقدمي املساعدات وتوفري مستلزمات احلياة   - 2
  .من طعام ومأوى ومواد غري غذائية

إصالح ما أفسدته الكوارث الطبيعية ، فيقوم االحتاد بتقدمي  – 3
م ملواجهة الكوارث  م وتعزيز قدرا املساعدات للسكان وإعادة إسكا

الحتاد باجلانب النفسي واملعنوي لضحايا املستقبلية ، وكذا ضرورة اهتمام ا
دف تشجيعهم على االندماج داخل  الكوارث وتقدمي املعونة الالزمة هلم 

تمع من جديد وإعادة بناء روابط اجتماعية   .ا
  اآلليات القانونية ملواجهة اهلجرة البيئية: املطلب الثاين 
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إذا كانت الدول املتضررة وبقية الدول األخرى وكذا املنظمات الدولية 
ملزمة مبواجهة الكوارث الطبيعية ) احلكومية وغري احلكومية( بنوعيها 

والوقوف إىل جانب ضحايا تلك الكوارث مبقتضى أحكام ومبادئ القانون 
زاما الدويل على أساس التضامن وتقدمي املساعدات اإلنسانية ، فإنه بات ل

تمع الدويل أن يتدخل مبقتضى اتفاقية دولية لتجسيد احلماية  على ا
  .  القانونية الدولية لالجئني البيئيني

افتقار  هيمشكلة قانونية إنه مثة فاملالحظ بشأن ظاهرة اهلجرة البيئية ، و 
لالجئ مصادر القانون الدويل العام إىل القواعد اليت تعاجل الوضع القانوين 

ن املفوضية السامية لشؤون الالجئني ال تعرتف للمهجر لك أاذ البيئي،
ن اتفاقية جنيف حلماية الالجئني لعام وأ ، ألسباب بيئية بصفة الالجئ

ميكن جتاوزه  حددت مصطلح الالجئ البيئي بشكل حصري ال 1951
 ، ن تكون مذكورة يف نص االتفاقيةأبإدراج فئة جديدة من الالجئني دون 

بأنواع  مقارنتهااللجوء البيئي  ظاهرةحداثة  هوذلك السبب يف لعل و 
  .، كاللجوء السياسي مثال  اللجوء األخرى

تمع أكما  ن عدم االعرتاف باملشكلة من ناحية قانونية يعود إىل أن ا
 الدويل مازال متخوفًا من االعرتاف بتلك املشكلة وذلك ألسباب عدة منها

ن أولكن يف حقيقة األمر  ، ديةاالقتصا واألسبابسباب السياسية األ ،
حلول قانونية دولية قد يؤدي  إلجيادالسكوت عن املشكلة وعدم التحرك 

إذ ان اهلجرة غري املنظمة لضحايا الكوارث الطبيعية قد  أكرب ،إىل مشاكل 
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من والسلم الدوليني نتيجة لنشوب الصراعات على تؤدي إىل زعزعة األ
وان للتفكري بشكل جدي لوضع احللول لذا فقد آن األ. املوارد الطبيعية

تم بالوضع  ، القانونية اليت تعاجل هذه احلالة بوضع معاهدة دولية جديدة 
  .القانوين لالجئ البيئي وسبل محايته

البيئي يفتقر للتنظيم واحلماية القانونية الدولية مبقتضى  ئوإذا كان الالج
م ، إال أنه مشمول باحلماية القانونية مبقتضى  اتفاقية دولية تعين بشؤو

ومن . ااملواثيق واالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان باعتباره إنسان
اهية الطفل لعام الدولية جند امليثاق اإلفريقي حلقوق ورف تاملواثيق واالتفاقيا

، حيث نص على أن الدول األطراف تكفل متتع األطفال الذين  1990
يصبحون الجئني أو مشردين داخليا بسبب الكوارث الطبيعية باحلماية 
املناسبة واملساعدة اإلنسانية للتمتع باحلقوق املذكورة يف هذا امليثاق وحقوق 

  .)48(ن الدول أطرافا فيهااإلنسان األخرى ، واملواثيق اإلنسانية اليت تكو 
 2006كما جند االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 

ا  ا نصت يف ماد تتعهد الدول األطراف وفقا : "على أنه  11أ
ا الواردة يف القانون الدويل ، مبا فيها القانون اإلنساين الدويل  ملسؤوليا

اختاذ كافة التدابري املمكنة ، ب وكذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان
لضمان محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت 

، مبا يف ذلك حاالت النـزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية  تتسم باخلطورة
  ". والكوارث الطبيعية
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أما اتفاقية رابطة دول شرق آسيا حول إدارة الكوارث واالستجابة يف 
تتصدى جلوانب خماطر الكوارث ، فنجدها  2005ام لع حاالت الطوارئ

بالرتكيز على املنع وخفض اآلثار باإلضافة إىل االستعداد واالستجابة 
  . )49(حلاالت الطوارئ وإعادة التأهيل

م كما جند  لعام اتفاقية محاية النازحني داخليًا يف أفريقيا ومساعد
الصك الوحيد الذي يعاجل هي  )وتعرف أيضًا باتفاقية كامباال( 2012

فهي تضع التزامًا على ، صراحة الكوارث الناجتة عن التغريات املناخية 
الدول األعضاء بأن تتخذ التدابري الالزمة حلماية األشخاص النازحني نتيجة 

م ،  الكوارث الطبيعية أو االصطناعية مبا فيها التغريات املناخية ومساعد
ا واحلركة املرتقبة للناس  االستعداد للطوارئ والكوارثو  وتدابري إدار

  . )50(جراءها
ا غري ملزمة فهي  وهناك بعض الصكوك احملددة اليت وإن كانت حبد ذا
عتمد أو قد تساهم  ُ ترتك على أقل تقدير آثرًا سياسيًا وقد تشري إىل منحى ي

غري (وتضم هذه الصكوك القانونية الناعمة . يف ظهور قواعد القانون العريف
؛ وإطار هيوغو )51(1998املبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي لعام ) مللزمةا

الذي تضمن التقرير  2005الصادر عام ) 2015-2005(للعمل 
وإضافة إىل ذلك ، . )52(اخلتامي للمؤمتر العاملي حول احلد من الكوارث

) 53(هناك املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين

مِّمت لتوفري اإلرشادات العملية للدول وهيئات األمم املتحدة وإعادة  ُ اليت ص
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ا وهناك أيضًا اإلرشادات العملياتية حول . املمتلكات واألراضي ألصحا
الصادرة عن اللجنة  )54(محاية األشخاص يف أوضاع الكوارث الوطنية

دف إىل ) 2011(ة للهيئات الدائمة العابر  شادات احلالية ل اإلر اكمإاليت 
  . املتعلقة باملعايري اإلنسانية يف أوضاع املخاطر الطبيعية

مل توفر  )56(واملالحظ أن هذه النصوص الدولية وغريها من النصوص
م اخلاصة ؛ وإمنا باعتبارهم بشر   ااحلماية القانونية لالجئني البيئيني بصفا

يستحقون تلك احلماية ، ولو كان غري ذلك لكنا أمام اعرتاف  اوأشخاص
تمع الدويل باللجوء البيئي ، ومن مث تنعدم جدوى الدراسة هذه   . ا

مسودة هي  وكانت أوىل احملاوالت لوضع اتفاقية دولية تعين بشؤون الالجئني
 املعاهدة اخلاصة بالالجئني البيئيني ، وقد مت إعدادها من طرف تسعة عشر

أكتوبر يف اإلصدار األول يف القانون واالقتصاد ، وكان  اوباحث اخمتص
وقد جاء  .)57(2013مايو  يفالثالث و ،  2010مايو  والثاين يف، 2008

مشروع االتفاقية لعدة أسباب أمهها الفراغ القانوين وقصور اتفاقية جنيف 
من تغطية فئة الالجئني البيئيني ، واملسامهة من خالهلا يف حتقيق  1951

السالم واألمن ، وضرورة التوفيق بينها وبني الصكوك الدولية املعنية حبقوق 
  . اإلنسان

. ادة مقسمة على مثانية فصولم) 35( تضمن املشروع مخسا وثالثني
تولت أحكام املعاهدة بوضع تعريف فئة الالجئني البيئيني ووضع املبادئ  
كمبدأ التضامن ومبدأ املسؤولية املشرتكة ومبدأ احلماية الفعالة ومبدأ عدم 
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التمييز، وبالتايل يرسي هذا املشروع نظاما قانونيا من خالله يكفل التغطية 
  . دولية الكفيلة لالجئ البيئيواحلماية القانونية ال

  خامتة
ويف ختام الدراسة توصلنا إىل أن مفهوم الالجئ البيئي مل يضبط بعد ، 
خاصة لدى التشريعات الداخلية ، وأن السبب يف ذلك خوف التزام الدول 
من عواقب ذلك ، وعدم التزامها باملنح واملزايا ألوالئك الالجئني ، وخوفا 

ديد أمنها    .واستقرارها الداخليمن 
وظاهرة اللجوء البيئي وإن استقرت لدى العديد من الفقهاء واملنظمات 

ا كاملنظمة الدولية للهجرة يف تقريرها سنة  وعدم  2007الدولية واعرتافها 
اخلاصة بشؤون  1951تغطيته مبقتضى أحكام اتفاقية جنيف لعام 

جوء البيئي أو اهلجرة وبالرغم من الوجود املادي لظاهرة الل. الالجئني
وإن اعترب ذلك أنه تالعب باملصطلحات واملسميات ال  –ألسباب بيئية 

  .فإن الظاهرة ال زالت تفتقد للتنظيم القانوين على املستوى الدويل –غري 
وأمام عدم متتعهم باحلماية القانونية الدولية مبقتضى اتفاقية جنيف لعام 

ذه الفئة ، فإ 1951 نه مثة مبادرة دولية مبسودة معاهدة لعدم اعرتافها 
  .تعين بشؤون الالجئني البيئيني واليت مل يكتب هلا أن ترى النور حلد الساعة

وأمام هذا القصور ، فإننا نضع بعض االقرتاحات لعلها تدعم وتعزز 
  :موضوع اللجوء البيئي

 .ضبط املصطلحات ووضع تعريف دقيق لالجئ البيئي -
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املعنية بشؤون الالجئني مبقتضى  1951تعديا اتفاقية جنيف  -
بروتوكول وإدراج ضمن الفئات احملمية فئة الالجئني البيئيني ، أو 

 .اعتماد اتفاقية خاصة بشؤون الالجئني البيئيني
الدعوة إىل احرتام القانون البيئي وااللتزام بأحكامه ، ومحاية البيئة  -

 .وإيقاف التدهور البيئي
من ظاهرة اللجوء البيئي أو اهلجرة اعتماد آليات وميكانزمات للحد  -

 .ألسباب بيئية
توسيع االختصاص للمنظمات الدولية الناشطة يف شؤون اهلجرة  -

 .ليشمل فئة املهجرين ألسباب بيئية
  هوامش الدراسة

ـــــــــــــــــــرة ويكيبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديا): 1( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : راجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الموســــــــــــــــــــــــ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A

9_(%D9%81%D8%B9%D9%84   
تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة ، الجمعية العامة ، الدورة السابعة والخمسون ، الملحق رقم : راجع ): 2(
1 )A/57/1 ( 23، ص.  
القتصادي األمريكي ليستر براون من قبل المزارع وا 1974سنة  (world watch)تأسست منظمة ): 3(

"Lester Brown" وهي أول منظمة مستقلة تهتم بشؤون بالبيئة العالمية ، والتي نالت االعتراف لدى ،
  .العديد من الدول والشخصيات والرأي العالمي

كل  - 1 «:  والخاصة بوضع الالجئين بأنه  1951أ من اتفاقية جنيف لعام \1الالجئ بحسب المادة ): 4(
أكتوبر  28، أو بمقتضى اتفاقيتي  1928 ويوني 30و  1926مايو  12شخص اعتبر الجئا بمقتضى ترتيبات 

  .، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية لالجئين 1939سبتمبر  14وبروتوكول  1938فبراير  10 ، و 1933
األهلية لصفة الالجئ دون منح هذه وال يحول ما اتخذته المنظمة الدولية لالجئين أثناء واليتها من مقررات بعدم 

  ، من هذا الفرع 2الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 
، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض  1951يناير  1، بنتيجة أحداث وقعت قبل  كل شخص يوجد -  2

، خارج بلد  نة أو آرائه السياسيةلالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معي
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، أو كل شخص ال  ، أن يستظل بحماية ذلك البلد ، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ، وال يستطيع جنسيته
، أو ال يريد بسبب  يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع

  .د، أن يعود إلي ذلك البل ذلك الخوف
وال . كال من البلدان التي يحمل جنسيتها"  بلد جنسيته"، تعني عبارة  فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية

، لم يطلب  ، دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان
  .»االستظالل بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها

 الدولي ، مجلة والقانون اإلسالمية الشريعة في الالجئين فرج ، حقوق طلب الدين صالح .أ: أيضا راجعو 
 ص ،2009  يناير،  األول العدد ، عشر السابع المجلد، ) اإلسالمية الدراسات سلسلة( اإلسالمية الجامعة
  . 188 ص،  159

   /http://www.iugaza.edu.ps/ara/research: موجودة على الموقع اإللكتروني
نعم حمزة عبد الرضا حبيب ، الوضع القانوني لالجئ البيئي في القانون الدولي العام ، رسالة التخرج لنيل ): 5(

،   2012م ، جامعة الشرق األوسط ، يناير شهادة ماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ، قسم القانون العا
  .55ص 

  .نعم حمزة عبد الرضا حبيب ، نفس المرجع السابق): 6(
دراسة قانونية تحليلية ،  –محمد سه نكه ر داود ، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث . د): 7(

  . 115 - 114، ص  2012دون طبعة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 
 للنشر دونيةالخلدار  ، طبعة دون ، تعويضه وآليات البيئي للضرر القانوني النظام ، جميلة حميدة .د): 8(

  .42، ص  2011 ، الجزائر ، والتوزيع
  .42، نفس المرجع ، ص  جميلة حميدة .د): 9(
متاح . 5، ص  2009، مايو  للهجرة الدولية المنظمة سياسة موجز، "الهجرة وتغير المناخ والبيئة"أنظر ): 10(

  : على الموقع اإللكتروني
 http://www. iom.int/envmig  

(11) : Art 2/2 du Projet de Convention Relative au Statut  
International des Déplacés  Environnementaux (Deuxième version – 
mai 2010) : «On appelle ‘’ déplacés environnementaux ‘’  les 
personnes physiques, les familles et les populations confrontées à un 
bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement portant 
inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie, les forçant à quitter, 
dans l’urgence ou dans la durée, leurs lieux habituels de vie » .  
Voir : Les Catastrophes et les Droits de L’Homme CADHOM  
Programme Les SUDS Aujourd’hui II , Rapport scientifique de fin de 
projet , Deuxième version du Projet de Convention relatif au statut 
international des déplacés environnementaux , Tome 2 ‐ Annexes ,  
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Edition Décembre 2013 , Site web : 
http://www.cidce.org/cadhom/pdf/5.%20CADHOM%20Rapport%20s
cientifique_Tome%202.pdf 

في  المفتوحةاألكاديمية العربية ،  المشكالت البيئية المعاصرة في العالمكاظم المقدادي ، . د: راجع ) : 12(
  .466، ص  2007،  ، قسم إدارة البيئة واالقتصاد، كلية اإلدارة  الدنمرك

يحظى حاليا باهتمام ، وهو جزيرة كيريباتي في المحيط الهادئ أول الجئ بيئي يدعى إيوان تيتيوتا ، من ): 13(
. ، على خلفية المعاناة من تبعات التغير المناخي ، فهو أول من تقدم بطلب اللجوء البيئي لنفسه وألسرته عالمي

دولة وأقامت ب هذه األسرة فقدت كل إمكانيات بناء مستقبل لها في وطنها نتيجة الرتفاع مستوى سطح البحر
نيوزيلندا يخوض معركة قضائية من أجل البقاء في الدولة مع زوجته وأوالده الثالثة الذين ولدوا في وهو . نيوزيلندا

وليصبح أول الجئ ،  اآلن أن تبت بقرارها بشأن طلب اللجوء الذي تقدمت به هذه األسرة إليها األخيرةوعلى  ،
  . بيئي أو بسبب تغير المناخ

المساعدة اإلنسانية بأنها كل عمل عابر للحدود تمارسه منظمات اإلسعاف الحكومية وغير تعرف ): 14(
كما عرفها معهد القانون . الحكومية والحكومات المختلفة من أجل إنقاذ جماعة بشرية في حالة خطر مؤكد

لمادية وإمدادات بأنها جميع األفعال والنشاطات والموارد اإلنسانية وا 2003الدولي في قراره الصادر سنة 
البضائع والخدمات المخصصة لألشخاص التي تكون أساسية وضرورية لبقائهم على قيد الحياة واستيفاء 

نعم حمزة عبد الرضا حبيب ، المرجع السابق ، : للمزيد راجع كل من .  الحاجات األساسية لضحايا الكوارث
  .وما يليها 41ص 

المتعلق بتقديم المساعدة اإلنسانية إلى ضحايا  131\43ة رقم قرار الجمعية العامة لألمم المتحد): 15(
، الوثيقة  1988ديسمبر  8الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة ، المنعقدة بتاريخ 

A/RES/43/131   المتعلق بتقديم المساعدة اإلنسانية إلى  100\45قرارها رقم : وكذلك . 293، ص
،  1990ديسمبر  14المنعقدة بتاريخ  68ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة ، الجلسة العامة 

  .233، ص   A/RES/45/100الوثيقة 
 .212علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، ص . د): 16(
المتعلقان بتقديم المساعدة  100\45ورقم  131\43راجع قرارا الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ):17(

  .وحاالت الطوارئ المماثلة ، مرجع سابقاإلنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية 
 ، ...وإذ تعيد تأكيد سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية ووحدتها الوطنية : ... لقد جاء في القرارين أنه ): 18(

وإذ تشير إلى أنه في حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة يجب أن تكون مبادئ اإلنسانية 
فوق كل اعتبار لدى جميع من يقدمون مساعدة إنسانية ؛ وتعيد أيضا تأكيد سيادة الدول والحيدة وعدم التحيز 

  .... المتضررة ودورها األساسي في بدء وتنظيم وتنسيق وتنفيذ خطط تقديم المساعدة اإلنسانية على أراضيها ؛ 
  .44نعم حمزة عبد الرضا حبيب ، المرجع السابق ، ص ): 19(
  .45 -  44ضا حبيب ، المرجع السابق ، ص نعم حمزة عبد الر ): 20(
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تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات  «: من ميثاق األمم المتحدة  3\1المادة  نص): 21(
الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس 

 » .على ذلك إطالقًا بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساءجميعًا والتشجيع 
إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية : "للجمعية العامة المتعلق بـ 2625راجع القرار ): 22(

،  1970لعام  25مم المتحدة ، دورة ، األ 1883، الجلسة " والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة 
 الدولي التعاون: "المتعلق بـ  264\65القرار رقم : وكذلك . وما يليها 312، ص  A/RES/2625الوثيقة 

في ، الصادر التنمية  مرحلة إلى اإلغاثة مرحلة من ، الطبيعية الكوارث ميدان في اإلنسانية المساعدة تقديم في
  . A/RES/65/264، الوثيقة  2011لعام  65دورة ،  2011يناير  28

 واستعادة وحماية ، في حفظ العالمية الشراكة بروح من الدول تتعاون «: المبدأ السابع من إعالن ريو): 23(
 الدول تتحمل ، العالمي للبيئة التدهور في األدوار لتنوع ونظرا. لألرض اإليكولوجي النظام وسالمة صحة

 الدولي السعي في تتحملها التي بالمسؤولية النمو المتقدمة البلدان وتعترف. وإن كانت متباينة مشتركة مسؤوليات
 التي المالية والموارد والتكنولوجيات العالمية البيئة كاهل على مجتمعاتها الضغوط ضوء في المستدامة للتنمية
  .»بها  تستأثر

(24) : Art 4 – Principe de solidarité : « Les droits reconnus par la 
présente Convention s’exercent selon le principe de solidarité en vertu 
duquel les Etats ainsi que les collectivités publiques et les acteurs 
privés doivent faire tout leur possible pour accueillir les déplacés 
environnementaux et contribuer aux efforts financiers nécessaires». 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  1\6من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ؛ والمادة  3راجع المادة ): 25(
من االتفاقية األمريكية لحقوق  4لحقوق اإلنسان ؛ والمادة من االتفاقية األوروبية  2المدنية والسياسية ؛ والمادة 

  .... من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ؛ والمادة 5اإلنسان ؛ والمادة 
أثر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على التشريعات البيئية الدولية و "راجع مداخلتنا ، تحت عنوان ): 26(

 ، من تنظيم مخبر " اإلنسان حقوق ثقافة ترسيخ في العالمي اإلعالن دور" المقدمة لليوم الدراسي ،  "الداخلية 
السياسية ،  والعلوم الحقوق الجزائر ، كلية في واقعها و الوطنية و الدولية النصوص بين اإلنسان حقوق حماية
  .2014  ديسمبر  10 ، يوم سعيدة،  موالي الطاهر الدكتور جامعة

وهي عبارة عن سلسلة من أمواج البحر السريعة " موجة الميناء "مصطلح تسونامي هي كلمة يابانية تعني ): 27(
التي تنتج عن الزالزل أو ) كيلومتر في الساعة  800كيلومتر وسرعتها حوالي   100يصل طولها إلى ( والقوية 

وتفيد التقارير بأن المحيط . محيطاتثورات البراكين أو سقوط الشهب من الفضاء الخارجي في البحار وال
منها  % 17تسوناميا ،  796: وقد أحصت البيانات أنه تعرض لـ. الهادي أكثر المناطق تعرضا لهذه الظاهرة

ديسمبر  26ومن أشهر موجات التسونامي ما نتج عن زلزال المحيط الهندي في .حصلت بالشواطئ اليابانية 
، ول منها إندونيسيا سريالنكا تايالند الهند والصومال وغيرها حيث ضربت سواحل العديد من الد 2004
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لف أ 290 يفوققتل فيه ما  اإلطالقوصف هذا الزلزال بأنه أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت األرض على و 
مليار دوالر ، ناهيك عن األضرار التي مست السياحة وقطاع الصيد  30، وخسارة اقتصادية جاوزت  شخص

  .البحري وغيرها وتدمير العديد من عناصر البيئية
، ص  2006محسن أفكرين ، القانون الدولي للبيئة ، الطبعة األولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، . د: راجع
   :  لك الموسوعة الحرة ويكيبيدياوكذ. وما يليها  112

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
%D8%A7%D9%85%D9%8A  

ألف منزل وشردت ما  400قرابة  2004لعام ) تسونامي(لقد دمرت كارثة موجات المد الزلزالي العاتية ): 28(
  .  رزقهممليون إنسان من مصدر  1,5يربو على مليوني شخص وحرمت 

(29) : Voir : Cournil Christel , « Émergence et faisabilité des 
protections en discussion sur les réfugiés environnementaux » , Revue 
Tiers Monde 4/2010 (n°204) , p 41 . site web : www.cairn.info/revue-
tiers-monde-2010-4-page-35.htm.  

الكوارث الطبيعية المفاجئة كالبراكين والزالزل ؛ أو التدريجية   -: في  أسباب الهجرة البيئية تتمثل): 30(
المشاريع  –. التدهور البيئي نتيجة للنزاعات المسلحة  -. استنزاف الموارد الطبيعية –. كالجفاف والتصحر

   .الكوارث الصناعية كالتسرب اإلشعاعي والكيمائي وغيرها –. اإلنمائية كبناء السدود والبحيرات االصطناعية 
ر بفعلها  2014كارثة في أرجاء العالم في العام   271سجِّلت : )31( ّ عدد حيث بلغ . ًا بلد 94، وتضر

 8في نفس السنة ما يزيد عن  الوفياتمليون شخص ، وبلغ عدد  107 األشخاص المتضررين من الكوارث
ل فترة . شخصًا في أرجاء العالمآالف   .2014-2004ومع ذلك ، فإّن مستوى الوفيات كان أقل من معدّ

للصليب األحمر والهالل االتحاد الدولي لجمعیات ،من إعداد  2015راجع تقرير الكوارث في العالم عام 
 :متاح على الموقع اإللكتروني. األحمر

http://ifrcmedia.org/interactive/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9
%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D

8%B1%D8%AB-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-

2015/?lang=ar  
بموجب من المبادئ التوجيهية بشأن المشردين داخليا الصادرة  1\25والمبدأ  2\18راجع المبدأ ): 32(

: الموقع.) E/CN.4 /1998/53/Add. 2(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة رقم 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/IDP-guiding.html  

؛ كما نصت ديباجة القرار رقم  157\65والقرار  100\45والقرار  131\43راجع القرار رقم ): 33(
واقتناعا منها بأن كل بلد يتحمل المسؤولية : " بشأن العقد الدولي للكوارث الطبيعية على أن  22\49

األساسية عن حماية شعبه وهياكله األساسية وأصوله الوطنية األخرى من آثار الكوارث الطبيعية وعن اتخاذ 
  ".الكفيلة بتخفيض تعرض سكانه في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية  الخطوات
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يحتفظ تدخل الدول في إطار التعاون الدولي في حالة وقوع الكوارث تقديم المساعدات اإلنسانية ) : 34(
سلحة وعمليات اإلغاثة بطابعه المدني عموما ، غير أنه في بعض األحيان تتم عمليات اإلغاثة بتدخل القوات الم

دولة في  34، أين تدخلت  2004لحدة الكارثة وفاجعتها ، مثل ما وقع في تسونامي المحيط الهادي عام 
  .  2005عمليات اإلغاثة ، أو تدخل قوات حلف الناتو في إعصار كاترينا وزلزال باكستان سنة 

الجمعية اريره سنويا إلى يتولى المفوض السامي لشؤون الالجئين منصبه لفترة ثالث سنوات ، ويقدم تق): 35(
ّ الموافقة على برامج المفوض السامي  .من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي العامة لألمم المتحدة تتم

جنة سنويا تجتمع الل. لشؤون الالجئين األمم المتحدةويجرى اإلشراف عليها من قبل اللجنة التنفيذية لمفوضية 
-http://www.unhcr: راجع الموقع اإللكتروني .من أجل مناقشة البرامج والميزانيات

arabic.org/pages/4be7cc271fb.html  
األشخاص المشردين داخليا هم األشخاص أو جماعات األشخاص الذين أجبروا على الهرب أو على ترك ): 36(

إلى ذلك ، والسيما نتيجة أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسلح أو  منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا
حاالت عنف عام األثر أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من صنع البشر ولم يعبروا 

  .الحدود الدولية المعترف بها للدولة
لس االقتصادي واالجتماعي لألمم المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي الصادرة بموجب قرار المج: راجع 

: على الموقع االلكتروني.) E/CN.4 /1998/53/Add. 2(المتحدة رقم 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/IDP-guiding.html  

  .75نعم حمزة عبد الرضا حبيب ، المرجع السابق ، ص ): 37(
  .76نعم حمزة عبد الرضا حبيب ، المرجع السابق ، ص ): 38(
موظف  702بمن فيهم (موظفا دوليا ومحليا  7685أكثر من السامية لشؤون الالجئين تضم المفوضية ): 39(

موقع عمل كالمكاتب اإلقليمية والفرعية  124بلدا ، في  126يعملون في ) يعملون في مقر المفوضية بجنيف
  .مكتب ميداني يقعون في كثير من األحيان في مناطق نائية 272إضافة إلى 

ها ) IOM( المنظمة الدولية للهجرة ): 40( ُ ّ تأسيس هي المنظمة الحكومية الدولية الرئيسية في مجال الهجرة تم
هاجرين  1951في العام  ُ فيدٌة للجميع ، للم ُ نَّظمة هي هجرٌة م ُ ة والم لتزمة بمبدأ أّن الهجرة اإلنسانيّ ُ ، وهي م

جتمعات على حدّ سواء ُ ا على مُستوى العالم ،. والم نظمة الدولية للهجرة  أمّ ُ  156حاليا ) IOM(فإّن لدى الم
دولة أخرى تتمتع بوضعية مراقب مثل العديد من المنظمات الحكومية الدولية وغير  10دولة عضو ويوجد هناك 

 470، في  مشروع 2300موّظف يعملون في أكثر من  8400، فضالً عن أّن لديها ما يزيدُ عن  الحكومية
ّ . موقع ميداني ة للهجرة وتُقد يعترف دستور و  .أميركي مليار دوالر 1.6بقرابة ) IOM(ر نفقاتُ المنظمة الدوليّ

بالعالقة بين الهجرة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، فضال عن الحق في حرية   منظمة الهجرة الدولية
  . 6، ص  2013راجع التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة لسنة  .تنقل األشخاص 
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:  راجع الموقع االلكتروني): 41(
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue13/InternationalOrga

nizationForMigration.aspx  
 .وما يليها 79نعم حمزة ، المرجع السابق ، ص ) : 42(
في مدينة باريس في أعقاب الحرب  1919تأسس االتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر عام ): 43(

العالمية األولى ، وهي جمعية مشتركة بين الصليب األحمر والهالل األحمر ، وتهدف إلى الدعم والعون دون 
ات الصليب األحمر والهالل األحمر عضوا من جمعي 187تضم نحو . النظر إلى العرق والدين واآلراء السياسية

السويسرية ، وأن استخدام الهالل األحمر بدالً من الصليب األحمر تطبقه مجموعة  جنيف، ومقرها في مدينة 
  .من البلدان اإلسالمية

لصليب األحمر والهالل األحمر في اإللهام والتعزيز والتسهيل للنشاطات اإلنسانية ويكمن دور االتحاد الدولي ل
: راجع الموقع  .وتخفيف معاناة البشرية وتنفيذ عملية اإلغاثة لدعم ضحايا الكوارث كالزالزل والفيضانات

http://www.ifrc.org/ar/who-we-are/vision-and-mission/  
 :أنظر الموقع اإللكتروني): 44(

/http://www.ifrc.org/ar/who.we.are/vision.and.mission 
 إعداد االتحاد  ،  2010إلى  2006األعوام من  والرعاية لفترة للصحة العالمية االستراتيجية: راجع ): 45(

: محمل من الموقع  .4األحمر ، ص  والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي
watsanmissionassistant.wikispaces.com/.../Global-Heal...  

  : الرسمي للفيدرالية الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر أنظر الموقع ) : 46(
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-/management/about-

disaster-management  
 األولوية لتنفيذ والمؤشرات اإلرشادات الفعالة ، مجموعة لالستجابة تحقيقا للكوارث التأهب: راجع ): 47(

 مواجهة والمجتمعات على األمم قدرة ، بناء 2015\2005هيوغو  عمل هيوغو ، إطار عمل إطار من الخامسة
  .2، ص  60924-08الكوارث ، األمم المتحدة ، الوثيقة 

  www.unisdr.org/files/2909_0860924giparabic.pdf: راجع الموقع اإللكتروني

  . 1990الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام من  23راجع المادة ): 48(
(49) : http://www.asean.org/news/item/asean-agreement-on-disaster-
management-and-emergency-response-vientiane-26-july-2005-2 

: راجع الموقع): 50(
/~/media/Projects/idp/kampala/Kampala%20Conwww.brookings.edu

vention%20Arabic.pdf   
: راجع الموقع): 51(

www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GP_Arabic.pdf  
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: راجع الموقع): 52(
http://www.unisdr.org/files/1217_HFAbrochureweb1.pdf   

: راجع الموقع): 53(
cuments/PP_Arabic.dochttp://displacementsolutions.org/files/do  

: راجع الموقع): 54(
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Operational%20Guideli

nes.pdf  
:  راجع الموقع): 54(

http://ec.europa.eu/echo/files/about/COMM_PDF_SWD%2020120169
_F_EN_.pdf  وانظر كذلك؛:  

 http://www.fmreview.org/ar/crisis/haumer#sthash.fXHaRvOG.dpuf  
؛ العهد الدولي الخاص  1965العنصري لعام  راجع أيضا الميثاق العالمي للحد من جميع أشكال التمييز): 56(

وبروتوكوليه االختياريين ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  1966بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
 1979؛ الميثاق العالمي للحد من جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  1966واالجتماعية والثقافية لعام 

 1984يين ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة لعام وبروتوكوليها اإلضاف
وبروتوكوليها اإلضافيين ؛ الميثاق العالمي لحماية  1989وبروتوكوليها اإلضافيين ؛ اتفاقية حقوق الطفل لعام 

  .1990حقوق العمال المهاجرين وعوائلهم لعام 
 :راجع الموقع االلكتروني. ة بالالجئين البيئيينبشأن مشروع المعاهدة الخاص): 57(
-deplaces-les-sur-convention-de-projet-http://autresordessouffles.fr/le

environnementaux/  
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ٔشاكلها  الم واالٕتصال و ا االٕ ولوج اجلرامئ املتص بتك
ٓلیات ماكحفهتا  صادیة و   .االٕق

ٔستاذة  بقمل شة :ا ا ــــــخي      ش
ن  :كتورا    عیايش بوز

  .امعة ســـــعیدة 

ـــدمة  ـــ ــ ــ ـــ ــ   :مق

يشهد العامل يف العقود األخري ثورة يف جمال املعلوماتية ،إذ أضحت 
بذلك السبيل األمثل حنو الرقي احلضاري واالقتصادي، ويعد الوصول إىل 

النشاط املعلومات رهانا كبريا لإلنسان نظرا الرتباطها مبختلف جماالت 
اإلنساين وجوانب احلياة املعاصرة ،ذلك أن توفري املعلومات وحسن 
استغالهلا من املقومات الضرورية لدفع عجلة تقدم األمم وازدهارها وصار 

  .وجودها دعامة أساسية جلهود التنمية والرقي املعريف 

وعلى الرغم من املزايا اهلائلة اليت حتققت وتتحقق يف جمال تقنية 
ّ ميادين احلياة املعاصرة املعلوما ، فإن  )1(ت على مجيع األصعدة ويف شىت

هذه الثورة التكنولوجية املتنامية رافقتها  يف املقابل مجلة من االنعكاسات 
السلبية اخلطرية جراء سوء استخدام هذه التقنية املتطورة واالحنراف عن 

إلجرامية األغراض املتوخاة منها ، جتّلت يف تفشي طائفة من الظواهر ا
اليت مل تعد تقتصر على  ، املستحدثة ، أال وهي ظاهرة اجلرائم املعلوماتية



150 
 

جرائم  مبتكرة  وهي إقليم دولة واحدة ، بل جتاوزت حدود الدول ،
ومستحدثة متثل إحدى صور الذكاء اإلجرامي ،مما صعب من مهمة  

الوطنية إدراجها ضمن األوصاف اجلنائية التقليدية يف القوانني اجلنائية 
واألجنبية ،كما كشفت عن عدم قدرة قواعد  املالحقة اإلجرائية  اليت تبدو 
قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة اإلجرامية اجلديدة ، سواء على صعيد 
املالحقة اجلنائية يف إطار القوانني الوطنية أو على صعيد املالحقة اجلنائية 

  .الدولية 

هرة حديثة الرتباطها بتكنولوجيا وملا كانت اجلرائم املعلوماتية ظا
اإلعالم واالتصال فقد بذل املهتمون بدراسة هذا النمط اجلديد من اإلجرام 
جهدا من أجل الوصول إىل تعريف مناسب يتالئم مع طبيعتها لكن دون 

لذا اختلفت ) 2(جدوى حىت قيل إن اجلرمية املعلوماتية تقاوم التعريف 
رة اإلجرامية غري أنه ومع ذلك فإن كافة التعاريف اليت تتناول هذه الظاه

احملاوالت إلجياد تعريف جامع جاءت قاصرة على اإلحاطة بكافة أوجه 
هذه الظاهرة، ويف املسعى ذاته تبىن مؤمتر األمم املتحدة العاشرة ملنع اجلرمية 
ا  ا كجرمية ميكن ارتكا رمني تعريفا جامعا للجرمية املعلوماتية بأ ومعاقبة ا

طة نظام حاسويب أو شبكة حاسوبية أو داخل نظام حاسوب وتشمل بواس
ا يف بيئة  تلك اجلرمية من الناحية املبدئية مجيع اجلرائم اليت ميكن ارتكا

  )3.(الكرتونية
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تها  تطوير البنية التشريعية اجلنائية الوطنية بذكاء   مما يقتضي بغية جما
تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة على املستوى القانوين وسائر جوانب 
وأبعاد تلك التقنيات اجلديدة ، مبا يضمن يف األحوال كافة  احرتام مبدأ 

رعية اإلجرائية من ناحية قانونية  اجلرائم والعقوبات من ناحية ، ومبدأ الش
أخرى ، وتتكامل فيه مع األهداف اليت تقرها  املعاهدات الدولية  يف هذا 

  .الشأن

والواقع أن املشرع اجلزائري على غرار باقي التشريعات العربية والغربية 
وضع عديد القواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم املتصلة باجلرائم املعلوماتية 

ذلك من خالل ما احتواه  التشريع العقايب وكذا القواعد ومكافحتها وجتلى 
اإلجرائية اليت تتبع يف جمال الكشف عنها هذا فضال عن إصدار املشرع 

املتضمن للقواعد 05/09/2009املؤرخ يف 04-09اجلزائري للقانون 
اخلاصة بالوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال 

املؤرخ يف 15/261حداثه مبوجب املرسوم الرئاسي ومكافحتها وكذا است
للهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات 08/10/2015

  .اإلعالم واإلتصال ومكافحتها

واستنادا ملا تقدم فإن الغاية من هذه الورقة البحثية تبيان مدى كفاية 
اجلرائم املتصلة  النصوص واآلليات اليت وضعها املشرع اجلزائري للوقاية من

  بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومكافحتها؟
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ولإلجابة عن هذه اإلشكالية عاجلنا هذا املوضوع يف مبحثني نتطرق يف 
املبحث األول إىل صور اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 

وخنصص احلديث يف املبحث عن دور .واألساليب اإلجرائية للكشف عنها
طنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال اهلئية الو 

  .ومكافحتها، وكذا دور التعاون الدويل يف مكافحتها

املبحث األول : صور اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 
 واألساليب اإلجرائية للكشف عنها.

اليت حنن بصدد لعل ما جيب اإلشارة إلية يف  البداية  أن صور اجلرائم 
وقد اختلفت املصطلحات الدالة " اجلرائم املعلوماتية"احلديث عنها  هي 

" واآلخر يسميها" الغش املعلومايت"عليها، فالبعض يطلق عليها جرمية 
وغريهم , "االختالس املعلومايت"و ثالت يصفها بظاهرة , "اجلرمية املعلوماتية

ه التقرير بإمكان إجياد تعريف مما يصعب مع" جنح املعلوماتية"يرمز هلا ب 
موحد باعتبار أن هذه الظاهرة حديثة نسبيا مما خيشى معه حصرها يف 

 .)4(نطاق حمدد

فاالصطالح احتيال أو غش الكمبيوتر وغريه من التسميات أطلقت 
على أفعال من بني أفعال جرائم الكمبيوتر وصورها وليس على الظاهرة 

كما أن تعبري جرائم التقنية العالية أو جرائم تقنية املعلومات أو حنوه . برمتها
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صد من كان يق  –حتديدا يف الفرتة اليت أطلقت فيها  –تعبريات 
  .جرائم الكمبيوتر، حىت قبل اتساع استخدام االنرتنت    التعبري

وتظل تعبريات واسعة لداللة حتيط بأكثر مما حتتوي ظاهرة جرائم 
الكمبيوتر واالنرتنيت واألمر نفسه  يقال بشأن اصطالح جرائم املعلوماتية 

مبعناها  Informatique والذي وفقا لداللة الكلمة بالفرنسية ملصطلح
  .)5(املعاجلة اآللية للبيانات 

وبالرجوع ألحكام التشريع العقايب اجلزائري جند أن هذا األخري قد 
لصور التجرمي هاته أحكاما يف الفصل السابع مكرر من قانون خصص 

العقوبات حتت تسمية املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ففي ما 
ا املشرع بغية  تتجلى هذه الصور وما هي القواعد اإلجرائية اليت خصها 

ا و الكشف عنها .إثبا  

املطلب األول : صور اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 
 واجلزاء املقرر هلا:

نظام املعاجلة اآللية للمعطيات تعبري فين تقين يصعب على املشتغل 
بالقانون إدراك حقيقته بسهولة، فضال على أنه تعبري متطور خيضع 

  6للتطورات السريعة و املتالحقة يف جمال فن احلاسبات اآللية
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الفرنسي مل يعرف نظام ولذلك فاملشرع اجلزائري على غرار التشريع 
  .املعاجلة اآللية للمعطيات فأوكل بذلك مهمة تعريفه كل من الفقه و القضاء

فاالتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت قدمت تعريف للنظام املعلومايت يف 
ا الثانية على النحو التايل   :ماد

Système informatique désigne tout dispositif 
isolé ou ensemble de dispositifs interconnecté 
ou apparentés, qui assure ou dont un ou 
plusieurs éléments assurent, en exécution d’un 
programme, un traitement ou tonatisé de 
données. 7(  )   

بأنه كل مركب يتكون من وحدة : عرفه كما يلي أما الفقه الفرنسي فقد
أو جمموعة وحدات معاجلة واليت تتكون كل منها من الذاكرة والربامج 
واملصطلحات  وأجهزة  اإلدخال  واإلخراج  وأجهزة الربط واليت يربط بينها 
جمموعة من العالقات اليت عن  طريقها حتقق نتيجة معينة وهي معاجلة 

  .ن هذا املركب خاضع لنظام احلماية الفنية املعطيات على أن يكو 

ختلص إىل القول  أن تعريف نظام , بناء على التعريفات السابقة
  :املعاجلة اآللية للمعطيات يعتمد على عنصرين
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مركب يتكون من عناصر مادة ومعنوية خمتلفة ترتبط : العنصر األول -
  .بينهما نتيجة عالقات توحدمها حنو حتقيق هدف حمدد

 .ضرورة خضوع النظام حلماية فنية: عنصر الثاينال -

مكرر إىل 394ويف هذا الشأن أورد  املشرع اجلزائري يف أحكام املواد
رمة ،ومن )8( من قانون العقوبات 7مكرر394املادة  مناذح  األفعال ا

استقراء هذه النصوص القانونية يتضح أن اجلرائم اليت متس أنظمة املعاجلة 
  :تأخذ صورتني أساسيتني مها اآللية للمعطيات

  صور جرائم أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات:الفرع األول 

رم :الدخول يف منظومة معلوماتية  :أوال  ويشمل هذا الفعل املادي ا
  :شكلني مها

يتسع هذا الوصف لينصرف  إىل كل فنيات الدخول :الدخول - 1
كما يشمل استعمال من اإلحتيايل يف منظومة حممية كانت أو غري حممية ،  

  .ال حق له يف ذلك 

يشمل هذا الفعل البقاء بعد الدخول الشرعي أكثر من :البقاء - 2
الوقت احملدد وذلك بغية عدم دفع أتاوة وتقوم اجلرمية سواء حصل الدخول 
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مباشرة على حاسوب أو حصل عن بعد كما جيرم البقاء حىت ولو حصل 
  .الدخول بصفة عرضية 

يف 1مكرر394تشري أحكام املادة :مبنظومة معلوماتية املساس :ثانيا 
كل من أدخل بطريق الغش معطيات يف نظام املعاجلة (هذا الصدد على أنه 

اآللية أو أزال أو عدل بطريق الغش املعطيات اليت يتضمنها وعلى ذلك 
رم صورتني   :يأخذ الفعل ا

 .إدخال معطيات يف نظام املعاجلة اآللية غريبة عنه  -
 )9.(ب املعطيات اليت يتضمنها نظام املعاجلة اآللية ختري -

دف التشريعات اجلزائية على اختالفها من وراء جترمي الصورتني إىل  و
ا ،لذا  يسعى املتخصصون بأمن املعلومات محاية املعطيات أو املعلومات ذا

للحفاظ على خصوصية البيانات املتناقلة عرب الشبكات وباألخص حاليا 
مني سرية الرسائل االلكرتونية وسرية أرتانت، فهم يسعون لتشبكة االن

لذلك .األعمال التجارية  الرقمية تلك املتعلقة بالبيانات املتناقلة وخاصة 
ميثل  التشفري أفضل وسيلة للحفاظ على سرية البيانات املتناقلة ، ويف هذا 

من الشأن يرى اخلرباء ضرورة استخدام أسلوب التشفري  ملنع اآلخرين 
  )10.(االطالع على الرسائل االلكرتونية 
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ومن التطبيقات القضائية هلذه اجلرمية قضي يف فرنسا بأنه يقع حتت 
من قانون العقوبات ويقابلها يف القانون اجلزائري 323طائلة نص املادة 

من قانون العقوبات تعمد إدخال فريوس املعلوماتية 1مكرر 394نص املادة
إلمتناع عن إخبار األخري بإدخال مثل هذا الفريوس يف برنامج الغري وكذا ا

ولو حصل ذلك بصفة عرضية كما يقع حتت طائلة النص السالف الذكر 
تعد تعديل أو إزالة املعطيات اليت يتضمنها نظام املعاجلة اآللية للمعطيات 
اآللية،واحلكمة من وراء جترمي هذا األفعال توفري محاية للعتاد الضروري 

  .ظومةلتشغيل املن

إن هذه األحكام اجلزائية اليت أقرها التشريع العقايب اجلزائري مت تعزيزها 
الذي أشار يف أحكام املادة الثانية منه إىل أن 04-09بصدور القانون 

جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات هي تلك احملددة يف قانون 
ا عن طريق منظومة  العقوبات وأي جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكا

،ويستفاد من ظاهر النص أن )1(معلوماتية أو نظام اإلتصاالت االلكرتونية 
جترمي هذه األفعال قد يرد يف قانون العقوبات كما قد يرد يف النصوص 
اجلزائية املكملة لقانون العقوبات ،وغاية املشرع يف ذلك  يف تقديرنا هو 

ا الوقاية من اجلرائم وضع قواعد تتالئم وطبيعة اجلرمية وحداثته ا  بإمكا
  .املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومكافحتها

  .جرائم أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات اجلزاء عن:الفرع الثاين 
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يتضح من استقراء النصوص املتعلقة باجلرائم املاسة باألنظمة املعلوماتية 
العقوبات يفصح عن  هذا التدرج يف . وجود تدرج داخل النظام العقايب

اخلطورة اإلجرامية اليت قدرها املشرع هلذه التصرفات ،لذا كانت لكل جرمية 
العقوبة املقررة هلا غري أن ما جيب اإلشارة إليه أن هذه اجلرائم كلها  تشرتك 

  .يف جمموعة من القواعد 

  :العقوبة املقررة لكل جرمية :أوال

تعاقب أحكام املادة :فيها الدخول إىل منظومة معلوماتية أو البقاء   - أ
مكرر ق ع على هذا الفعل باحلبس من ثالث أشهر إىل سنة وبغرامة 394
ا على احملاولة 200.000دج إىل 50.000من  دج وتطبق العقوبات ذا

وتظاعف العقوبات إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة 
ة تكون العقوبة من ،وإذا نتج عن تلك األفعال إفساد نظام عمل املنظوم

 .دج 300.000دج إىل 50.000أشهر إىل سنتني والغرامة من 06
العقوبة املقررة لالعتداء : املساس مبنظومة معلوماتية  -  ب

على املعطيات املوجودة داخل 1مكرر 394العمدي يف أحكام املادة 
املنظومة  املعلوماتية هي احلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من 

دج أما العقوبة املقررة الستخدام 2.000.000دج إىل 500.000
املعطيات يف ارتكاب اجلرائم املاسة باألنظمة املعلوماتية وكذا حيازة أو 
إفشاء أو نشر أو استعمال املعطيات املتحصل عليها من إحدى اجلرائم 



159 
 

املاسة باألنظمة املعلوماتية، فالعقوبة املقررة هي احلبس من شهرين إىل ثالث 
 .دج  5.000.000دج إىل  1.000.000وات وغرامة من سن

القواعد املشرتكة بني كل جرائم أنظمة املعاجلة اآللية :ثانيا    
تشرتك اجلرائم املشار  إليها أعاله يف جمموعة من القواعد تتمثل :للمعطيات 

  :يف مايلي

أن العقوبات  3مكرر 394جاء يف نص املادة :مضاعفة لعقوبة  - 1
ا أن متس الدفاع املقررة هلذه  اجلرائم تضاعف وذلك مىت كان من شأ

 .الوطين  أو اهليئات واملؤسسات اخلاضعة للقانون العام
تبىن  املشرع اجلزائري مبدأ معاقبة االتفاق : املشاركة يف مجعية أشرار - 2

، بغرض التحضري للجرائم املاسة  5مكرر  394اجلنائي بنص املادة 
من قانون  176حظ أنه خيضعها ألحكام املادة باألنظمة املعلوماتية واملال

من  5مكرر  394العقوبات املتعلقة جبمعية األشرار ،حيث تنص املادة 
كل من شارك يف جمموعة أو يف اتفاق تألف بغرض " قانون العقوبات  

اإلعداد جلرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسم وكان هذا 
بعدة أفعال مادية ،يعاقب بالعقوبات املقررة  التحضري جمسدا بفعل أو

ا   ".باجلرمية ذا
على أنه مع 6مكرر394ورد النص يف أحكام املادة :املصادرة  - 3

اإلحتفاظ حبقوق الغري حسن النية فإنه حيكم مبصادرة األجهزة والربامج 
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والوسائل املستخدمة مع إغالق املواقع اليت تكون حمال جلرمية من جرائم 
علومايت عالوة على إغالق احملل أو مكان اإلستغالل إذا كانت الغش امل

 .اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكها
املشرع اجلزائري قد اقر يف التعديل األخري : جزاء الشخص املعنوي - 4

لقانون العقوبات املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي وذلك يف نص املادة 
العقوبات الذي ينص على املتضمن قانون  04/15مكرر من القانون  18
العقوبات املطبقة على الشخص املعنوي يف مواد اجلنايات و اجلنح : " أن

هي الغرامة اليت تساوي مخس مرات احلد األقصى للغرامة املقدرة للشخص 
 .الطبيعي 
يعاقب على "قانون العقوبات 7مكرر  394نصت املادة :الشروع  - 5

ا املقررة الشروع يف ارتكاب جنح املنصوص عليها يف  هذا القانون هي ذا
،ويبدو من خالل هذا النص أن إرادة املشرع هي توسيع نطاق "للجنحة

 )12 .(العقوبة لتشمل أكرب قدر من األفعال املاسة باألنظمة املعلوماتية

األساليب اإلجرائية للكشف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا :املطلب الثاين 
  .اإلعالم واإلتصال

التفتيش خبصوص اجلرائم اإللكرتونية على حقيقة ملية يقف الدارس لع
مفادها  أن هلذه األخرية ذات طبيعة خاصة ختتلف عن التفتيش التقليدي 
لألشخاص واملنازل ، إال أنه خيضع يف إجراءاته للضوابط اليت حددها قانون 
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ام  اإلجراءات اجلزائية  وما  يستلزمه من شروط موضوعية  كوقوع اجلرمية وا
ص أو أشخاص معينني بارتكاب جرمية ، وأن تكون هناك دالئل أو شخ

قرائن على ما يفيد يف كشف احلقيقة يف أجهزة احلاسب اآليل واإلنرتنت 
خاصة باملتهم أو غريه من األشخاص ،  وإذا ما توافرت تلك الشروط ، فإنه 

ادية جيوز لسلطة التحقيق تفتيش جهاز احلاسب اآليل وملحقاته املكونة له امل
واملعنوية ، وذلك من أجل احلصول على دالئل بشأن اجلرمية املرتكبة ، غري 
أن ما جيب اإلشارة إليه أنه يف  هذا الشأن  قد ثار جدٌل فقهيُّ بني فقهاء 
القانون اجلنائي ، حول مدى إمكانية تفتيش وضبط البيانات املخزنة أو 

ــ ــ لفة كاألقراص واألشرطة املمغنطة  مبا املعاجلة إلكرتونيًا بصورها وأشكاهلا املختـ
  :يف دلك ذاكرة جهاز احلاسب اآليل وانقسموا يف ذلك الجتاهني 

يذهب جانب من الفقه اجلنائي إىل القول بعدم صالحية : االجتاه األول 
إجراء التفتيش والضبط على برامج وبيانات احلاسب اآليل باعتباره وسيلة 

ة مادية تتعلق باجلرمية وتفيد يف كشف لإلثبات املادي ، يهدف لضبط أدل
،  احلقيقة ، وهذا يتناىف مع الطبيعة غري املادية لربامج وبيانات احلاسب اآليل

وميثل هذا الرأي جانب من الفقه الفرنسي الذي يرى أن النبضات أو 
اإلشارات اإللكرتونية املمغنطة ال تعد من قبيل األشياء املادية احملسوسة اليت 

  )13.(شها وضبطهاميكن تفتي
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يعتقد  أنصار هذا اإلجتاه  أن املعلومات اليت ال تعد شيئا : االجتاه الثاين 
ماديا وإمنا ذات طبيعة معنوية ، األصل وجمرد ذبذبات ونبضات إلكرتونية أو 
ا قابلة لتخزينها يف أوعية  إشارات أو موجات كهرومغناطيسية ، إال أ

ملمغنطة ، وبالتايل فهي ليست شيئا ووسائط مادية كاألقراص واألشرطة ا
معنويا كاحلقوق واآلراء واألفكار ، بل هي أشياء مادية حمسوسة هلا وجود 
ملموس يف العامل اخلارجي ، ومن مث يصح أن ينصب عليها التفتيش 

  )14.(والضبط

ونعتقد أن  التفتيش  يظل حمتفظا بصحته طاملا أمكن من خالله       
الوقوف على  املعلومات والبيانات واحلوار وكلمات السر   وكان مثة امكانية 
لتصفحها وحتليلها الستظهار الدليل املعلومايت  منها على الرغم من وجود 

  .احلاسب اآليل املراد تفتيشه يف منزل غري املتهم 

ا الصدد جند أن املشرع اجلزائري سار على مسار التشريعات ويف هذ
اإلجرائية اجلزائية يف العامل الغريب والعريب اليت أقرت عديد القواعد اليت 

ا هذه اجلرائم، لذلك وضعت أحكام القانون  ت  املتضمن  04-09جا
ال للقواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتص

ومكافحتها وكذا قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري جمموعة من الرتتيبات 
التقنية ملراقبة اإلتصاالت الكرتونية وجتميع وتسجيل حمتواها يف حينها والقيام 

  .بإجراءات التفتيش واحلجز داخل منظومة معلوماتية 
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ويف سياق حرص املشرع على إقرار قواعد مرنة تتالئم مع ما تقتضيه 
ضرورة الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال 
ومكافحتها جنده يف هذا الشأن خرج عن القاعدة العامة يف جمال قواعد 
اإلختصاص اليت حتكم عمل اهليئات القضائية وكذا عمل ضباط الشرطة 

  .القضائية ليمدد هذا اإلختصاص إىل كامل الرتاب الوطين

  . د اإلختصاصمتدي:الفرع األول 

على خالف القواعد العامة يف جمال اإلختصاص احمللي بشأن اجلرائم 
الوارد النص عليها يف التشريع العقايب يالحظ أن املشرع قد خص بعض 
اجلرائم يصفها البعض باإلجرام اخلطري بإجراءات خاصة ومنها اجلرائم املاسة 

د قانون اإلجراءات بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ،لذا جند أن قواع
من ذات 16اجلزائية مبوجب التعديل الذي أدخل على  أحكام املادة 

،جعل من اختصاص ضباط الشرطة  20/12/2006القانون بتاريخ 
القضائية ميتد إىل كامل الرتاب الوطين ،كما جعل أيضا من إختصاص وكيل 

ئية  من قانون اإلجراءات اجلزا 37اجلمهورية مبوجب أحكام نص املادة 
ميتد إىل إختصاص حماكم أخرى كلما تعلق جبرائم حمددة على سبيل احلصر 

ذا البحث   .ومنها اجلرائم اليت نتناوهلا 

من قانون 40ويف ذات السياق ورد النص يف أحكام نص املادة 
اإلجراءات اجلزائية على جواز متديد االختصاص لقاضي التحقيق إىل دائرة 
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التنظيم يف جرائم وردت على سبيل  عن طريق.اختصاص حماكم أخرى
  )15.(احلصر مشلت أيضا اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات

تناول أيضا قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري موضوع هذه اجلرائم 
االفرتاضية بإحداثه حملاكم جزائية ذات االختصاص املوسع،واليت أجاز هلا 

املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وهو ما  متديد اختصاصها يف اجلرائم
،والغاية اليت يسعى إليها املشرع من وراء 329أورده املشرع يف نص املادة

  )16. (ذلك هو دعم  وسائل مكافحتها 

  .تفتيش املنظومات املعلوماتية : الفرع الثاين

ا الثالثة  من قانون اإلجراءات 47إذا كانت أحكام املادة  يف فقر
جلزائية أتاحت ألجهزة املتابعة إمكانية إجراء التفتيش واملعاينة واحلجز يف  ا

كل حمل سكين أو غري سكين يف كل ساعة من ساعات النهار أو الليل 
وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل اجلمهورية املختص عندما يتعلق 

اجلة اجلرائم وردت على سبيل احلصر ومن ضمنها اجلرائم املاسة بأنظمة املع
كما سبقت اإلشارة   17(اآللية للمعطيات،وذلك عرب كامل الرتاب الوطين

املتضمن للقواعد اخلاصة بالوقاية من  04-09إليه ،فإن أحكام القانون 
اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها ،جاءت بقواعد 

ا أجازت للسلطات  غري مألوفة يف قانون اإلجراءات اجلزائية ،ذلك أ
القضائية وكذا لضباط الشرطة القضائية الدخول بغرض التفتيش ولو عن 
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بعد إىل منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا إىل املعطيات املعلوماتية املخزنة 
فيها، ويف هذه احلالة إذا كانت هناك ما يفيد بأن املعطيات املبحوث عنها 

ملعطيات ميكن الدخول إليها خمزنة يف منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه ا
انطالقا من املنظومة األوىل،جيوز متديد التفتيش بسرعة إىل هذه املنظومة أو 
إىل جزء منها بعد إعالم السلطة القضائية املختصة مسبقا بذلك، كما 

  .أجازت أيضا هلا إىل أية منظومة ختزين معلوماتية 

ملكلفة بالتفتيش وما ميكن اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن السلطات ا
ميكنها تسخري كل شخص له دراية بعمل املنظومة املعلوماتية حمل البحث 
أو التدابري املتخذة حلماية املعطيات املعلوماتية اليت تتضمنها قصد 

ا وتزويدها بكل املعلومات الضرورية إلجناز مهمتها   .مساعد

ا هو وملا كانت إجراءات التفتيش قد تكون ذات نتائج إجيابية كم
احلال يف اجلرائم التقليدية ،فإن النتيجة نفسها قد تتحقق يف هذا النوع من 

إعماال ألحكام املادة السادسة وما يليها من القانون  -اجلرائم مما يتعني معه
على السلطات اليت تباشر التفتيش يف منظومة معلوماتية خمزنة -  09-04

مرتكبيها وأنه ليس عندما تكتشف معطيات مفيدة للكشف عن اجلرائم و 
من الضروري حجز كل املنظومة ،يتم نسخ املعطيات حمل البحث وكذا 
املعطيات الالزمة لفهمها على دعامة ختزين إلكرتونية تكون قابلة للحجز 

  .والوضع يف أحراز وفقا للقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية
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واالتصال اليت متس اجلانب جرائم تكنولوجيا اإلعالم :املبحث الثاين 
 :االقتصادي  

تنامي ظاهرة اجلرمية  لقد أدت ثورة تكنولوجيا املعلومات إىل
، حىت أصبح العامل اليوم يواجه إجراما اقتصاديا قد تسلح اإلقتصادية

بأحدث وسائل تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال، وأصبح قادرا  على تنفيذ 
قته ، وبالتايل فحينما نتحدث عن أهدافه مع صعوبة إقتفاء أثره ومالح

ا عامل اإلقتصاد كبيئة خاصة  اجلرمية املعلوماتية االقتصادية فإننا نقصد 
لظهور ومنو اجلرمية املعلوماتية أو بعبارة أخرى اجلرائم املعلوماتية اليت تتم يف 

،وتعد اجلرمية املعلوماتية ) 18(جماالت اإلقتصاد و املال و األعمال
ن أحدث و أخطر اجلرائم االقتصادية اليت متس األفراد اإلقتصادية م
إذ أصبح الفرد ينجز تعامالته ويدير أعماله وحبوثه ويتواصل واملؤسسات  

مع العامل اخلارجي بواسطة استخدام االنرتنت وبالتايل  أصبح عرضة لذا 
النوع من اجلرائم، وكذلك املؤسسات  اإلقتصادية أيضا، إذ أصبحت تدار 

ا وتتواجد على الشبكة االلكرتونية لفتح قنوات تواصل جديدة مع الكرتوني
الناس لتكميل جهودها واإلعالن عن آخر أخبارها وتسهيل التواصل معها 
والتفاعل مع ما تقدمه من خدمات وعروض كل هذا دون احلاجة إىل 

دف استقطاب , فقط عن طريق الشبكة اإللكرتونية ,الذهاب إليها 
  . لناس و زيادة أرباحها شرحية أكرب من ا
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األشكال االقتصادية جلرائم تكنولوجيا اإلعالم و : املطلب األول 
 االتصال 

تأخذ األشكال االقتصادية جلرائم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جمموعة 
  :هامة من الصور ميكن أن نوردها يف مايلي

 وهي تتضمن جرائم الولوج غري: التعدي على األنظمة املعلوماتية  - 1
املشروع لألنظمة املعلوماتية من خالل الدخول كسرقة كلمات املرور 
دف التجسس وسرقة  لألنظمة أو اخرتاق هذه األنظمة وزرع الفريوسات 
املعلومات أو ختريب هذه األنظمة كما تتضمن إعاقة الوصول إىل هذه 
األنظمة املعلوماتية من طرف مستخدميها ، وذلك كاخرتاق موقع الكرتوين 

ؤسسة ما على االنرتنت ومنع وصول مدير النظام إليه و استعادته ، أو مل
ا   اخرتاق منظومة إدارة مصرف ومنع الوصول إليها و بالتايل إيقاف العمل 

  وهذا ما جيعل هذا األخري يتحمل تكاليف وخسائر كبرية 
وهي تتضمن : إساءة استعمال األجهزة أو الربامج املعلوماتية - 2

دف اخرتاق  اجلرائم املتعلقة بتقدمي أو نشر أو بيع التجهيزات و الربجميات 
أو التعدي على األنظمة املعلوماتية  كتصميم أو بيع أو الرتويج للفريوسات 

تطبيقات كما وبرجميات إخرتاق و تغيري كلمة السر للشبكات املعلوماتية و ال
ميكن أن يتعلق هذا النوع من اجلرائم جبرائم تشفري املعلومات حيث تعمد 
بعض اجلهات إىل توزيع أو نشر أو بيع أو تسويق أو تصدير أو استرياد 
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وسائل تشفري دون احلصول على ترخيص من اجلهات الرمسية املختصة يف 
  )  18(الدولة

ختريب املعلومات عن  يتم:ختريب املعلومات و إساءة استخدامها  - 3
طريق حمو امللفات أو تدمري الوسائط اليت حتتويها ،   بينما يتم إساءة 
استخدام املعلومات عن طريق األذى الذي يتم حتقيقه باستخدام هذه 
املعلومات وذلك مثل عدم متكني املستفيد من الوصول إليها وهذا النوع من 

 )19.(اجلرائم ميس خاصة املؤسسات 
تأخذ هذه الصورة عدة أشكال :حيث يتم تزييف الوثائق التزييف  - 4

  .إجرامية منها تزييف الشبكات املصرفية و األسهم والسندات 
يعترب تزوير البيانات : تزوير البيانات و تزوير العالمات التجارية  - 5

من أكثر اجلرائم انتشارا ، وتتم بإدخال بيانات خاطئة أو متالعب فيها إىل 
دف إرتكاب اجلرمية  ،  قواعد البيانات أو بتعديل البيانات املوجودة عمدا 

أما فيما خيص تزوير العالمات التجارية فبعض املؤسسات املنتجة لشرائح 
ا التجارية على شرائح ذات أداء  املعاجلات املركزية يتم تزوير عالما
ا شرائح ذات أداء أعلى وبأسعار مرتفعة مما  منخفض ليتم بيعها على أ

ا ، ويكون الدافع من يلحق  أضرار مبصاحل املؤسسة اليت يتم تزوير عالما
 ارتكاب هذه اجلرمية السعي وراء الربح و البحث عن التفوق و املنافسة 
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مفاد هذه الصورة : جرائم السطو على أرقام البطاقات اإلئتمانية   - 6
ب يف أنه تتم سرقة أرقام بطاقات االئتمان مث القيام بإعادة بيعها مما يتسب

 )20.(إحلاق أضرار باملستفيد و باملؤسسات اليت تصدر هذه البطاقات
لقد :  جرائم السطو على أموال البنوك و املؤسسات االقتصادية - 7

ساهم القطاع املصريف يف انتشار اخلدمات االلكرتونية بل وكان سباقا يف 
ومن  تقدمي اخلدمات املالية و املصرفية عرب تكنولوجيات اإلعالم و االتصال

بني ذلك خدمة حتويل األموال  و خدمات التحويل االلكرتوين ، على غرار 
استخدام بطاقات االئتمان املصرفية وذلك لتأمني وصول العمالء إىل 

اخل ، وهذا ....احلسابات املصرفية عن طريق قنوات متعددة كالصراف اآليل 
إللكرتونية للسطو على األموال اما أدي إىل ظهور العديد من املتسللني 

ق غري مشروعة حىت أصبحت البنوك إجراء التحويالت املالية بطر و 
املصارف هدف حملرتيف شبكات االنرتنت الذين يتالعبون يف كشوف و 

مون بنقل األرصدة من حساب آلخر احلسابات اخلاصة بالعمالء ويقو 
دف و  بالتايل فهم يقومون بسرقة أرقام احلسابات بصورة غري مشروعة 

عمليات التحويل اإللكرتوين لألموال أو اخرتاق األنظمة املصرفية إجراء 
وسحب أو حتويل األموال بني احلسابات وتسمى هذه اجلرائم أيضا باجلرائم 

 املعلوماتية املالية أي اليت متس املؤسسات املالية    
كما تتضمن جرائم السطو على األموال جرائم سرقة واختالس   

ائل املعلوماتية وجرائم التسويق غري املرغوب فيه مثل األموال باستخدام الوس
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إنشاء مواقع جتارة الكرتونية أو خدمات تواصل على االنرتنت مدفوعة 
دف سرقة أموال الزبائن دون تقدمي اخلدمات املطلوبة  أي  القيمة وهذا 
مبعىن بيع السلع أو اخلدمات الومهية ، باإلضافة إىل هذا فهي تشتمل على 

املتعلقة بالرتويج غري املشروع ألسعار العمالت أو أسعار األسهم  اجلرائم
دف التأثري يف أسعار الصرف وسوق األسهم و بالتايل التأثري يف  وذلك 

 .االقتصاد 
وتتمثل يف إنشاء نقود الكرتونية :  جرائم النقود االلكرتونية  - 8

سابات وطرحها للتداول دون احلصول على الرتاخيص الالزمة مثل إنشاء ح
مصرفية و إجراء عمليات بيع وشراء باستخدام هذه النقود  وذلك دون 

 )21.(احلصول على الرتاخيص الالزمة من املصرف املركزي للدولة 

وعموما ميكن القول أن اجلرائم املعلوماتية االقتصادية و اليت تطال 
ة سرقة أو نسخ البطاقات املصرفي: اجلانب املايل بصفة خاصة هي كالتايل 

،سرقة أرقام احلسابات املصرفية عن طريق التجسس أو من خالل مواقع 
 ومهية ، اخرتاق منظومة املصرف وإجراء التحويالت املالية ، الرتويج

دف و  التسويق غري املشروع ألسعار العمالت وأسعار سوق األسهم املالية 
ا ، القيام بأعمال التجارة االلكرتونية غري املرخصة ، احلصول  التالعب 

) املنتجاتدون تقدمي اخلدمات و (دمات ومهية على األموال مقابل سلع وخ
، تزوير العالمات التجارية ،التعدي على األنظمة املعلوماتية للمؤسسات 
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الذي يؤدي إىل تعطيلها أو توقيف عملها ،  غسيل األموال عرب األنرتنت 
 اخل .......

 :املعلوماتية  األثر االقتصادي للجرائم:املطلب الثاين 

ال توجد آليات واضحة لقياس اآلثار االقتصادية النامجة عن اجلرائم 
املعلوماتية ، رغم احملاوالت العديدة من طرف املؤسسات العامة و اخلاصة 
لقياس اآلثار املباشرة وغري املباشرة حيث أنه ومن الصعب قياس الضرر 

اد و املؤسسات إال أنه الناجم عن استخدام الربجميات اخلبيثة على األفر 
ميكن أن تكون اخلسائر االقتصادية للجرائم املعلوماتية مرتبطة بالضرر 
االقتصادي املباشر املرتبط بقيمة التجهيزات و الربجميات موضوع اجلرمية ، 
أو باألثر االقتصادي الناجم عن توقف هذه املؤسسات عن العمل فمثال 

ريان بالرغم من عدم وجود أثر مايل اخرتاق و تعطيل العمل مبنظومة شركة ط
مباشر إال أن توقف املنظومة عن العمل  يؤدي إىل خسائر تقدر بآالف 
الدوالرات للساعة الواحدة ،ومثل ذلك تعطيل منظومة سوق األوراق املالية 
ملدة دقائق قد ينجم عنه خسائر مالية تقدر بعشرات آالف الدوالرات ، 

رقة األموال اإللكرتونية و استخدام ومثله أيضا يف حالة القيام بس
تكنولوجيات اإلعالم و االتصال لإلستيالء على أموال املؤسسات و األفراد 

).22(   
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إن هذا النوع من اجلرائم اليت باتت تطال املؤسسات و األفراد تؤدي 
وهنالك املاليني من ضحايا , إىل إحداث ضرر يسبب تعطيل وخسائر

كما يوجد الكثري من الشركات ,تمان واالبتزاز االحتيال وسرقة بطاقات االئ
ارت أو تعرضت لنكسة مالية أو تعطلت بسبب هذه  واملؤسسات اليت ا

وحىت املؤسسات احلكومية تتكبد سنويا املاليني إلعادة تشغيل و , اجلرائم 
ا شركة  إصالح ما تعطل من اآلالت واملصاحل  ، إذ أنه ويف دراسة أجر

تطوير احللول الربجمية األمنية أن ثلثي مستخدمي  الرائدة يف" نورتن"
االنرتنت حول العامل تعرضوا جلرمية إلكرتونية على األقل مرة واحدة وقد 
متثلت يف هجمات فريوسية و جتسسية واحتيالية لسرقة بطاقات االئتمان 

بشكل دقيق ال  و. وسرقة اهلوية أو البيانات املصرفية والشخصية احلساسة
اآلن دراسات إحصائية شاملة عن ظاهرة اجلرائم اإللكرتونية يوجد حىت 

كل ما يتوفر ليس أكثر من تقديرات , خاصة املاسة باجلانب االقتصادي 
تتباين دقتها حسب موضوعية وقدرة اجلهات القائمة على اجناز هذا النوع 

أيضا األرقام املوجودة يف هذه الدراسات ال تعكس واقع . من الدراسات 
فقط تقدم صور عامة عنها لكن يف الواقع فإن حجم اجلرائم , ةالظاهر 

و ,اإللكرتونية ونطاقها وحجم اخلسائر أكثر مما تقدمه هذه الدراسات
السبب يف ذلك يعود إىل أن أغلب املؤسسات حتاول إخفاء وكتم خسائرها 
الناجتة من تعرضها هلذا النوع من اجلرائم حىت ال تفقد ثقة زبائنها وال تثري 

ا    .الشكوك يف فعالية نظام األمن اخلاص 
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دور اهلئية الوطنية و التعاون الدويل يف مكافحة اجلرائم :املبحث الثالث 
  .املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال 

 5املؤرخ يف  04-09إن إنشاء هذه اهليئة نص عليه القانون رقم  
ائم املتصلة ، واملتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلر 2009أوت 

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، لذلك تُعىن هذه اهليئة 
مبساعدة السلطات القضائية ومصاحل الشرطة القضائية يف التحريات اليت 
جتريها بشأن اجلرائم ذات الصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وضمان 

وصوفة جبرائم اإلرهاب مراقبة االتصاالت اإللكرتونية للوقاية من األفعال امل
أو التخريب أو اجلرائم اليت متس بأمن الدولة، وذلك حتت سلطة القاضي 

 . املتخصص
ومن بني اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تلك اليت متس 
بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات احملددة يف قانون العقوبات وأي جرمية 

ا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام أخرى تُرتكب أو يسهل ارتكا
لالتصاالت اإللكرتونية، وخبصوص التعاون واملساعدة القضائية الدولية، 

احملاكم اجلزائرية ختتص بالنظر يف اجلرائم املتصلة "أشار القانون إىل أن 
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال املرتكبة خارج اإلقليم الوطين، عندما يكون 

، وتستهدف مؤسسات الدولة اجلزائرية أو الدفاع الوطين أو مرتكبها أجنبيا
ويف تقديرنا أن إنشاء هذه اآللية . املصاحل االسرتاتيجية لالقتصاد الوطين

اهلامة ميكن  من تزويد  جهاز القضاء باملزيد من املوارد البشرية املؤهلة، 
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ال اجلزائي، من أجل  ومراجعة الرتسانة التشريعية، ال سيما يف ذلك ا
 .حتسني محاية حقوق وحريات املواطنني

طبيعة ومهام اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة : املطلب األول
  .بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال

على أن مسألة تفعيل  04- 09من القانون 13أشارت أحكام املادة 
تصلة هذا القانون حيتاج إىل إنشاء هيئة وطنية للوقاية من اجلرائم امل

بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ،وقد جتسد ذلك بصدور املرسوم الرئاسي رقم 
الذي جاء ليحدد تشكلية وتنظيم  2015أكتوبر 08املؤرخ يف 15-261

وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 
ذا املهام اليت أنيطت واإلتصال،كما بني بوضوح الطبيعة القانونية للهيئة وك

تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من اجلرائم املتصلة ا حىت يتسىن هلا 
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ومد يد العون للسلطات 
القضائية ومصاحل الشرطة القضائية يف التحريات اليت جتريها بشأن اجلرائم 

وضمان مراقبة االتصاالت ذات الصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، 
اإللكرتونية للوقاية من األفعال املوصوفة جبرائم اإلرهاب أو التخريب أو 

  .اجلرائم اليت متس بأمن الدولة، وذلك حتت سلطة القاضي املتخصص

الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة :الفرع األول 
  .بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال



175 
 

إن اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم 
تعد  04-09واالتصال واليت ورد النص على إنشاءها مبوجب القانون 

سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل توضع 
املرسوم لدى الوزير املكلف بالعدل وفقا ملا جاء يف  أحكام املادة الثانية من 

وتضم اهليئة جلنة مديرة   08/10/2015املؤرخ يف 261- 15الرئاسي 
عمل اللجنة املديرة على توجيه وجمموعة من املديريات ذات طابع تقين ،وت

عمل اهليئة وإشراف عليه  ومراقبته و يرأس هذه األخرية  وزير العدل، وتضم 
يل مصاحل األمن، وزيري الداخلية والربيد وتكنولوجيا اإلعالم  وكذا مسؤو 

لس األعلى للقضاء نهما ا ّ   .وقاضيني اثنني من احملكمة العليا يعي

ا  وفضال على دور هذه اللجنة يف توجيه عمل اهليئة واإلشراف عليه فإ
ال اختصاص اهليئة ال سيما فيما يتعلق  تتوىل دراسة كل مسألة ختضع 

إللكرتونية املنصوص عليها بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية لالتصاالت ا
السالف الذكر،كما تتوىل اقرتاح كل 04-09يف املادة الرابعة من القانون 

نشاط يتصل بالبحث وتقييم األعمال املباشرة يف جمال الوقاية من اجلرائم 
  )23.(املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها

اجلرائم املتصلة  مهام اهليئة الوطنية للوقاية من: الفرع الثاين 
  .بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال
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إن خصوصية هذا النوع من اجلرائم تتجلى يف كون مرتكبها  شخص 
يتميز بالذكاء والدهاء وذو مهارات تقنية عالية ودراية باألسلوب املستخدم 

يف جمال أنظمة احلاسب اآليل وكيفية تشغيله وكيفية ختزين املعلومات  
على خالف مرتكيب اجلرائم  التقليدية ،لذلك كان من واحلصول عليها  ، 

رمني  من خالل تنسيق عمليات مهام اهليئة أن تتصدى لطائفة معينة من ا
. الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

والقيام مبساعدة السلطات القضائية ومصاحل الشرطة القضائية يف التحريات 
ا  ، وضمان مراقبة االتصاالت اإللكرتونية أيضا قصد اليت جت ريها بشأ

الكشف عن طائفة من اإلجرام اخلطري الذي من شأنه املساس بكيان 
  .الدولة وأمنها

ومن املهام امللقاة على عاتق اهليئة يف هذا الشأن أيضا جتميع وتسجيل 
اهلا يف وحفظ املعطيات الرقمية وحتديد مصدرها ومسارها من أجل استعم

ا مع  اإلجراءات القضائية،وتعمل يف ذات الوقت على تطوير جمال تعاو
املؤسسات واهليئات الوطنية املعنية باجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم 
واالتصال ،وهي يف سبيل أداء مهامها مؤهلة بأن تطلب من أي جهاز أو 

  .هام املسندة إليهامؤسسة أو مصلحة كل وثيقة أو معلومة ضرورية إلجناز امل

رمني هلم حظ وافر  وملا كانت هذه اجلرائم تقرتفها طائفة معينة من ا
األمر الذي جيعل كشف اجلرمية وحتديد مرتكبها أمرًا يف من العلم والذكاء 
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فإن اهليئة يقع على عاتقها املسامهة يف تكوين احملققني غاية الصعوبة ،
ما جيعلها قادرة على التعامل مع هذه املتخصصني يف جمال التحريات التقنية 

  )24.(اجلرائم بكفاءة واقتدار 

التعاون الدويل يف مكافحة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات :املطلب الثاين 
  .اإلعالم واإلتصال

غين عن البيان أن هذا النوع من اجلرائم ذو بعد دويل ،وبتايل فهي  
ا قد  تتجاوز احلدود ا جلغرافية باعتبار أن تنفيذها عابرة للحدود ، ذلك أ

يتم عرب الشبكة املعلوماتية هذه األخرية اليت  ال تعتد بسيادة الدولة 
التقليدية  ويتحقق بذلك الفعل اإلجرامي على الرغم من التباعد اجلغرايف 
ين عليه ،هذا النوع من اجلرائم يشكل إذن صورة من صور  بني اجلاين وا

ا ال تعرتف باحلدود القائمة بني الدول سواء اجلغرافية  العوملة على اعتبار أ
ا من قبيل اجلرائم الدولية أي  أو السياسية هذا ما أدى إىل تصنيفها على أ
ذات البعد الدويل ذلك أن قوعها ميتد خارج اإلقليم الذي قد ترتكب فيه 
مما يعين إمكانية خضوعها ألكثر من قانون جنائي، وهو ما يثري حتديات 

رم املعلومايت الذي مبقدوره  ومشاكل قانونية وإدارية وفقهية منها فكرة ا
استخدام وسائل التقنية احلديثة أن يتوصل إىل أنظمة احلاسب اآليل يف أي 

املتمثل يف ) غري املادي(وكذلك فكرة املال املعلومايت , مكان يف العامل 
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أدى إىل تعدد كل ذلك , الربامج واملعلومات والبيانات أيا كان موضوعها 
  .اجلهود املبذولة سواء على  الصعيد الدويل أو املستوى اإلقليمي

  .تفعيل التعاون الدويل ودور املعاهدات  -: الفرع األول 

إن املخاطر اليت تتعرض هلا الربامج والنظم املعلوماتية على حد سواء 
تمع الدو  دد خمتلف األنشطة والقطاعات  األمر الذي  جعل ا يل باتت 

ٌ ال غىن عنه لتجاوز  يدرك  أمهية التعاون الدويل  تأسيسا على أنه أمر حمتِّم
حتديات اجلرائم املعلوماتية ، ما دفع  الكثري من الدول  إىل عقد اتفاقيات 

 1983يف عام )25(ثنائية لتسهيل مهمة التحقيق يف هذه جرائم الكمبيوتر 
ة حول إمكان تطبيق أجرت منظمة التعاون و اإلمناء االقتصادي دراس

القوانني اجلنائية الوطنية و تكييف نصوصها ملواجهة حتديات  اجلرائم 
أصدرت هذه املنظمة تقريراً  1985االلكرتونية وسوء استخدامه ، و يف عام 

تضمن قائمة باحلد األدىن ورد فيها تعداد لألفعال اليت تشكل سوء استخدام 
رمها و تفرض هلا عقوبات يف احلاسب اآليل اليت جيب علي الدول أن جت

الغش أو التزوير يف احلاسب اآليل ، تغيري : قوانينها و من أمثلة هذه األفعال 
، سرقة األسرار املدعمة يف اآليل أو املعلومات املخزنة فيه برامج احلاسب

قواعد احلاسب اآليل ؛ تفعيل التعاون الدويل يف جمال مكافحة اجلرمية 
املوضوع ذاته ، وحثت  1988ت اتفاقية فيينا لسنة االلكرتونية ، كما عاجل

الكثري من الدول على عقد اتفاقيات ثنائية لتسهيل مهمة التحقيق يف هذه 
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اجلرائم   وكذلك حث اللقاء التمهيدي اإلقليمي آلسيا و الباسفيك املنعقد 
ضرورة  1990املمهد للمؤمتر الثامن لألمم املتحدة املنعقد يف كوريا  1989

ر إىل نتائج التطور و التقدم التكنولوجي فيما يتعلق باجلرمية اإللكرتونية النظ
واقرتح تشجيع اختاذ إجراء دويل حيال هذه اجلرمية ،  واملؤمتر األخري ناشد يف 
قراره املتعلق باجلرائم ذات الصلة باحلاسب اآليل الدول األطراف إىل ضرورة 

،وعلى )26(يف عدة وجوه تكثيف جهودها ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية
الصعيد الدويل أيضا عقدت األمم املتحدة العديد من املؤمترات ملواجهة 
اجلرائم اإللكرتونية وإصدار الكثري من التوصيات ، ففي املؤمتر السابع لألمم 
رمني أشار املؤمتر إىل جرائم  املتحدة اخلاص مبكافحة اجلرمية ومعاملة ا

ا  باعتبارها من اجلرائم املتعدية احلدود احلاسب اآليل والصعوبات امل تعلقة 
عقد املؤمتر الثامن  1995ذات الطابع االقتصادي ، ويف شهر أوت  عام

رمني يف هافانا وكانت اجلرمية اإللكرتونية واالهتمام  ملكافحة اجلرمية ومعاملة ا
ت مبكافحتها ومالحقتها أحد املوضوعات اليت مت حبثها من خالل ندوة أقيم

هلذا الغرض ، كما دعت الوكاالت واملؤسسات ذات الطابع الدويل إىل 
التدخل حلماية املعلومات وعدم االعتداء عليها ، وىف مقدمة هذه الوكاالت 

  .منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 

أما على مستوى املنظمات اإلقليمية فقد حرص جملس االحتاد        
األورويب على التصدي لالستخدام غري املشروع للحاسبات وشبكات 
املعلومات بإصدار العديد من التوصيات والتوجيهات امللزمة واليت متثل احلد 
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ا يف  هذا األدىن الذي يتعني على دول االحتاد االلتزام به عند سن تشريعا
اخلصوص ، وقد جتلى هذا احلرص بشكل ملموس بإبرام اتفاقية بودابست 

املتعلقة باإلجرام املعلومايت ،وخالل املؤمتر  2001اليت مت التوقيع عليها عام 
املنعقد بالقاهرة يف الفرتة " أنرتبول"السادس للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

ا على املخاطر احملدقة مت الوقوف فيه2005أفريل 15-13املمتدة من 
باهلياكل الوطنية والدولية نتيجة تنامي اجلرائم املعلوماتية بسرعة فائقة لذلك 
دف إىل حتسيس  صدرت عن هذا املؤمتر جمموعة هامة من التوصيات 
اجلهات املسؤولة عن العدالة واإلدارات العمومية واملؤسسات اخلاصة للعمل 

  ) 27.(هذه اجلرائم على دعم أنظمتها مبا يضمن مواجهة

  إقرار التشريع اجلزائري ملبدأ املساعدة القضائية  املتبادلة:الفرع الثاين 

استجابت  العديد من الدول حلتمية التعاون الدويل بأن وجهت 
سياستها التشريعية حنو مواجهة اجلرائم املاسة باملعاجلة اآللية للمعطيات ، 

وير التشريعات القائمة بتعديل أو تط, وذلك مبحاولة سن تشريعات جديدة 
ويتالءم مع الطبيعة اخلاصة , بعض نصوصها مبا يواكب التطور التقين 

للجرمية املعلوماتية  ، فكانت البداية حماولة مشرِّعي بعض الدول تتمثل يف 
التدخل لوضع ضوابط الستخدام اإلنرتنت ووضع القواعد املنظمة ملباشرة 

ذه اخلدمات أو ما يتعلق  خدماته ، سواء ما يتعلق بواجب ات القائم 
  .حبقوقه
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ويعد التشريع اجلزائري من التشريعات اليت حرصت من أجل مواجهة 
-09فعالة هلذا النوع من اجلرائم على إصدار نصوص قانونية ومنها القانون 

منه اليت تتيح يف إطار التحريات أو 16،ال سيما يف أحكام املادة 04
ذا القانون وكشف مرتكبيها التحقيقات القضائية ملع اينة اجلرائم املشمولة 

،تبادل املساعدة القضائية الدولية جلمع األدلة اخلاصة باجلرمية يف الشكل 
اإللكرتوين ،وميكن يف حالة اإلستعجال وذلك مع مراعاة االتفاقيات الدولية 

ة ومبدأ املعاملة باملثل قبول طلبات املساعدة القضائية ،و ما جيب اإلشار 
إليه يف هذا الصدد أنه مثة قيد على طلبات املساعدة القضائية الدولية متنع 
ا املساس بالسيادة الوطنية أو النظام  اإلستجابة هلا وذلك إذا كان من شأ
العام،غري أنه ميكن اإلستجابة إىل طلبات املساعدة شريطة احملافظة على 

 غري ما هو موضح يف سرية املعلومات املبلغة أو بشرط عدم استعماهلا يف
  )28.(الطلب

ــامتة ــ ـــ ــ ــ   :خــ

وشكل ختطت جرائم تكنولوجيا اإلعالم اإلتصال حدود الدول  
خطرا كبريا ويعود السبب يف ذلك  ديدها احلقيقي والسليب على االقتصاد

 :عوامل عدة أمهها

جهل األفراد بأنواع اجلرائم اإللكرتونية وطرق استدراج     • 
الضحايا،وثقتهم ببعض األشخاص واملواقع والرسائل اإللكرتونية دون التأكد 
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 من املصداقية
تنوع طرق اجلرمية االلكرتونية وتعدد أساليبها مع تقدم الزمن وتطور     •

  .التقنية احلديثة

محاية ضد الفريوسات  عدم حرص املستخدم على وضع برامج    •
  .والتجسس

 .عدم حتديث أنظمة احلماية املستخدمة •

ذا النوع من     • وجود نقص وضعف يف التشريعات والقوانني اخلاصة 
رمني  .  اجلرائم مما أسهم يف متادي ا

إن هذا الوضع  فرض مجلة من التحديات القانونية على الصعيد 
 بعض املسائل القانونية اليت تتعلق اإلجرائي جتسدت يف املقام األول يف

ا باعتبار  ها ال ترتك أثرًا ماديًا بإثبات هذه اجلرائم وقبول الدليل بشأ
 ً ، كما هو احلال يف اجلرائم التقليدية ،مما يقتضي االهتمام بوضع ملموسا

تشريعات تتالئم وطبيعة هذا النوع من اجلرائم ، كما يتعني يف ذات الوقت 
لكوادر األجهزة القضائية مبا جيعلها قادرة على التعامل مع  التأهيل املناسب

استحداث ضبطية قضائية م بكفاءة واقتدار، وتستوجب أيضا هذه اجلرائ
متخصصة يف جمال اجلرائم املعلوماتية  أسوة بالدول املتقدمة ،ذلك أن 

ديد الكيان االقتصادي للدول ا     .أخطارها البالغة من شأ
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بتدايئ ق  لتحق ٔساسیة  د ا لقوا ت املتعلقة   الضام
ٔستاذة    دیة بوراس :بقمل ا

  امعة سعیدة 

 :مقدمة

تمع واستقراره و طمأنينته، إن وقوع اجلرمية يؤدي اىل  خلخلة أمن ا
لذا البد من كشف احلقيقة ومالحقة اجلناة وتقدميهم للعدالة، ولضمان 
حتقيق عدالة اجلزاء ال بد من رسم الطريق الذي حيقق ذلك؛ من خالل سن 
م من االعتداءات  تمع ومحاية ممتلكا تشريعات تضمن محاية أفراد ا

ذي جيب انزاله على كل من أخل بالنظام األمين والنص على قدر العقاب ال
  .االجتماعي وعلى كل االحوال اليت يستحق فيها هذا العقاب

وبتطور الفكر اإلنساين وبروز قيم احلرية والدميقراطية واحرتام الكرامة  
اآلدمية، كان البد من احلرص على تكريس ضمانات حتمي املتهم، وقد 

ضمانات وفسحت هلا املواثيق الدولية نصت الدساتري على محاية هذه ال
  .مكانا بني نصوصها

وقد كفل املشرع اجلزائري يف كل مراحل الدعوى العمومية ضمانات  
كثرية ومتنوعة؛ هذه الضمانات اليت قد تكون موضوعية كاحلق يف الطعن 
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يف األحكام القضائية، كما قد تكون ضمانات إجرائية؛ هذه األخرية اليت 
  .تهم مبناسبة مباشرة مجيع إجراءات الدعوى العموميةتكون مكفولة للم

وتستند هذه الضمانات على ما يقضي به مبدأ الشرعية اإلجرائية من  
تمع يف تقرير  توفيق بني مصلحتني ظاهر بينهما التعارض؛ بني حق ا

وبالتايل فهي مزيج من املؤثرات الرباءة الالصقة باملتهم، العقاب وبني قرينة 
     .يف هدف واحد هو الوصول إىل احلقيقةتصب كلها 

وتتولد عن هذه املوازنة توفري قدر من احلقوق للمتهم معها يضمن 
أن إجراءات التحقيق تتخذ يف حيدة تامة وأن حريته يف كافة نواحيها ال 

 1متتد هلا يد باملساس إالَّ يف حدود القانون

على خالف ما كان عليه الوضع يف القدمي إذ كان املتهم يظل  
جاهل لكل وقائع الدعوى إىل حني حماكمته فلم يكن له احلق يف االطالع 
على ما ينسب له من جرم وال على األدلة القائمة ضده وال حىت حق 

 .االستعانة مبحام

قانونا ما هي الضمانات املخولة :  وعليه ميكن طرح االشكالية التالية
للمتهم واليت تضبط أعمال قاضي التحقيق وحتول دون حدوث اي جتاوز 

  ميكن ان ميس حقوقه وحرياته اثناء التحقيق القضائي االبتدائي؟
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وقد أخذ أوىل هذه الضمانات وأمهها على اإلطالق و اليت تتعلق 
بالقائم على التحقيق االبتدائي كما بني أيضا ضمانات أخرى تتعلق 

  .ألساسية هلذا التحقيقباملبادئ ا

  : وعلى هذا سوف تكون معاجلة هذه الدراسة وفق حمورين

  القائم بوظيفة التحقيق االبتدائي: احملور األول 

  القواعد األساسية للتحقيق االبتدائي: احملور الثاين 

  القائم بوظيفة التحقيق االبتدائي: املبحث األول

اجلنائي وعصب التحقيق االبتدائي وظيفة من وظائف القضاء 
الدعوى اجلزائية وعمودها الفقري مبوجبه ال يطرح على سلطات احلكم يف 

  .الدعوى غري التهم املرتكزة على أساس متني من الوقائع والقانون

إذ تسعى هذه الوظيفة إىل مجع خمتلف األدلة عن اجلرائم وحماولة 
احلكم قد تقديرها، والتأكد من وسائل اإلثبات أو النفي، ذلك أن قاضي 

ال جيد حمال الندثار وسائل اإلثبات ولطول الوقت إالَّ االعتماد على ما 
جاء يف هذا التحقيق، لذلك يوصف بأنه ابتدائي أو إعدادي إذ ال يعد 

وإنارة الطريق أمام 2غاية يف ذاته؛ وإمنا غايته وهدفه التمهيد ملرحلة احملاكمة
والتنقيب عن أدلتها ومعرفة قضاة احلكم ببيان املالمح العامة للجرمية، 

ا ا وكشف الغموض احمليط    .3مالبسا
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ويتصف هذا التحقيق بذاتية خاصة متيزه عن مرحلة احملاكمة اليت 
تليه، وعن وظيفة االدعاء اليت تسبقه وتتعاصر معه وتستمر بعد انتهائه حىت 
صدور حكم بات، ولعل أهم الضمانات املمنوحة للمتهم يف هذه املرحلة 

يتوىل التحقيق فيها جهة حمايدة ال سلطان عليها يف قضائها لغري القانون أن 
  .مستقلة عن جهة االدعاء من ناحية وعن جهة احلكم من ناحية أخرى

ُربَّز فيها الشروط الواجب توافرها  وعلى هذا األساس البد من وقفة ي
  .يف قاضي التحقيق، ويتعني بعد ذلك بيان مدى استقالل قاضي التحقيق

  الشروط الواجب توافرها يف قاضي التحقيق: ملطلب األولا

إن تويل قاضي التحقيق مهمة التحقيق يعترب ضمانا قويا 
الفردية ملا يتمتع به هذا القاضي من استقاللية وعدم خضوعه ألية  للحرية

القضائية ومحايته من الضغوطات مهما كان نوعها،  جهة يف مباشرة وظيفته
الفرنسي وعلى غراره املشرع اجلزائري لتعيني أحد قضاة يشرتط املشرع و 

احملكمة االبتدائية كقاضي للتحقيق خربة ثالث سنوات، وقد فسر الفقه 
الفرنسي ذلك بأن وظيفة التحقيق حتتاج إىل اخلربة اليت ال تكتسب إالَّ 

غري أن هذا ال يكفي إلضفاء صبغة احملقق على القاضي، 4باملمارسة الطويلة
ا ذلك أل ن احملقق هو مدار التحقيق االبتدائي وحموره، فاملهمة اليت يقوم 

مهمة صعبة وتتطلب التكوين املهين القانوين، هذا فضال عن غرس بعض 
  .5املعاين والقدرات فيه
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  التكوين املهين لقاضي التحقيق - 1

التحقيق مهنة من املهن القانونية البد من أن يتوفر فيمن تقلدها 
 القانوين هذا التكوين الذي مير بثالث مراحل؛ التكوين يف  التكوين املهين

يف مدارس القضاء، إضافة إىل اخلربة (كليات احلقوق، التكوين املهين 
االطالع على الدوريات التدريبية، وعلى خمتلف (، والتكوين املستمر)العملية

ة إىل وتتطلب هذه العناصر اإلملام باملعلومات القانوني) القوانني واملؤلفات
 . جانب الثقافة العامة

  صفات قاضي التحقيق - 2

يراد بالصفات اليت تتوفر يف قاضي التحقيق ذلك اجلانب من أخالقه 
وتصرفاته وطباعه الذي يتصل باملهام امللقاة على عاتقه؛ من غري الصفات 
تمع، ومن بني هذه الصفات احلياد  العادية املتصلة بوصفه أحد أفراد ا

االميان بالرسالة وحفظ االسرار إىل جانب قوة املالحظة وسرعة واهلدوء كذا 
  التصرف

  استقالل قاضي التحقيق: املطلب الثاين

يتوىل القضاء توقيع العقاب على كل من يعتدي على حقوق 
تمع ويرتتب على ذلك أن يقوم مبباشرة التحقيق االبتدائي  وحريات أفراد ا
ملا ينطوي عليه من قهر ومساس بتلك احلريات، فيجب أن يتوفر يف القائم 



190 
 

على التحقيق االستقالل التام وأدائه لرسالته حبرية تامة، وال يعين هذا 
وإمنا أن يقوم مبهامه 7 الستقالل التحكم واالستبداد يف الرأي أو احلكما

  .باقتناع حر سليم دون التأثر بأي ظرف

وعليه البد من استقالل تام عن السلطات اليت يتصل عملها 
بالدعوى اجلنائية، واليت تتمحور يف السلطة التنفيذية من ناحية وسلطات 

  .القضاء اجلنائي من ناحية ثانية

 استقالل قاضي التحقيق عن السلطة التنفيذية - 1

يتجلى استقالل قاضي التحقيق عن السلطة التنفيذية يف الطريقة 
ا تعيينه، فقد اختلفت النظم القانونية يف طريقة تعيني القضاة تبعا  اليت يتم 

  :لظروفها السياسية واالجتماعية، ويدور هذا االختالف حول نظاميني مها

  ة باالنتخاباختيار القضا -أ

مبوجب هذا النظام يتم اختيار القضاة بصفة عامة عن طريق 
االنتخاب العام، تأسيسا على أن القضاء من سلطات الدولة ويباشر باسم 
الشعب وال يرتك أمر تعينهم للسلطة التنفيذية عمال مببدأ الفصل بني 
السلطات الثالث وأن الشعب هو مصدر كل سلطة، كذا تقريب العالقة 

ذا النظام؛ الواليات بني  القاضي واملتقاضي، ومن الدول اليت تعمل 
  .8املتحدة األمريكية، روسيا وبعض من مقاطعات سويسرا
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ورغم ما حيمله هذا النظام من حماسن نابعة من األصول الدميقراطية، 
إالَّ أنه ال خيلو من العيوب، كونه ال يتفق مع طبيعة الوظيفة القضائية، فهو 

االستقاللية بأمت معانيها فالقاضي غري مستقل عن هيئة الناخبني، ال حيقق 
، هذا 9كما أن هذا النظام يفرض على القاضي انتماءات حزبية وسياسية

فضال على أن انتخاب القاضي من قبل الشعب قد ال يرجع إىل ما يكسبه 
  .من كفاءات ومهارات عالية بقدر ما يرجع إىل توجهه السياسي

  ضاة بالتعيني اختيار الق - ب

نظرا للنقائص اليت تشوب نظام انتخاب القضاة اختذت أغلبية  
الدول نظام التعيني كفرنسا مصر واجلزائر؛ استنادا إىل أن القضاء وظيفة من 

ذه الوظيفة   .وظائف الدولة ومن الطبيعي أن تقوم بالتعيينات اخلاصة 

يق االبتدائي وبناء على ذلك ففي النظام اجلزائري ميارس مهام التحق
قضاة يعينون هلذا الغرض من بني قضاة اجلمهورية، ويتم هذا التعني مبقتضى 
لس األعلى للقضاء وفقا للمادة  قرار صادر عن وزير العدل بعد استشارة ا

، ولقد كان قاضي التحقيق إىل غاية 10من القانون األساسي للقضاء 50
يعني  11راءات اجلزائيةاملعدَّل لقانون اإلج 26/06/2001صدور قانون 

بقرار من وزير العدل ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه طبقا 
لنفس األوضاع، مث أصبح يعني مبرسوم رئاسي وتنهى مهامه بنفس األوضاع 
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من قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب التعديل  39قبل أن يتم إلغاء املادة 
  . 22-06الذي أجري عليه مبوجب القانون رقم 

وإذا وجد باحملكمة عدة قضاة حتقيق على وكيل اجلمهورية أن يعني 
لكل حتقيق قاضي يكلف بإجرائه، أما يف حالة خطورة القضية أو تشعبها 

من قانون اإلجراءات  70أجاز املشرع لوكيل اجلمهورية من خالل املادة 
عدة  اجلزائية اجلزائري ، أن يلحق بالقاضي املكلف بالتحقيق قاضي أو

قضاة حتقيق آخرين سواء عند فتح التحقيق أو بناء على طلب من القاضي 
  .12املكلف بالتحقيق أثناء سري اإلجراءات

  استقالل قاضي التحقيق عن سلطات القضاء اجلنائي - 2

ضمانا لتحقيق أهداف الدعوى اجلنائية يف إقرار حق الدولة يف 
م الفصل بني السلطات العقاب على أساس من احلقيقة املوضوعية، أن يت

اليت تساهم يف هذه الدعوى ذلك ضمانا حلياد القائمني على كل سلطة، 
وسيتم تبيان الفصل بني سلطيت التحقيق واحلكم من جهة، وبني سلطة 

  : التحقيق والتنفيذ من جهة أخرى وفق ملا يلي

  الفصل بني سلطيت التحقيق واحلكم  -أ

أقرت الكثري من قوانني اإلجراءات اجلنائية مبدأ الفصل بني سلطيت 
التحقيق واحلكم ومقتضى هذا املبدأ أنه ال جيوز أن يشرتك يف احملاكمة أو 
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ا كل قاض يكون قد سبق له القيام بالتحقيق يف ذات القضية  مداوال
املعروضة على احملكمة، وهذا حرصا وضمانا على حياد وموضوعية سلطة 

  .لتحقيقا

" وقد ذهبت احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف حكم صادر عنها
من االتفاقية  01فقرة  06لكي تعترب احملكمة حمايدة ومستقلة وفق املادة 

األوربية حلقوق اإلنسان البد من أن يكون مبدأ الفصل بني سلطيت التحقيق 
  .13"واحلكم مطبقا 

احلكم إالَّ إذا توفرت مجلة وال يقوم التعارض بني وظيفة التحقيق و 
  :من الشروط من ابرزها 

  اجلمع بني سلطيت التحقيق واحلكم ال يكون حمظور إالَّ يف نفس الدعوى -

ليقوم التعارض بني وظيفة التحقيق ووظيفة احلكم البد أن يقوم 
ما يف دعوى واحدة، وبالتايل ال يوجد ما مينع قاضي  نفس القاضي 

وا يف جلسة حكم يف دعوى مل يقم فيها بإجراء التحقيق من أن يكون عض
من إجراءات التحقيق، كما ميكن له الدخول يف تشكيلة حمكمة اجلنح 
للفصل يف دعوى مت رفعها عن طريق االدعاء املباشر أو التكليف 

  .14باحلضور

  الشروط املتعلقة مبمارسة وظيفة التحقيق -
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قاضي التحقيق  يفرتض مبدأ الفصل بني سلطيت التحقيق واحلكم أن
قد باشر خالل التحقيق عمال يسمح له بتكوين رأي يف اجلرمية حمل 
احلكم، وعليه ال يكون التعارض فقط إذا باشر التحقيق بأكمله، ولكن 
أيضا إذا باشر أي إجراء من إجراءاته كاستجواب املتهم أو مساع أقوال 

ذه اإلجراءات يكون... الضحايا أو الشهود له رأي  ذلك أن القائم 
  .مسبق يف القضية

  الشروط املتعلقة مبمارسة وظيفة احلكم -

من املعلوم أنه ليس كل ما تباشره احملاكم يعد عمل قضائي فبجانب 
، فهل أن التعارض بني وظيفة 15هذه األعمال تباشر أيضا األعمال اإلدارية

  التحقيق واحلكم يقوم حال قيام قاضي التحقيق باألعمال الغري قضائية؟

ينبغي أن " ردت حمكمة النقض الفرنسية على هذا السؤال كما يلي
ومما يرتتب على ذلك أن قاضي " يكون مقتصرا على املرافعات واحلكم

التحقيق بإمكانه املشاركة يف القرار الفاصل يف األعذار املقدمة من قبل 
ال احمللفني، لكن ال جيوز له املشاركة يف اقرتاع هيئة احمللفني على احلكم و 

إصدار قرار يضم احمللف املكمل، وسبب ذلك أن القيام بتلك األعمال 
  .ميس مبدأ احلياد الواجب توافره يف احملكمة اليت تنظر الدعوى
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وعلى ذلك ال يعترب مبدأ الفصل بني سلطيت التحقيق واحلكم جمرد 
ضمان حلياد القاضي بل هو ضمانا لألصل يف اإلنسان الرباءة، وهلذا املبدأ 

دستورية مبا أنه نتيجة ملبدأين دستوريني، مها حياد القضاء وأصل  قيمة
  .الرباءة

  الفصل بني سلطيت التحقيق والتنفيذ  - ب

ظل الفكر اجلنائي لوقت طويل رافضا فكرة اإلشراف القضائي 
لتنفيذ العقوبة، حبجة أن القاضي ينتهي دوره مبجرد النطق باجلزاء، وينتقل 

رحلة التنفيذ اليت تشرف عليها جهة اإلدارة بعدها احملكوم عليه إىل م
العقابية، وإن أي تدخل للقضاء يف التنفيذ خيرق مبدأ الفصل بني 

وتدخال من جانب السلطة القضائية يف أعمال السلطة  16السلطات
التنفيذية، كما أن هذا التدخل يف مرحلة التنفيذ يؤدي إىل تضارب يف 

ارة العقابية إضافة إىل عرقلة القضاء االختصاص بني اجلهات القضائية واإلد
ديد تنفيذ برامج التأهيل، هذا ومرحلة التنفيذ حتتاج  لسري اإلدارة العقابية و

  .17إىل خربة ال تتوفر يف القاضي اجلنائي

ومع التطور الذي حدث يف علمي اإلجرام والعقاب وتغري النظرة إىل 
نادت بضرورة تغيري النظرة اجلزاء أدى ذلك إىل ظهور النظرية احلديثة اليت 

ا، فيجب أن  إىل دور القضاء وعدم قصره على تفريد العقوبة والنطق 
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يشمل إشراف القضاء على مرحلة التنفيذ العقايب ضمانا حلقوق وحريات 
  .18احملكومني وتأهيلهم

فالسياسة اجلنائية احلديثة تقتضي ضرورة اإلشراف القضائي على 
لكثري من التشريعات إىل ذلك كالتشريع تنفيذ العقوبة وقد اجتهت ا

  .اجلزائري

  القواعد األساسية للتحقيق االبتدائي: املبحث الثاين

دف إىل محاية  يمن على مرحلة التحقيق االبتدائي  مثة قواعد 
ام من ناحية، وإىل ضمان  احلقوق املقررة ملن قدر هلم أن يقفوا موقف اال

فالبد من أن تدون إجراءات التحقيق   ،19فعالية التحقيق من ناحية ثانية
  .كما يتعني حفظ أسرارها، وأن تتم بسرعة

على هذا األساس ما تقدم البد من بيان قاعدة تدوين التحقيق 
االبتدائي ويتعني بعد ذلك ابراز قاعدة سرية التحقيق االبتدائي مث توضيح 

  .قاعدة السرعة يف إجراءات التحقيق االبتدائي

  دوين اجراءات التحقيق االبتدائيت: املطلب األول 

التحقيق االبتدائي ليس جمرد إجراءات تتخذها السلطة املختصة 
وينتهي األمر؛ إمنا هي إجراءات حتتاج للمراجعة، ذلك أن نتائج هذا 

  .20التحقيق تقدم امام احملكمة ليبين عليها احلكم
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يت وبذلك برزت قاعدة التدوين اليت تعترب من القواعد األساسية ال
حتكم التحقيق االبتدائي وإن كان املشرع اجلزائري مل ينص عليها صراحة إال 

ا تستفاد من نصوص املواد  من قانون  108، 95، 94،   80، 79أ
اإلجراءات اجلزائية واملقصود بالتدوين إثبات إجراءات التحقيق عن طريق 

ا متثل السند الدال على حصوهلا   .21الكتابة أل

شرط جوهري لوجود اإلجراء قانونا بل هي مظهر وتعد الكتابة 
وجوده فإذا افتقد اإلجراء هلذا املظهر فال وجود له، كما تعترب من أهم 
الضمانات للخصوم اذ يستطيع كل منهم الرجوع إليها من خالل احملاضر 

ما مل يكتب مل " ، وجتمل هذه القاعدة بعبارة 22ليبين دفاعه على أساسها
  .23"حيصل

  من تدوين التحقيق االبتدائي العلة - 1

من شأن إجراءات التحقيق االبتدائي أن تكون حمال للمناقشة من 
قبل اخلصوم، األمر الذي يتطلب أن يكون هلذه اإلجراءات أصل وهو ماال 

  : ، وجتمل مربرات هذه القاعدة فيما يلي25يتحقق إالَّ بالكتابة

  إثبات حصول اإلجراء -أ

ان تدوين التحقيق االبتدائي يعد الوسيلة الوحيدة إلثبات حصول 
اإلجراءات وما ترتبه من نتائج، والبد من عدم اخللط بني عدم تدوين 
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، ففي احلالة األوىل مينع 26اإلجراء أصال وبني فقد الورقة اليت كتب فيها
ن يعتد األخذ باإلجراء أصال، ولو توفرت فيه أدلة وقوعه أما الثانية فيمكن أ

  .به إذا تأكدت كتابته غري أن احملضر ضاع

  قوة التحقيق أمام القضاء - ب

إن املشرع اجلزائري مل جيعل من التحقيق االبتدائي غاية يف ذاته بل  
جعله وسيلة لتحضري الدعوى لغاية عرضها على جهة احلكم وهو مرحلة 

ال التحقيق متهيدية للمحاكمة وهذه الغاية ال تتحقق إال إذا كانت كل أعم
ثابتة بالكتابة، وتربز أمهية ذلك خاصة بالنسبة لإلجراءات اليت قليال ما 

  .27تتكرر يف مرحلة احملاكمة، كاملعاينة

 أسس تدوين التحقيق االبتدائي - 2

إذا كان التحقيق االبتدائي تسيطر عليه قاعدة وجوب التدوين فإن مثة 
ه األسس؛ أن يتم أسس جزئية تتعلق بأصول مباشرة ذلك ومن أهم هذ

  .28التدوين من قبل كاتب خمتص، ويف حمضر رمسي

  كاتب التحقيق  - أ

وهـذا  29إن التحقيق االبتدائي يتم مبعرفـة موظـف يقـوم مبـهمـة كتـابـته
الـكاتب يعد مبثابة الشاهد الضروري على ما يقوم به قاضي التحقيق، 

، إذ له إمكانية "سكرتري"وطبيعة وظيفة كاتب التحقيق ككاتب ال تعين أنه 
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مراقبة قاضي التحقيق واالعرتاض على أعماله، وإن إجراءات التحقيق احملررة 
، واألصل أن يكون الكاتب خمتص 30بغري معرفة هذا الكاتب تعد باطلة

وخروجا عن ذلك هي جواز االستعانة بغريه إذا ما اقتضت حالة الضرورة 
ضائية للقيام بعملية التدوين ذلك، وغالبا ما يستعان بأحد أعوان الشرطة الق

شرط أن حيلف اليمني القانونية قبل بدأ العمل و أن يثبت ذلك يف حمضر 
  .خاص

  تشكيل ملف التحقيق - ب

يقصد بعملية تشكيل ملف التحقيق إنشاؤه وترتيبه بانتظام، وهذا 
من تاريخ إخطار قاضي التحقيق بالوقائع وموضوع املتابعة اجلزائية إىل غاية 

سوية امللف مما يضمن تتبع حالة اإلجراءات وقيام احلجة على تاريخ ت
  .31حتريرها ووجودها الفعلي

وقد حرص املشرع اجلزائري على اتقاء خطر فقد امللفات، بأن جعل 
ملف التحقيق يتشكل من أصل ونسختني طبق لألصل، حترران من قبل  

  .كاتب الضبط ويؤشر عليهما مبطابقتهما لألصل

  السرية يف إجراءات التحقيق االبتدائي: املطلب الثاين
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تعترب السرية من مقومات التحقيق االبتدائي ووصف هلذه املرحلة 
اإلجرائية، ومن مث فإن حبثها ضمن قواعده األساسية يعترب وجيه، ولبيان 

ا   :الغاية منها جيدر التطرق إىل ماهيتها وأهم خصوصيا

  ماهية قاعدة سرية التحقيق االبتدائي - 1

التشريعات اإلجرائية املقارنة على األخذ بقاعة سرية التحقيق  درجت
ملا حتمله من ضمانات سواء للمتهم أو للعدالة وتعترب هذه  32االبتدائي

القاعدة من مظاهر نظام التحري والتنقيب، اذ ميتد تارخيها عرب التقاليد 
 ورسخت يف القوانني الوضعية، إذ كان املشرع) 14(القضائية إىل القرن

ا إىل أن  الفرنسي سبَّاق إليها وأخذت أغلب التشريعات املعاصرة 
  .33أصبحت قاعدة أساسية يف اإلجراءات اجلنائية

  املقصود بالسرية -أ

إن مفهوم سرية التحقيق من املفاهيم الصعبة اليت ثار حوهلا اجلدل 
  :وسوف يعاجل يف ثالث نقاط أساسية

  طرافسرية التحقيق االبتدائي بالنسبة لأل -

إن التحقيق االبتدائي سري بالنسبة لألطراف سواء الضحية أو املتهم 
خاصة هذا االخري الذي ال يكون على علم بسريه مادام أن قاضي التحقيق 

  .مل خيطر باإلجراءات، فهو جيهل كل العمليات اليت متت يف غيابه
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وال متتد السرية إىل من ساهم يف إجراءات التحقيق كالقضاة 
من قانون  106واملساعدون والضبط القضائي وأعوان العدالة إذ جتيز املادة 

اإلجراءات اجلزائية اجلزائري لوكيل اجلمهورية استجواب املتهمني 
من نفس القانون للمتهم حق االتصال  102ومواجهتهم، كما جتيز املادة 

  .مبحاميه

  سرية التحقيق بالنسبة للمسامهني فيه  -

دأ السرية إلزام كل من ساهم فيه بكتمان السر من أهم مظاهر مب
  .املهين، ومنع البوح بأي معلومة وإفشاؤها وتبليغها للغري

ا القيام " من خالل هذه النقاط ميكن حصر تعريف السرية على أ
قدر اإلمكان ممن هو قائم بالتحقيق أصال، أو كلف بإجراء من إجراءاته أو 

هو    مستطاع ضمن ما ستلزمه القانون  ساهم فيه احملافظة على السرية مبا
ذه السرية إضرار حبقوق الدفاع  ، يبدو من 34"واشرتطه دون أن حيصل 

خالل هذا التعريف أن هدف السرية ليس تسهيل قمع املتهم وإمنا خدمة 
  .العدالة ومحاية مسعة األشخاص وشرفهم

 موضوع السرية - ب

اال ت اليت ينصب عليها يقصد مبوضوع سرية التحقيق االبتدائي ا
هذا السر فإجراءات التحقيق االبتدائي متارس يف إطار حتكمه ضوابط 
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وشكليات ومقتضيات قانونية حتت ضمان احرتام حقوق الدفاع، وإن 
من قانون اإلجراءات اجلزائية، هو  11موضوع سرية التحقيق وارد يف املادة

والتحقيق مفهوم عام وينصب على مجيع أعمال التحقيق بصفة عامة 
االبتدائي بصفة خاصة كاالستجواب وحمتوى الوثائق واملستندات الثبوتية 

  .35ووسائل اإلثبات

  خصوصية قاعدة سرية التحقيق االبتدائي - 2

إن الطابع القانوين لقاعدة سرية التحقيق االبتدائي يقوم على 
تمع، مث حرية  ازدواجية اهلدف وصرامة االجتاه مبا خيدم مصلحة ا

خاص وكرامتهم اليت ال ينكرها كمبدأ نظري يف سياق جمرى األحداث األش
وإن كان يفتقر يف ذلك إىل الوسائل العلمية، فهذا املبدأ يتسم بالطابع 
االزدواجية تبعا الزدواجية اهلدف منه، فهو ينظر إىل اآلثار اليت يرتكها على 

صل إىل علم حرية األشخاص ومسعتهم اليت تتحقق يف بقاء املعلومات اليت ت
الطابع السري هلذه املعلومات يف 36العدالة واحملققني من جهة وإثبات 

مواجهة املتهمني واألطراف األخرى من جهة ثانية  ، ومع ذلك خيتلف 
نطاق سرية التحقيق االبتدائي حبسب ما إذا تعلق األمر باجلمهور أو 

  .اخلصوم أطراف الدعوى العمومية ووكالئهم

  يف مواجهة اجلمهورسرية التحقيق  -أ
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يتم التحقيق االبتدائي مبكتب قاضي التحقيق وأبوابه موصده يف 
وجه اجلمهور، ومربر ذلك يرجع إىل أن السماح حبضور اجلمهور ينطوي 
على خماطر اإلملام بتفاصيل اجلرمية والتحقيق مل يصل بعد إىل ما يهدف إليه 

حقيق قد يؤدي من كشف للحقيقة، كما ان حضور اجلمهور اجراءات الت
  .اىل طمس احلقيقة وتغريها بالكامل

و تعد السرية ضمانة هامة للمتهم، وذلك بعدم التشهري به يف 
ام قد اتضحت بعد، وهو تشهري  مرحلة ال تكون فيها حقيقة موقفه من اال
اية التحقيق يفيد عدم صحة التهمة  ال يكفي إلزالة أثره أن يصدر قرار يف 

  .يف األذهانبعد أن ذاعت وعلقت 

  سرية التحقيق االبتدائي بالنسبة للخصوم - ب

املبدأ العام أن إجراءات التحقيق عالنية بالنسبة لكل اخلصوم 
م من متابعة إجراءات  ووكالئهم، والعلة من ذلك تكمن يف عدم حرما
امات ونفي ما قد يوجه من أدلة  دف دحض ما يوجه هلم من ا التحقيق 

ين عليه فرصة تدعيم األدلة وبالتايل فإن متكني يف مواجهتهم، كذا من ح ا
اخلصوم من حضور إجراءات التحقيق ميثل نوع من أنواع الرقابة على 

  .إجراءات التحقيق

  السرعة يف إجراءات التحقيق االبتدائي: ثالثا
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للمصلحة العامة ولضمان محاية حقوق املتهم تقضي بعض 
لتحقيق االبتدائي حيث يتالىف التشريعات وجوب اإلسراع يف إجراءات ا

استثنائية املساس باحلريات الفردية اليت يطلبها التحقيق بأقل وقت، كما 
ام املوجه ضده   .37حيدد مركز املتهم من اال

ويف هذه النقطة  سوف يبني معىن قاعدة سرعة التحقيق االبتدائي مث 
  .وسائل ومظاهر السرعة يف اجناز إجراءات التحقيق االبتدائي

  معىن قاعدة سرعة التحقيق االبتدائي  -1 

تعين السرعة يف اجناز إجراءات التحقيق عدم تراخي قاضي التحقيق 
يف القيام بأعمال التحقيق بال مربر واإلغراق يف الشكليات، شرط أال يؤدي 
ذلك إىل املساس حبقوق الدفاع واحلريات الفردية أو اإلخالل مبا يوصل إىل 

م، كما ال يكون على حساب التضحية مببادئ حقيقة ارتكاب اجلرائ
  .38العدالة، فكما يقال أن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم

  : ونظرا ملا هلذه القاعدة من فوائد سيقتصر على ذكر أمهها

إن السرعة يف القيام بإجراءات التحقيق جتنب املتهم الربيء خسارة مدة  -أ
ام، إذ أن ذلك سوف  يضر به ليحكم يف النهاية طويلة يف قفص اال

  .برباءته



205 
 

السرعة يف إجناز إجراءات التحقيق تضمن سرعة التقاط أدلة اجلرمية  - ب
قبل أن تضيع مبرور الزمن وقبل أن متتد إليها يد العبث فتشوهها وتفقدها 

  .قيمتها القانونية يف اإلثبات

ملتهم، كما أن السرعة يف اختاذ إجراءات التحقيق ترجع بالفائدة على ا  -ج
ا واألشخاص الذين  ذلك أن ذاكرته ال تزال قوية وحتفظ األماكن اليت مر 
ا حلظة وقوع اجلرمية، فلو فات الزمن وطالت املدة  لقيهم واألشياء اليت قام 
ألدى إىل نسيان أغلب األمور اليت كثريا ما تكون مهمة يف حتديد املسؤولية 

  .39اجلنائية

د  -د ئة الرأي العام وعدم األخذ بالثأر من قبل كما تؤدي السرعة إىل 
ين عليهم   .أهل الضحايا وا

  وسائل ومظاهر السرعة يف إجناز إجراءات التحقيق االبتدائي - 2

يبني أوال وسائل جتسيد قاعدة السرعة يف إجناز إجراءات التحقيق 
  : االبتدائي مث مظاهر هذه القاعدة وفقا ملا يلي

  وسائل السرعة يف إجناز إجراءات التحقيق االبتدائي  -أ

إن من الوسائل اليت تؤدي إىل السرعة يف إجناز اجراءات التحقيق 
  : االبتدائي ما يلي
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دف تقلص الفرتة اإلجرائية -   .تقصري املواعيد 

إذا ما حدث استئناف يف أمر من أوامر قاضي التحقيق فال جيب أن  -
  .سري التحقيقيوقف هذا االستئناف 

  مظاهر السرعة يف إجناز إجراءات التحقيق االبتدائي - ب

إن مظاهر السرعة يف إجناز إجراءات التحقيق كثرية وترافق أغلب 
اإلجراءات اجلنائية وذلك باعتبارها من السمات املميزة هلا، وسيبني البعض 

  :منها فيما يلي

  السرعة يف االستجواب عند تنفيذ أمر القبض  - 

من قانون اإلجراءات اجلزائية يتبني أن  112قراء نص املادة باست
املشرع اجلزائري ألزم قاضي التحقيق باستجواب املتهم يف احلال عند تنفيذ 
أمر اإلحضار وإن تعذر عليه القيام بذلك فورا فالبد أن جيريه أي قاضي 
آخر وإالَّ أخلي سبيله حىت ال حيبس حبسا تعسفيا، وهذا احلكم يطبق 

ضا على األمر بالقبض وإن اختلفت مدة االنتظار يف األمرين حيث أن أي
من نفس القانون مدة مثان  121يف أمر القبض مينح نص املادة 

ساعة من القبض الستجواب املتهم فإن مل يستجوب طبقت ) 48(وأربعني
  .من القانون السالف 112أحكام املادة
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رية مبجرد االنتهاء من إرسال قاضي التحقيق امللف إىل وكيل اجلمهو  -
  التحقيق

يقوم " من قانون اإلجراءات اجلزائية  01فقرة  162نصت املادة 
قاضي التحقيق مبجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال امللف لوكيل اجلمهورية 
بعد أن يقوم الكاتب برتقيمه وعلى وكيل اجلمهورية تقدمي طلباته إليه خالل 

ملشرع أراد من خالل هذه املدة اإلسراع يف فا..." عشرة أيام على األكثر
اجناز التحقيق وعدم التباطؤ فيه، وعليه فسرعة تصرف قاضي التحقيق 
تكون من ناحيتني األوىل انتهائه من إجراءات التحقيق اليت أمامه يف أقل 
مدة زمنية ممكنة والثانية خاصة بالسرعة يف التصرف بالنسبة لكل إجراء من 

  .لى حدةإجراءات التحقيق ع

  رد امللف إىل قاضي التحقيق بعد الفصل يف االستئناف -

إلزامية إعادة غرفة  40ج.ج.إ.من ق 01فقرة  192بينت املادة 
ام ملف القضية إىل قاضي التحقيق من غري متهل وذلك بعد أن تفصل  اال
يف طلب االستئناف املقدم إليها سواء من املتهم أو من قبل وكيل 

ما يهدف إليه املشرع من خالل هذه املادة هو احلث على اجلمهورية، ولعل 
  .اإلسراع يف إجناز اإلجراءات دون تباطؤ
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وعليه فإن اإلجراءات اليت يطول أمدها مضرة بالتحقيق وباملتهم على 
وجه اخلصوص، نظرا ملا يسبب له من قلق واضطراب، لذلك البد من 

 التسرع يف التحقيق إىل اإلسراع يف إجناز اإلجراءات على أال يؤدي ذلك إىل
  .41حد اإلخالل الذي يضيع احلقيقة اليت تتطلب شيء من الوقت للظهور

  :  خامتة

ختام هذه الدراسة اليت مت استعراض من خالهلا عدة جوانب متت  
ا واليت تؤكد يف جمملها الفكرة اليت كانت سببا  مناقشتها وإبداء الرأي بشأ

ا، وهي أن خنلص اىل أن التحقيق االبتدائي مرحلة تستهدف   للقيام 
الكشف عن حقيقة األمر يف الدعوى اجلنائية والبحث عن خمتلف األدلة 
اليت تساعد على معرفة صالحية عرض الدعوى على قضاء احلكم، وقد 
مسح املشرع اجلزائري لقاضي التحقيق أن يتخذ من اإلجراءات ما يراه 

فال بد له ان يتقيد جبملة من القيود تعترب مبثابة  ضروريا للوصول إىل احلقيقة،
ضمانات حتمي حقوق وحريات املتهم ، وقد أضفى القضاء على هذه 

  .الضمانات محاية فلم يرتدد يف إبطال اإلجراءات اليت تنقص منها

 :ولعل أهم ما يوصى به من خالل هذه الدراسة هو

ا تضمن جهة نظرا ألمهية قاعدة استقالل القائم بالتحقيق،  - 1 حيث 
حتقيق حمايدة هدفها الوصول إىل احلقيقة ال جمرد هضم حقوق املتهم، فمن 
ذه املهمة من قبل النيابة  األجدر أال يبقى تعيني قضاة التحقيق للقيام 



209 
 

العامة وإمنا يوكل ذلك لرئيس احملكمة بوضع جدول سنوي لقضاة التحقيق 
اختلف نوعها، ومن مث فإن نص يعينون بناء عليه يف مجيع القضايا مهما 

إذا وجد بإحدى " من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يصري 70املادة 
احملاكم عدة قضاة حتقيق، فإن رئيس احملكمة يعني لكل حتقيق القاضي 

  ..."املكلف بإجرائه بناء على اجلدول الذي وضعه يف أوهلا

يعاد النظر يف صياغة املادة  وتبعا هلذه املادة وإكماال لتلك االستقاللية   
ا، حيث يصري  67 من نفس القانون، وهذا فيما يتعلق باجلرائم املتلبس 

ال جيوز لقاضي التحقيق أن جيري حتقيقا إال مبوجب طلب من رئيس " نصها
ا   ". احملكمة إلجراء التحقيق ما مل يكن بصدد جناية أو جنحة متلبسا 

البتدائي وسيلة حلماية حقوق الدفاع ما دامت قاعدة سرية التحقيق ا - 2
وتفادي األحكام العامة املسبقة من اجلمهور، وأيضا تفاديا لكثرة 
االستثناءات الواردة يف التشريع اجلزائري على السرية واليت جتيز للمتهم 

من قانون  84االطالع على إجراءات التحقيق كما ورد يف املادة 
من نفس القانون ليصري  11ملادة اإلجراءات اجلزائية، فيقرتح تعديل ا

ا كالتايل تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية على غري " مضمو
  ...".اخلصوم

  :الهوامش
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ٔرسى احلرب لیة محلایة  ا ٓلیات ا   ا

ٔستاذة   نصرية هناري:  بقمل ا

  امعة وهران

  مقدمة

تمع الدويل يف  عالنات و قرار جمموعة من اإلإرغم جناح ا
ه احلماية تبقى ذال أن هإتفاقيات الدولية اليت تعىن حبماية أسرى احلرب، اإل

ا مل تلحق بآليات ذحرب على الورق، أي قواعد عدمية الفعالية إجمرد 
كتساب أي نظام قانوين إلتجسيدها على أرض الواقع، فال شك أن 

ا النظام ذالفعالية املطلوبة منها إمنا يرتبط بتطبيق القواعد اليت يتضمنها ه
ه القواعد دون تطبيق فال يتسىن هلا حتقيق ذا ظلت هإذتطبيقا فعليا ،ف

  .ه الفئةذية هلي من أجله متت صياغتها وهو حتقيق محاذاهلدف ال

جياد آلية فعالة لوضع موضع التنفيذ قواعد إا كان البد من ذهل
 تنفيذن كان األساس يف إالنزاعات املسلحة املتعلقة حبماية األسرى ،و 

الوفاء "أ حرتام مبدإي يرتتب بدوره على ذال" حسن النية"لتزامات هو اإل
نتهاك القواعد معرضة لإلا املبدأ تبقى هده ذ، غري أنه وبالرغم من ه"بالعهد

لك وضعت آليات داخلية للسهر على التنفيذ احلسن ذ،و ملا كان األمر ك
 الذيلقواعد محاية أسرى احلرب، فماهي أبرز هده اآلليات ؟وما هو الدور 

  ه الفئة؟ذتلعبه يف تكريس احلماية هل
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  اآلليات الوقائية: املبحث األول

ت دولية جديدة ألعضاء بعد انتهاء احلرب الباردة وبروز توجها
تمع الدويل طفت  دف إا ىل احليلولة إىل السطح فكرة إجياد تدابري وقائية 

دون نشوب النزاعات املسلحة أو على األقل تأمني عدم تعريض غري 
  .ىل التداعيات املأسوية للنزاعات املسلحةإاملقاتلني 

ا على وتتجلى اآلليات الوقائية اليت يتعني على الدولة اعتماده
الصعيد الوطين لكفالة تطبيق واحرتام القواعد املقررة حلماية أسرى احلرب 

  :يف

  نشر املعرفة بقواعد محاية أسرى احلرب: املطلب األول

 إلزامية مسألة هي نشر قواعد القانون الدويل االنساين ن مسألةإ        
 الدويل القانون خمتلف اتفاقيات يف عليها النص ورد حيث اختيارية، وليست

 مبوجب نص هلا األول اإلضايف إىل تكريس الربوتوكول باإلضافة اإلنساين،
 نشر أمهية مرارا األمحر للصليب الدولية املؤمترات أبرزت كما ، 83املادة 

ال، هذا يف تعهداته تنفيذ إىل الدول ودعت اإلنساين القانون الدويل  ا
 من مناسبة من أكثر يف املتحدة لألمم اجلمعية العامة أيضا فعلته ما وهذا
 والقرار ، 1972 عام الصادر يف 27  الدورة 3032 القرار يف ذلك قبيل

  .19731سنة  يف الصادر 28 يف الدورة  3102
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 املادة احلرب ألزمت أسرى حبماية اخلاصة القواعد نشر سبيل ويف        
 سبيل يف جاهدة تعمل أن الثالثة جنيف اتفاقية يف األطراف الدول 127

 تكون حىت وذلك ممكن، نطاق أوسع على األسرى ملةامع نشر أحكام
ا املسلحة مجيع لدى معلومة  إلزام إىل باإلضافة املدنيني، والسكان قوا

 احلرب أسرى جتاها تضطلع مبسؤوليات اليت املدنية أو العسكرية السلطات
 أي الفئة، هذه ختص األحكام اليت جبميع وكاملة تامة دراية على تكون أن
  :يلي ما هي النشر عملية من املستهدفة اجلهات أن

  املدنية و العسكرية السلطات: الفرع األول

 تضطلع مدنية أو كانت عسكرية سلطة أي على جيب أنه حيث       
 محايتهم بأحكام تام إملام على تكون أن أسرى احلرب، جتاه مبسؤوليات

 الذين أولئك يتلقى أن يتعني مث ومن الدولية،املواثيق  نصوص يف الواردة
 معاملتهم بأحكام خاصا احلرب تدريبا أسرى على مباشرة مسؤولية يتولون

 حيازة النصوص تكفي ال إذ اإلنسانية، االتفاقيات يف الواردة التفصيلية
 قد ملن بد ال املثال سبيل وعلى التلقني، عنصر توفر يستوجب بل فقط،
 باألحكام الشأن هذا يف إملاما أكثر يكون أن األسرى قائدا ملعسكر يعني
 اتفاقية من 127/2املادة  تنص هذا ويف العادي، اجلندي ختصهم من اليت

 اليت غريها أو  العسكرية السلطات يتعني على أنه على الثالثة جنيف
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 لنص حائزة تكون احلرب أن أسرى إزاء مبسؤوليات احلرب وقت تضطلع
  .2أحكامها خاصة بصفة تلقن وأن االتفاقية

  املدنيون والسكان املسلحة القوات أفراد :الفرع الثاين

 اليت القواعد من كبري عدد على اإلنساين الدويل القانون ينطوي      
 الذي األمر القتال، ميدان يف اتباعها القوات املسلحة أفراد على يتوجب
 فإن أخرى وبعبارة القوات املسلحة، صفوف يف القواعد تلك نشر يقتضي

م العسكريني وفاء ذه على يكونوا أن يتطلب بالتزاما  يف االلتزامات علم 
يعر  ال هو بقانون االلتزام مقاتل من يطلب أن يسوغ ال إذ ،3السلم زمن

 احلكم، هذا الثالثة جنيف اتفاقية تناولت وقد ،4أحكامه عن ف شيئا
 العسكري، التعليم برامج ضمن االتفاقية بإدراج دراسة الدول ألزمت حيث
  5 .127/1املادة  مبوجب وهذا

 األحكام هذه نشر سبيل يف فللدول املدنيني للسكان بالنسبة أما      
 إلعداد جهود وببذل االقتضاء، عند باجلمعيات الوطنية االستعانة بينهم
ا خمصصة تعليمية ومواد برامج  الشباب، أوساط يف خصوصا للتعريف 

 والتلفزة الصحافة واإلذاعة تعد كما ،الوطين التعليم مناهج يف وإدراجها
 اإلنساين  بني الدويل للقانون األساسية بالقواعد املعرفة لنشر ممتازة وسائل

  .6اجلمهور

  القانونيون املستشارون: الفرع الثالث
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 فقد نسبيا، حديث نظام املسلحة القوات يف القانونيني املستشارين نظام    
 األول، اإلضايف الربوتوكول من 82 املادة يف مرة ألول عليه النص ورد

 إسهامات يقدموا أن ميكن القانونيني املستشارين املادة فإن هذه ومبقتضى
 النصح بإسداء يقومون فهم الدويل اإلنساين، القانون نشر جمال يف فعالة

 حتديد على ويعملون النصوص القانونية، ويفسرون العسكريني، للقادة
  .    7تطبيقها كيفية

  املؤهلون العاملون: الفرع الرابع

 السادسة املادة من األوىل الفقرة يف األول اإلضايف الربوتوكول دعا      
 عاملني إلعداد السلم زمن يف تسعى أن إىل السامية املتعاقدة األطراف
 يتعلق فيما وخاصة اإلضايف االتفاقيات وامللحق تطبيق تسهيل بغية مؤهلني،
 املؤهلني العاملني الرتكيز على مت أنه من الرغم وعلى احلامية، الدول بنشاط
ا، أداء على احلامية الدول مساعدة ألجل املرجوة  الفائدة وحتقيق واجبا
 اإلنساين يف الدويل القانون تطبيق إمهال أو إغفال عدم ضمان يف منها

ا،  النشر أنشطة يف الةفع مشاركة تشارك أن ميكن الطائفة هذه أن إال بلدا
 التدابري اقرتاح طريق عن احلكومية السلطات وذلك مبساعدة ،8العامة

 التشريعات على التعرف ويف الدويل اإلنساين، القانون لتنفيذ الالزمة الوطنية
 املواءمة بغية تعديلها وضعها أو اإلنساين الدويل القانون يقتضي اليت الوطنية
 األشخاص املؤهلون هؤالء يقوم كما اإلنساين، الدويل القانون وبني بينهما
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 الدول يف اإلنساين الدويل القانون ميدان يف جديد هو ما كل مبتابعة
  .9دوهلا يف املختصة وإبالغ السلطات األخرى،

الداخلية مع االتفاقيات الدولية حلماية  التشريعات مواءمة: املطلب الثاين
  األسرى

لقواعد االتفاقيات اخلاصة حبماية  لكي نضمن التنفيذ الكامل        
ه ذدماج هإحكامها، يتعني أقواعدها و  انتهاكلك من ذاألسرى، وحند ب

األخرية  ضمن التشريعات الوطنية للدول األطراف يف االتفاقيات ،وبصفة 
ىل إ باإلضافةو االداري و لوائح تنظيم الشرطة  خاصة ضمن القانون اجلزائي

السلطة القضائية لن تطبق قواعد القانون  لك أنذالتعليمات العسكرية، 
  . 10ا أدخلت قواعده ضمن النظام القانون الوطينإذال إالدويل االنساين 

ىل إو الواقع فان الدول غري ملزمة بتطبيق مضمون االتفاقيات استنادا        
القاعدة العرفية اليت تقضي بسمو القانون الدويل على الداخلي، ومبدأ عدم 

عاهدات الدولية املصادق عليها والتشريعات الوطنية ،كما أن تناقض امل
ا، كل  ا الدولية بدعوى نقص تشريعا الدول ال تستطيع التهرب من التزاما

دماج النصوص االتفاقية يف التشريع الداخلي سوف يساهم إما يف األمر أن 
دخاهلا ضمن النظام القانوين إبشكل أفضل يف حتسني تنفيذها، كما أن 

  لداخلي يساهم يف توسيع معرفتها من قبل األوساط املختلفة، ا
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ن دخال ضروري فيما يتعلق باالنتهاكات اليت تعد جرائم ألا اإلذكما أن ه
ا أدخلت ضمن القانون اجلنائي الداخلي إذال إالدولة ال تستطيع تنفيذها 

 .11لك تطبيقا لشريعة التجرمي و العقابذو 

  الردعيةاآلليات : املبحث الثاين

ن اآلليات الوقائية غري كافية لتأمني االحرتام أكره، بذ يستفاد مما سلف       
سرى ،بل كثريا ما كانت و ال تزال املصاحل و احلقوق الالزم لقواعد محاية األ

املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف  األطرافتنتهك بوقوع اجلرائم، مما يستدعي 
عن طريق  لالنتهاكوضع حد لك القانون ،بذ احرتامعادة فرض إىل إ

  . األجهزة الردعية

 اليت االتفاقيات باحرتام دائما التزاما تلتزم السامية األطراف أن ومبا          
 تلك تتخذ أن تقتضي جبالء الواضحة الضرورة فإن عليها ووقعتها، وافقت

 وإزاء النزاع، حالة يف السيما القانون لتأمني احرتام الالزمة التدابري األطراف
 نوايا حسن على االعتماد قانوين من نظام ألي بد ال الراهن، العاملي النظام

 أحد يتوقع من أن ميكن ال ولكن القانون، هذا تطبيق يف ورغبتها األطراف
 االنتهاكات وقوع فرصة أو إمكانية استبعاد ميكن فال املستحيل، يفعل أن
 هنا ومن ،12والنشر التدريب عملية وفعالية كفاءة كانت  درجة أيا

ا مهما اإلنساين الدويل القانون خيصص ً  املخالفات لقمع أحكامه من جزء
 جزء هي العقوبة أساس أن على احملمية، الفئات ضد ترتكب اليت اجلسيمة



221 
 

 رادع عنصر العقوبة هو بفرض التهديد وأن متماسك، قانوين بنيان كل من
  .13ملرتكبيها

 هذا الثالثة جنيف اتفاقية من 129،130 املادتان جسدت وقد          
 الواقعة اجلرائم بقمع الكفيلة اإلجراءات باختاذ الدول ألزمت حيث املعىن،

 عليه يؤثر ال أن ينبغي التزاما مطلقا االلتزام هذا ويعد احلرب، أسرى ضد
 وتتلخص اإلجراءات ،14املعنية األطراف بني يربم اتفاق حىت وال شيء،
  :يلي فيما بالقمع اخلاصة

 على املرتكبة اجلرائم لقمع الالزمة التشريعية التدابري اختاذ: املطلب األول
  احلرب أسرى

 بوضع األطراف الدول الثالثة جنيف اتفاقية من 129 املادة ألزمت      
  من كل على توقع عقوبات الالزمة لفرض التشريعات

 واليت ،15احلرب أسرى اجلسيمة ضد املخالفات بارتكاب يأمر أو يرتكب 
 املخالفات فيما هذه وتتمثل بتعدادها، االتفاقية من 130 املادة تكفلت

  :يلي
  .العمد القتل أفعال -
 احلياة بعلم اخلاصة التجارب ذلك يف مبا الالإنسانية، املعاملة أو التعذيب -

  .أوبالصحة البدنية بالسالمة اخلطري اإلضرار أو شديدة آالم إحداث وتعمد
  .املعادية بالدولة املسلحة القوات يف اخلدمة على احلرب أسري إرغام -
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 وفقا حتيز وبدون قانونية، بصورة حياكم أن من احلرب أسري حرمان -
  .الثالثة جنيف اتفاقية الواردة يف للتعليمات

 غري التأخري ذلك إىل األول اإلضايف الربوتوكول من 85 املادة وأضافت  
م إىل األسرى إعادة املربر يف   .أوطا

 نص ما وهو ،16حرب جرائم مبثابة هي اجلسيمة املخالفات هذه إن     
 ،85 املادة نص من األخرية الفقرة يف األول الربوتوكول اإلضايف عليه

 مبثابة الربوتوكول وهلذا اجلسيمة لالتفاقيات االنتهاكات تعد أنه على بالنص
  سبب ويرجع حرب، جرائم

 أن إىل احلرب، جرائم من بدال االتفاقيات اجلسيمة يف باملخالفات تسميتها
 يف أي الوقت، ذلك كانت يف املتحدة لألمم التابعة الدويل القانون جلنة
  .17احلرب جرائم موضوع دراسة من بعد تفرغ مل 1949 سنة

  اجلسيمة املخالفات مرتكيب مبالحقة االلتزام :املطلب الثاين
 مرتكيب عن بالبحث الدول تتعهد آنفا املذكورة 129 املادة مبقتضى     

 أمام للمحاكمة وتقدميهم احلرب أسرى ضد اجلسيمة املرتكبة املخالفات
 على يقع ال االلتزام وهذا لدولة أخرى، تسليمهم أو الوطنية، حماكمها
 هذا أن أي ، 18 األطراف املتعاقدة مجيع على وإمنا فقط، النزاع أطراف
 املتهمني القبض على يلقي الذي املتعاقد الطرف يقوم أن يقضي االلتزام

 أيضا وله الوطنية، حماكمه أمام وحماكمتهم اجلسيمة املخالفات باقرتاف
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 أن شريطة حملاكمتهم، متعاقد طرف إىل يسلمهم أن تشريعية وطبقا ألحكام
ام أدلة الطرف اآلخر هذا لدى تتوفر   .19األشخاص هؤالء ضد كافية ا

 على إال للدولة اجلنائية التشريعات سريان عدم هو األصل أن ورغم      
 القانون أن إال رعاياها، يرتكبها اليت أو إقليمها ترتكب يف اليت اجلرائم
 الدول على يفرض إذ ذلك، أبعد من هو ما إىل يذهب اإلنساين الدويل
 العقاب عليه وتوقيع جسيما، انتهاكا ارتكب شخص أي مالحقة واجب
 يعرف ما وهو مقرتفها، وجنسية اجلرمية حدوث موقع عن النظر بصرف

 مكافحة يف للمجتمع الدويل العامة املسؤولية احلكم هذا بالوالية ويربز
جنيف  اتفاقيات ال أنه غري اإلنساين، الدويل للقانون اجلسيمة االنتهاكات

 للقضاء دولية حمكمة تكليف إمكانية يستبعدان اإلضافيان الربوتوكوالن وال
  20 .املهمة ذه اجلزائي 

اجلرائم  باقرتاف املتهمني حرمان هو العاملي االختصاص من اهلدف إن    
 مالذ على احلصول من ككل الدويل للمجتمع إهانة تعترب اليت اخلطرية
 لعام جنيف اتفاقيات مجيع أن إىل النقطة هذه اإلشارة يف وينبغي آمن،

 تنص التعذيب، مكافحة اتفاقية إىلباإلضافة  هلا اإلضايف وامللحق 1949
 باالختصاص املعاهدات هذه األطراف يف الدول التزام وجوب على مجيعها

 املعاهدات هذه الوفاء يف العملية الناحية من ينبغي ذلك ومع ،
 هناك ستكون العملية الناحية من ذلك ومع العاملي، القضائي باالختصاص

 الوطنيني يف القضاة لرتدد نظرا حملي تشريع إىل األحوال معظم يف حاجة
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 ذلك، على احمللي القانون ينص مل ما العاملي االختصاص بتطبيق االلتزام
 اآلن، حىت الدول من قليل عدد سوى اخلطوة هذه يتخذ احلظ مل ولسوء
 يسمح حيث االهتمام، عيدتست املستثناة اليت الدول من بلجيكا وتعد
 بصيغته 1993عام  الصادر فيها العاملي القضائي االختصاص قانون
 لالختصاص بلجيكا حماكم مبمارسة 1999 سنة يف الصادرة املعدلة

 املتهم وجود عدم حالة يف حىت احلرب جبرائم يتعلق فيما القضائي العاملي
 ملنع الرمسية باحلصانة بالتذرع القانون يسمح  وال البلجيكي، باإلقليم
 21 .تطبيقه
  اخلامتة

عما سبق ،يتعني بدل اجلهود الالزمة من أجل اجناح ختاما وعالوة        
انضمام مجيع الدول اىل اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب 

ا انضمت جيب بدل جهود اضافية حلثها إذلتحقيق التزامها بأحكامها ،و 
ا احمللية مع األ حكام والقواعد املقررة حلماية أسرى على مواءمة تشريعا

ا على نطاق واسع مع ضرورة تأهيل الفئات املعنية بتطبيقه، احلرب ونشره
ه التدابري ذىل هإا بالنسبة لآلليات الوقائية الواجب اختادها، وباإلضافة ذه

 ،تلتزم الدول باختاذ تدابري قمعية زجرية رادعة  وفعالة من خالل  اختاذ
ا ذاحلرب وك أسرى على املرتكبة اجلرائم لقمع الالزمة التشريعية التدابري
مني احرتام قواعد محاية أوت اجلسيمة املخالفات مرتكيب مبالحقة االلتزام
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ه الفئة من ضحايا النزاعات املسلحة من ويالت ذوقاية هكذا سرى و األ
 .االنتهاكات اليت ترتكب ضدهم

  
  :الهوامش

 األولى، الطبعة اإلنساني،الدولي  القانون في اإلنساني، دراسات الدولي القانون علوان، نشر يوسف محمد - 1
  .489،487،ص2000 مصر، القاهرة، العربي، المستقبل دار

 األولى، الطبعة الدولي اإلنساني، القانون في دراسات :في اإلنساني، الدولي القانون إنفاذ ساندو، نحو إيف- 2
  .509ص ، 2000مصر، القاهرة، العربي، المستقبل دار

  .492 ص السابق، المرجع علوان، يوسف محمد-  3
 للصليب الدولية المجلة الدولي اإلنساني، والقانون الشريعة بين الحرب ضحايا األنور، حماية علي أحمد-  4

  .130 ص ،  المرجع السابقالطراونة،  15 ، ص 1999 مارس /فيفري ، 29 العدد األحمر،
 الدولي القانون :في األردن، في الوطني الصعيد على اإلنساني الدولي القانون تطبيق الطراونة، محمد- 5

 ص.النشر تاريخ دون للصليب األحمر، الدولية اللجنة ،(األردن في الوطني الصعيد على تطبيقاته )اإلنساني
130.  

 الحرب، جنيف، ضحايا لحماية الدولي المؤتمر متابعة عن األحمر للصليب الدولية اللجنة من مقدم تقرير-  6
  .223 ص ، 1996 أفريل /مارس ، 48 العدد األحمر، للصليب الدولية ،المجلة 1995 ديسمبر

  .497 ص السابق، المرجع علوان، يوسف محمد - 7
  .516 ص السابق، المرجع ساندو، إيف-  8
  .320 ص ، 2005 مصر، اإلسكندرية، منشأة المعارف، اإلنساني، الدولي القانون الشاللدة، فهاد محمد - 9

رقية عواشرية، حماية المدنيين و األعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة -10
  .315،ص 2001باتنة، كلية الحقوق،

  .316نفس المرجع، ص -11
  .517 ص السابق، المرجع ساندو، إيف- 12
بقواعد  اإلخالل قمع نظام وتنفيذ األحمر للصليب الدولية اللجنة بيالنديني، وكريستينا دوتلي، تريزا ماريا- 13
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 الطبعة اإلنساني، الدولي القانون في دراسات :في ومبادئه، تطوره اإلنساني الدولي القانون بكتيه، .س جان-15

  .78 ص 2000 مصر، القاهرة، العربي، المستقبل دار األولى،
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 على ،دليل للتطبيق اإلنساني الدولي القانون :في اإلنساني، الدولي القانون تنفيذ الزمالي، آليات عامر- 16
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سان يف دساتري املر التعددیة   حقوق االٕ

ٔستاذبقمل  رزوق:  ا   شباب 

  امعة سعیدة 

حقوق اإلنسان يف دساتري مرحلة التعددية السياسية حماولة دراسة إن 
اليت دخلتها اجلزائر، واليت شقت جتربتها منذ أول دستور تعددي لسنة 

، تقتضي منهجيا تقسيم خطة العمل إىل 1996إىل دستور  1989
مرحلتني، وكل دستور يعاجل من منظور مرحلي بتقسيمه إىل مرحلتني 

دي األول، سيتم االشتغال عليه  من  متمايزتني، حيث إن الدستور التعد
، أما الثانية فهي 1991خالل مرحلتني؛ األوىل  تتحدد مبرحلة ما قبل 

، أي املرحلة االنتقالية، أما الدستور التعددي اجلزائري 1991تلك اليت تلي 
الثاين ، فهو اآلخر مت االشتغال عليه من خالل مرحلتني؛ األوىل قبيل 

هي تشتغل على وضعية حقوق اإلنسان مبقتضى التعديل؛ أما الثانية ف
  .2008تعديل 

  : ، ما قبل املرحلة االنتقالية1989دستور :  املبحث األول

وهي املرحلة اليت سبقت مرحلة العنف اليت مست خمتلف مستويات احلياة 
اليومية، وهي مرحلة جد مميزة يف تاريخ التحوالت الدستورية يف اجلزائرية ، 
بالنظر إىل مجلة من السمات اليت طبعت احلياة الدستورية، كان باإلمكان 
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ا أن تصبح جتربة رائدة يف إفريقيا والعامل العريب واإلسالم ّ ي، لوال أ
ىل ّ   .أجهضت يف عز مراحل نشوئها األو

  :يف نشأة الوثيقة الدستورية وظروف ظهورها:املطلب األول

ايل        :وهو ما سنتناوله وفق التصور املنهجي التّ

ل ّ   التعريف بالوثيقة: الفرع األو

مت االستفتاء على الدستور واملوافقة عليه  1989فيفري 23بتاريخ 
ة،%73.43غلبيةمن طرف الشعب بأ ّ يشكل هذا .من األصوات املعرب

اية احلزب الواحد،  الدستور بداية عهد جديد يف احلياة السياسية، تكريس 
  ). 1(وإقراره التعددية السياسية، والتخلي عن الفلسفة االشرتاكية

الوثيقة الرمسية األوىل اليت من خالهلا تبنت  1989يعد دستور  
بكل ما حيمل من أفكار ليربالية، وهو ما جتسد يف  اجلزائر التوجه الدميقراطي

خمتلف املواد اليت تؤكد وتضمن حقوق اإلنسان بشكل أوسع وامشل وأوضح 
  ). 2(مقارنة بالوثائق السابقة،

  1989 ظروف ظهور دستور:الفرع الثّاين
ال أن دستور  كان وليد ظروف   89ويقدر جل الكتاب يف هذا ا

  ة الدستورية والسياسية اجلزائرية، سامهت يف ظهوره إىل احليا
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ا  إال أن هذه الوثيقة  قد جاءت يف مرحلة حرجة كانت متر 
: اجلزائر، مرحلة اخلوف من الرجوع إىل استخدام األساليب القدمية

، لقيام دميقراطية صورية خميطة ...كأسلوب العصا الغليظة وتكميم األفواه
ا  على املقاس،أو بالدخول يف احلاالت غري عادية اليت أكثر ما توصف بأ

، والسبب  )3(مناخ لالنتهاكات اليت ميكن أن متس حقوق اإلنسان أفضل 
يف ذلك يعود ظاهريا ورمسيا جلملة من العوامل منها؛عجز احلكومة عن 
االستجابة ملطالب الشعب املتزايدة نتيجة وطأة وآثار األزمة االقتصادية 
العاملية،رغم اخلطاب السياسي، وعجزها أيضا عن التحكم يف تسيري 

اد الوطين، فضال عن استفحال ظاهرة البطالة واحملسوبية وبروز طبقة االقتص
برجوازية طفيلية متكنت من مجع ثروات مالية ضخمة يصعب مجعها يف 
ّ إال مبرور أجيال ، ضف إىل ذلك التعسف واملضايقات واملعاملة  نظام حر

ة السيئة اليت كان يتعرض هلا املواطن لدى تعامله مع األجهزة البريوقراطي
والسلطوية األخرى، مما ترتب عنه فقدان الثقة يف األشخاص احلاكمني 

االستنتاج األول من خالل .)4 (فكانت القطيعة بني احلكام واحملكومني
ال ميكن أن نعتربه جمرد مراجعة دستورية  1989القراءة، أنّ نص دستور 

، األصل، املضمون، وهي نصوص جديدة تفيد بكل 1976لدستور 
 ّ هذا التّحول للقاعدة . ه يوجد تغيري عميق يف النظام الدستوريبوضوح بأن

القضائية واإليديولوجية دفع بعض الكتاب للقول  باجلمهورية اجلزائرية 
  (5).الثالثة
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ّ هذه الظروف اّليت مسحت بظهور إصالحات سياسية  من كل
ياسي، حيث شهدت اجلزائر يف ما قبل  ّ ّب البعد الس وقانونية، جيب أالّ يغي

ذه املرحلة وجود تشكيالت سياسية تنشط يف اخلفاء وأخرى تنشط يف ه
ياسي( العلن  ّ ّب عند احلديث )حزب النّظام الس ، وهي سبب جيب أالّ يغي

ل، وذلك حىت ال خيتزل احلراك السياسي واالجتماعي يف  ّ عن أسباب التّحو
  .هذه الفرتة يف جمرد ظرف اقتصادي واجتماعي وفقط

  :يل مضمون الوثيقةحتل: املطلب الثّاين
ويرتكز حتليل مضمون الوثيقة من خالل االرتكاز على احلقوق 

ياسي ّ وذلك ما سنتناوله وفق . الفردية، مث اجلماعية، وكذا طبيعة النظام الس
ايل سم املنهجي التّ ّ   :الر

ل ّ   :احلقوق اجلماعية -:)الفرع األو
معامل تغيري نظام احلكم من االشرتاكي إىل  1989رسم دستور 

أمسايل اقتصاديا وسياسيا، وكذلك التخلي عن نظام احلزب الواحد  ّ االجتاه الر
لصاحل التعدد احلزيب، وحظيت حقوق اإلنسان بنصوص كثرية يف حوايل 

من حقوق وحريات،  1976مادة، باإلضافة إىل ما تضمنه دستور  35
واليت نقلت حرفيا إىل هذا الدستور، هناك نصوص جديدة تتعلق حبقوق 

  .طابع سياسي واقتصادي واجتماعيذات 
ويظهر ذلك عرب األحكام الدستورية الواردة فيه، باخلصوص الفصل  

 1989الرابع من الباب األول املعنون باحلقوق واحلريات ضمن دستور 
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وهي أحكام بارزة تظهر يف النص حمددة وفقا حملاور واضحة، فبعد التعبري 
ّ حلقوق اإلنسان بني تلك عن مبدأ املساواة األساسي، هناك تقسيم  فين

املتعلقة باحلقوق السياسية واملدنية من جهة، وبني احلقوق االقتصادية 
  ). 6 (واالجتماعية والثقافية من جهة أخرى

وإذا كانت القاعدة يف اجلزائر مبنية على منح الدولة األولوية للشرعية 
شرعية ، استبدل أو حاول أن يستبدل تلك ال1989الثورية، فإن دستور 

يف نصوصه بشرعية أخرى تقوم على احلرية والفصل بني السلطات والتعددية 
، كما حيددها وينظمها الدستور اجلديد لعام )7(السياسية واحلزبية

1996)8 (.  
وتشمل هذه احلقوق؛ احلق يف التصويت يف االنتخابات 
الس النيابية  واالستفتاءات العامة يف الدولة،وحق الرتشيح لعضوية ا
. واإلقليمية وحق االشرتاك يف تكوين اجلمعيات السياسية أو الدخول فيها

) 16،و14، 10( وذلك بعد أن متّ إقرار التصويت والرتشيح يف املواد 
لكل مواطن طبقا للشروط اليت حيددها القانون كتحديد سن معينة ملباشرة 

على حريات التعبري  ( 9))39املادة (، نص املشرع يف ...هذه احلقوق 
ا لكل مواطن،لينص يف  املادة ( وإنشاء اجلمعيات واالجتماع وضما

على أن حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معرتف  (10))40
ذا احلق لضرب احلريات األساسية والوحدة  به، والميكن التذرع 

  .الوطنية،والسالمة الرتابية واستقالل البالد وسيادة الشعب
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ومن خالل هاته املواد يتبني جليا رحابة األفق الدميقراطي الذي  
التعددية السياسية يف . )11(يتطلع إليه هذا الدستور باملقارنة مع سابقيه

كانت تركة التفكري األحادي ثقيلة إىل درجة جعلت   1989دستور 
اجلمعيات "املتعلقة باملوضوع عن  40املؤسس الدستوري يتحدث يف املادة 

  ، ) 12("الطابع السياسي ذات
ّ ما ميكن أن نستشفه يف الدستور أنه أعطى جماال أوسع  إن أهم
حلقوق اإلنسان،مبا فيها اجلماعية منها، فبعد أن كان اختيار ممثلي الشعب 

ليقر  1989يتم داخل احلزب وبناء على حسابات شخصية، جاء دستور 
 حدود لتمثيل حق الشعب يف اختيار ممثليه بصفة حرة، وبذلك بات ال

، وهو ما جعل من ) 10مادة (الشعب إال ما نص عليه القانون والدستور 
لس املنتخب اإلطار الذي يعرب الشعب فيه عن إرادته، ويراقب عمل  ا

مما يؤهله ألن يكون مكان مشاركة املواطنني ) 14مادة (السلطات العمومية
الذي هو مضمون عن طريق االنتخاب ) 16مادة (يف تسيري شؤون البالد

  .) 13()"41مادة (لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية لينتخب أو لينتخب
  :احلقوق الفردية -)ب

ّ شخصيته   ا الفرد بنفسه، ومتس وهي جمموعة احلقوق اليت يتمتع 
احلقوق واحلريات : مباشرة، وميكن تقسيم هذه احلقوق إىل جمموعات ثالثة

موعة مجيع احلقوق : الفردية املتعلقة بشخصية الفرد تتضمن هذه ا
احلق يف : واحلريات املتعلقة بكيان اإلنسان وحياته وما يتفرع عنها وهي 
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حياة آمنة، تضمن له حرية التنقل يف ظل حرمة املسكن وتتحقق فيها سرية 
موعة من ...املراسالت  مث احلقوق واحلريات اخلاصة بفكر اإلنسان هذه ا

ابع الفكري والعقلي لإلنسان، وتضم حرية العقيدة احلقوق يغلب عليها الط
والعبادة وحرية الرأي وحرية التعليم وحرية االجتماع وحرية تكوين اجلمعيات 

ا النوع الثالث من احلقوق الفردية، فيتعلق باحلقوق . واالنضمام إليها ّ أم
ا احلق يف العمل وكل ما ميكن أن  واحلريات املتصلة بنشاط الفرد، ونقصد 

تفرع عن هذا احلق واحلريات، وكذا احلق يف امللكية وحرياته، واحلق يف ي
الرعاية الصحية واحلق يف حرية العمل الصناعي وغريه من أوجه النشاطات 

  . )14 (املختلفة

احلق يف األمن هو حق اإلنسان يف السالمة واحلماية من االعتداء 
أن يكون حرا من   بالقبض عليه أو حبسه أو تقييده تعسفيا، فوق حقه يف

كل اسرتقاق، ويعترب هذا احلق أصال وتسند إليه كافة احلقوق األخرى، ألن 
ونص .ممارسة هذه األخرية مرهون بالسالمة واألمن وانتفاء القيود والعبودية

على أن الدولة تضمن " 1989من دستور ) 33(املشرع اجلزائري يف املادة
ففيما ، ) 15( "دين، أو معنويعدم انتهاك حرمة اإلنسان وحيضر أي عنف ب

ّ   89يتعلق باحلق يف احلياة قد أورد دستور  " على أن ) 34املادة (تنص
يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات وعلى كل من 

  . ميس سالمة اإلنسان البدنية واملعنوية
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ارع، حيث حضر  ه أوىل له الشّ ّ ّ حق اجلنني يف بطن أم وحىت
دة على مرتكبه أو املساهم يف اإلج هاض ومتّ توقيع عليه عقوبات مشدّ

دة املعروفة واملنصوص  ذلك، مع تشديد العقوبة إذا توافرت الّظروف املشدّ
  .عليها يف قانون العقوبات

حيث تبني لنا هذه املادة منع كل أشكال التعسف والتهديد، وكذا 
بسبب آرائه أو إيقاع أي ضغوط أخرى ميكن أن يتعرض هلا املواطن 

انتماءاته السياسية، اليت تعد السمة الغالبة على الدول الشمولية ، وبصفة 
كما أن مصادقة اجلزائر على العهد الدويل . أخص الفرتات االستثنائية

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وانضمامها إليه، بعد أن مت إصداره يف 
أصبحت تلزمها  -1989ماي  17ليوم  20رقم _ اجلريدة الرمسية 

بضرورة العمل على محاية هذا احلق يف احلياة حيث ينص العهد يف اجلزء 
على أن احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى ) 6املادة( الثالث

وهو ما . القانون أن حيمي هذا احلق وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا
ه إلزاما دستوريا مضمونا يضفي على احلق يف احلياة إلزاما دوليا عدا كون

  .)16(لكل املواطنني

  :طبيعة النظام السياسي اجلزائري -)ج

ا النقطة  ّ كان هذا خبصوص احلقوق اجلماعية واحلقوق الفردية، أم
حيث رسم دستور . األخرى، فتتعلق بطبيعة النظام السياسي اجلزائري



235 
 

أ 1989 ّ مسايل معامل تغيري نظام احلكم من االشرتاكي إىل االجتاه الر
اقتصاديا وسياسيا، وكذلك التخلي عن نظام احلزب الواحد لصاحل التعدد 

مادة،  35احلزيب، وحظيت حقوق اإلنسان بنصوص كثرية يف حوايل 
من حقوق وحريات واليت نقلت  1976باإلضافة إىل ما تضمنه دستور 

البعض من مسات  1989جند يف دستور، ) 17(حرفيا إىل هذا الدستور
الربملاين مثل مسئولية احلكومة أمام الربملان وحق احلل لرئيس النظام 

اجلمهورية وثنائية على مستوى السلطة التنفيذية ومسات أخرى من النظام 
. (18)الرئاسي كانتخاب رئيس اجلمهورية باالقرتاع العام واتساع سلطاته

يف وهذه السمات املأخوذة من النظامني الربملاين والرئاسي جندها جمتمعة 
  . )19 ( النظام شبه الرئاسي الفرنسي

  :  اإلبقاء على تفوق السلطة التنفيذية

إن قراءة يف الدستور، وبغض النظر عن كون احلقوق واحلريات حمددة 
إىل املادة  28من املادة ( مادة  29ومضمونة يف الفصل الرابع ويشمل 

ملواد فإنّ املؤسسة التشريعية حظيت بالنصيب األكرب يف عدد ا). 56
  .مادة السلطة التنفيذية 25مادة مقابل 37

إال أن هذا التفوق العددي يف عدد املواد املخصصة للفصل املتعلق  
بالسلطة التشريعية ال يعكس تفوق هذه املؤسسة، بل بالعكس، فإن، 

ويكفي املقارنة . (20)املؤسسة التنفيذية تبقى حتافظ على تفوقها الدستوري
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لطة بني ما أصدرته  ّ نفيذية من نصوص مقارنة مبا أصدرته الس طة التّ السّل
انية ّ األوامر . التّشريعية قوال بتفوق األوىل على الثّ وامللفت لالنتباه هو أن كل

عيب الوطين، ممّا  لس الشّ اب ا ّ ّ املصادقة عليها من طرف نو ة يتم ّ ئاسي ّ الر
ئيس ّ ة النّفاذ، فعد االعرتاض على أوامر الر ّ هو مبثابة عالقة   يعطيها شرعي

ة ّ نفيذي لطة التنّ ّ ة  للس ّ لطة التّشريعي ّ ة  الس ّ   (21).تبعي

لطة  ّ ياسي اجلزائري، حيث ظّلت الس ّ هذه مسة غالبة على النّظام الس
يمن على سن القوانني، بل حىت بعد دستور  ة  ّ ، وذلك يعود 96التنفيذي

ياسي يف حدّ ذاته، وبالنّظ ّ ر إىل تراكمات يف رأينا إىل طبيعة النّظام الس
ة منذ االستقالل إىل غاية هذه املرحلة وما بعدها ّ ياسي ّ وينزاد . املمارسة الس

م التّشريعية طوعا أو حتت أي  ي النّواب عن ممارسة واجبا على ذلك ختّل
لطة التنفيذية، هذا  ّ شكل من أشكال اإلغراءات واإلمالءات لفائدة الس

لس دون نسيان املستوى الثقايف والقانوين لب عض هذه الفئة، ما جعل ا
عة، منها تسيمة  و حمل انتقادات، بل    وحىت حتت ت ّ صيفات متنو

افات"    ".احلفّ

   19911، مرحلة ما بعد 1989دستور  -)ب

، أما املرحلة 1991كان هذا عن املرحلة األوىل املعنونة مبا قبل 
الثانية، فكانت بداية مرحلة جديدة عرفتها اجلزائر ملا بعد االستقالل، وهو 

 : ما سنتناوله وفق التصور املنهجي اآليت
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ا -)1   : بداية األزمة وتطورا

مح لكن الشروع يف تطبيق الدستور اجلديد مل حيل األزمة، ومل يس
للبالد باالنتقال اهلادئ واآلمن إىل عهد الدميقراطية على العكس من ذلك،  
كانت النتيجة أن تدهور الوضع السياسي العام وبصورة متزايدة إىل أن 

  ). 23(انتهى األمر بتجميد الدستور اجلديد

ليأيت بعدها  1990إىل غاية سنة 1989منذ سنة "...
استقالة الرئيس الشاذيل بن جديد، و  التجاوزات واإلضرابات اليت نتج عنها

غور املؤسسايت وكذا إعالن حالة الطوارئ ، مما جعل  حدوث حالة الشّ
ة، اليت مل  اجلزائر تدخل يف دوامة من األحداث العنيفة واالضطرابات احلادّ

ومت التعامل منذ بدء تلك األحداث واالضطرابات . تشهد هلا مثيال من قبل
ء التقدير وعدم القدرة على التحكم يف القيادة بأساليب قصر النظر، وسو 

تمع يف نفق مظلم وحاالت  وتسيري املؤسسات، ودخلت أجهزة الدولة وا
من االنفالت الشامل، واليت استغلتها قوى داخلية وخارجية يف حتريك آلة 
ض أسس ومقومات الدولة الوطنية   ّ اإلرهاب الوحشي الذي حاول أن يقو

دميقراطي الشعيب، لوال التعاون بني مجيع األطراف من ونظامها اجلمهوري ال
جيش وقوى الشعب احلية وخمتلف أطيافه الوطنية لتجاوز ذلك، بعد إدراك 

ا   .)24 (حجم األزمة وعمقها وكرب خملفا
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تولدت املرحلة عن خماض مرحلة متيزت بربوز أزمة سياسية معقدة 
واالقتصادي يف البالد انعكس على مرتبطة بتدهور الوضع السياسي واألمين 

القانون الدستوري، أدت إىل وضع الدستور يف حالة احلبس االحتياطي 
على الرغم من أن . ) 26(، واعتماد أنظمة انتقالية لتسيري شؤون احلكم)25(

استحدث مؤسسات جديدة للبالد وكرس احلزبية  1989فرباير 23دستور 
ا (واإلعالمية  ، ) 27( )الغموض والتسرع واالرجتالفإنه أتى بصورة يشو

فكان طبيعيا أن جتد هذه املؤسسات اجلديدة نفسها وجها  لوجه أمام 
وقد أدى تسارع األحداث وتعاظمها إىل ... أوضاع صعبة مل تتوقع قيامها 

) الفرتة" ( سلطات" فلم تتمكن ... إرباك التجربة املؤسساتية الوليدة هذه
فسادت حالة االنقالب الشامل والفوضى .. .من التحكم يف زمام األمور 

 . )28 (العامة

  :أثر األزمة على حقوق اإلنسان:طلب الثاينامل

إن األزمة السياسية اليت ضربت اجلزائر خالل ما يعرف بالفرتة 
فت جمموعة من اآلثار ضربت عمق املؤسسات الدستورية،  االنتقالية، خّل

  :  وهو ما سنتعرض له من خالل النقاط التالية

   :استقالة الرئيس ووقف املسار االنتخايب -

لسمار جانفي، وقف ا 11وترتّب عن استقالة الشاذيل بن جديد يف 
 26االنتخايب بعد إجراء الدور األول من االنتخابات التشريعية اليت جرت 
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وجنم عن هذه االستقالة فراغ دستوري أدى إىل إنشاء . 1991ديسمرب 
لس األعلى لألمن بتاريخ  جانفي  14جملس أعلى للدولة من طرف ا

ية وترتّب عن هذه االستقالة جمموعة من القراءات القانون. ) 29(1991
  : نورد منها ما يلي

لس الشعيب الوطين  يوم  - لعدم  1992جانفي  04عدم شرعية حل ا
صدوره يف اجلريدة الرمسية ألننا دولة قانون كما أنه يتناىف مع املبادئ 

ميكن لرئيس اجلمهورية ان :" اليت تنص على أنه120الدستورية سواء املادة 
لس الشعيب الوطين وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوا ا بعد يقرر حل ا

لس الشعيب ورئيس احلكومة وجتري االنتخابات يف أجل  استشارة رئيس ا
  ".  أقصاه ثالثة أشهر

يؤسس جملس دستوري :" من الدستور تنص على أنه 153حبكم املادة  -
من خالل هذه الفقرة، كان باألحرى ". يكلف بالسهر على احرتام الدستور

لس رفض استقالة الرئيس وهذا من ح قه وهذا مطابق للنص وروح على ا
كان هذا فيما خيص عدم شرعية استقالة رئيس اجلمهورية ). 30(هذه املادة

لس الدستوري عن أداء مهامه  وأثرها على املؤسسة التشريعية وكذا ختلي ا
ودائما يف سياق تأثر األزمة على املؤسسات . الدستورية بكل حرية

ا وهكذا فقد أثبتت األزمة :" الدستورية فإن د حمفوظ لعشب قال بشأ
حمدودية الدستور من خال غياب معاجلة حلالة 1992املؤسساتية يف جانفي 
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لس الشعيب الوطين بسبب حله ال . )31(اقرتان استقالة الرئيس وشغور ا
من  162ميكن إسناد مهمة تسيري الدولة جللس استشاري حبكم املادة 

إىل رئيس اجلمهورية يف كل القضايا  فالقاعدة  مهمته  تقدمي اآلراء" الدستور
فالقاعدة الدستورية تنص على أن كل شيء بين " املتعلقة باألمن الوطين

  .على باطل فهو باطل وبالتايل ما يفرزه
وهكذا أثّرت األزمة املؤسساتية الدستورية  إىل اهتزاز مكانة ومسعة الدولة 

اإلنسان، ومن هذه دوليا، إثر االنتهاكات اخلطرية    و الكبرية حلقوق 
سا يف كل الشرائع  احلقوق املنتهكة احلق يف احلياة، الذي يعترب حقا مقدّ

لت وأخرى مت تضييقها   .والقوانني ، هذا دون احلديث عن حقوق أخرى عّط
  .) 32(حالة الطوارئ       

ويف ظل استمرار وسريان حالة الطوارئ، ال تزال الكثري من 
انتهاك من  -احلق يف احلياة –د كل احلقوق االعتداءات واالنتهاكات لعما

من طرف اجلماعات اإلرهابية املسلحة : طريف الصراع ذو املنطلق السياسي
وكرد فعل من طرف بعض قوات حفظ النظام العام ملختلف األسالك، ومن  

امي إىل اإلطاحة بالنظام . )33 (كل التشكيالت ّ وتأكد ذلك التوجه الر
جمتمع أركاييكي، فكان قرار توقيف املسار  اجلمهوري واستبداله بنظام

االنتخايب وإعالن حالة الظروف االستثنائية، ألن اجلزائر بأكملها أصبحت 
ا الوطنية وأمنها الداخلي  ا ووحد ا واستقالهلا وسالمة ترا مهددة يف كيا

  .)34 (بصورة خطرية
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ا  ولة يف احملافظة يف احملافظة على كيا وضمان وإن كان حق الدّ
ة طويلة دون حماكمة وصمة عار  ا بقيت االعتقاالت وملدّ سا ّ استمرارية مؤس

سات ّ   .يف جبني دولة املؤس
  ).1991ما بعد :( االعتقاالت وظروفها -)ب

ويف وقت الحق،وعقب الدخول يف مرحلة استثنائية أخرى،عقب 
، والذي تضمن إنشاء املراكز 1992فيفري  09إعالن حالة الطوارئ  يف 

منية، اليت كانت عبارة عن معتقالت يف الصحراء الحتجاز األعداد األ
اهلائلة من األشخاص املقبوض عليهم، واليت قدرها املرصد الوطين حلقوق 

يف . 1992اإلنسان تسعة آالف شخص،مت اعتقاهلم يف فيفري، مارس 
 17حني قدرت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان عددهم بــ

إىل  -حسب علي حيي عبد النور –ا أشارت  تقديرات أخرى فيم(ألفا،
م 34 ألف معتقل حيث كانت الكثري من حاالت االعتقال دون 

حمددة،ودون حماكمة،وكانت الظروف اليت عرفتها املعتقالت أكثر ما توصف 
ا ال إنسانية   .)35 (بأ

  :التجاوزات واالعتداءات) ج
الواقع العملي ومن سنة  لقد مت الشروع يف جتسيد هذه احلقوق يف

لتبدأ اإلضرابات والتجاوزات اليت نتج عنها  1990إىل سنة 1989
استقالة الرئيس وإعالن حالة الطوارئ اليت فتحت الباب العتقال عدة 
أشخاص ألسباب سياسية كما تصاعدت عمليات العنف واالغتيال 
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كرية ومورست جتاوزات خطرية يف حق مواطنني أبرياء بسبب مواقفهم الف
وآرائهم السياسية، ووصل الوضع إىل قتل مئات من بني قوات األمن 

بدأ ت مجاعات مسلحة تتحرك، بعد  ( 37)يف ذات السنة. ) 36(واملواطنني
، أين قام إسالميون 1990جوان  16أن سبقتها حادثة حممكة البليدة يف 

مسلحون بقتل عدد من األشخاص ومتثلت تلك العمليات يف اهلجوم على 
أين ذبح من اجلنود داخل  1991نوفمرب  29الثكنات مثل هجوم 

  .) 38(ثكنتهم
ه ا       ّ ل صورة تشو ّ ما شّك اشئة  اليت ولعل ل السياسي والدميقراطية النّ ّ لتّحو

ّ جنينيتها، هو تلك التصفية اجلسدية اليت  بدأت طموحة وأجهضت يف عز
طالت النخب السياسية والنّقابية والثقافية واألمنية، وحىت إزهاق أرواح 

ّ شكل من .األبرياء باإلضافة إىل ملف املفقودين الذين ال يزال يطرح بأي
  .األشكال

 1996قوق اإلنسان يف دستور ح -)ب
كان طبيعيا من الناحية املنهجية أن نتناول دراسة حقوق اإلنسان   

تقسيمه إىل مرحلتني؛ كانتا متمايزتني يف نظرنا؛ من  1996يف دستور 
الذي جاء استجابة لرتاكمات املرحلة  1996حيث ظروف ظهور دستور 

ا النظام السياسي اجلزائري، ونظرته إىل البناء املؤسسايت  االنتقالية اليت مر 
 2008الدستوري ملرحلة االستقرار األمين، أما التعديالت الدستورية لسنة 

دت يف تغيري املدة الرئاسية، وأخرى   ّ جاءت استجابة لظروف سياسية جتس
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كانت شكلية تعلقت باستبدال منصب رئيس احلكومة بوزير أول، مع 
ال اإلشارة إىل السعي إىل إيالء املرأة ببعض العناية الدستورية يف ا

 :السياسي،  ومن مثة سنعاجل ذلك وفق النقاط التالية
  :2008مرحلة ما قبل تعديل 

جاء ليستكمل البناء املؤسسايت الذي مت اجنازه يف 1996إن دستور 
املرحلة االنتقالية، ومنه كان ال بد من نظر الظروف اليت ولد منها وفيها 

  .هذه الوثيقة الدستورية
  : ظروف ظهور الدستور -)1

يف ظل أزمة  96حالة تبين دستور سياسي جديد، القانون األساسي 
قاتلة تطرح نفسها على الساحة اجلزائرية عن طرق القتل واهلدم واحلرق 
تمع  ومتزيق شبكة العالقات العائلية واالجتماعية اليت كانت حتكم حياة ا

جاء بعد إجراء انتخابات رئاسية  1996كما أن دستور). 39(اجلزائري
ددية،  أجريت االنتخابات الرئاسية التعددية األوىل يف تاريخ اجلزائر احلرة تع

، واليت تنافس فيها أربعة مرتشحني هم 16/11/1995املستقلة بتاريخ 
  : السادة

  ).PRA( بكروح نور الدين،رئيس حزب التجديد اجلزائري-
  .ليامني زروال رئيس حزب الدولة-
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اجل الثقافة  سعيد سعدي رئيس التجمع الوطين من-
  .(RCD)والدميقراطية

  ).HAMAS(حمفوظ حنناح رئيس حركة محاس -
من %61.34وانتهت هذه االنتخابات بفوز املرتشح ليامني زروال بنسبة 

وهذا النظام السياسي اجلزائري،اجللي جدا . ) 40(عدد األصوات املشاركة
الة االستثنائية لرجل القانون العام، حّط رحاله يف الدولة اجلزائرية، كحل للح

يف حقبة ال ختلو من املواجهات املسلحة والصراع السياسي، مدفوعا بقوة 
. ) 41(األشياء، يستهدف بالدرجة األوىل إىل بناء نظام دميقراطي ليربايل

على صعيد الواقع . وتأكد  تثبيت أركان الدولة اجلزائرية ونظامها اجلمهوري
ئر على إدخال تغيريات جوهرية امللموس كان من الضروري أن تعمل اجلزا

فكان دستور ...على قوانينها األساسية لتاليف تكرار فصول احملنة
1996)42( .  

، من 1996تلكم؛ كانت هي ظروف ظهور الوثيقة الدستورية لسنة 
هنا نقف على نقطة مهمة ، وهي أن كل الدساتري اجلزائرية إمنا كانت 

ا الدو  ّت  ا مر جاء  63لة اجلزائرية، فدستور استجابة لظروف عصيبة جدّ
سنة من االستعمار، والذي مل يعمل به طويال،ألسباب  32بعد قرن و

، فقد كان استجابة لتحوالت سياسية داخلية، 1976داخلية، أما دستور 
ا االنقالب العسكري  أو تصحيحا ثوريا ملسار التوجهات  نذكر من مؤشرا

 19الذي قام به جملس الثورة يف السياسية الكربى لدولة ما بعد االستقالل 
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عن تأثره بالظروف الداخلية  1989، وال خيرج دستور 1965جوان 
، كما جيب أال 1988أكتوبر  5للبالد، وهنا جتدر اإلشارة إىل أحداث 

ننسى تأثري الظروف الدولية اليت أدت إىل زوال الثنائية القطبية وحلول 
  . املتحدة األمريكيةاألحادية القطبية اليت تتزعمها الواليات 

 :96حقوق االنسان يف دستور  -)2

ا يف إطار تعديل دستور  ّ الذي متّ تعديله يف سنة  1989أم
ّ عليها دستور 1996 ، فإنّ هذا التّعديل، قد أبقي على احلقوق اليت نص
باإلضافة إىل النّص على حقوق أخرى كالنّص على حرية التجارة  1989

كما أضافت ) ...37املادة ( إطار القانون والصناعة  مضمونة ومتارس يف
 43()حق إنشاء األحزاب السياسية وأنه معرتف به ومضمون 42املادة 

ويف جمال تأسيس األحزاب السياسية، الدستور اجلديد وبغرض تاليف جتربة .)
املرة، اختذ مجلة إجراءات قانونية صارمة صان مبوجبه التوجه وحقق  1991

 42وكتأكيد هلذا التوجه أتى باملادة . سسات اجلمهوريةالنجاعة والفعالية ملؤ 
اليت أزالت كافة أشكال اللبس اليت كانت سببا يف نشوب األزمة، فحددت 
هذه املادة األسس والضوابط الالزمة لتشكيل األحزاب السياسية وشرط 

ال جيوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديين أو :(تأسيسها بالقول
 42لقد أجابت .  ) 44(...)أو جنسي أو مهين أو جهويلغوي أو عرقي 

على العديد من املبهمات، من ذلك  40من الدستور املعدل خلفا للمادة 
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سامهت يف تعريف احلزب، وجتديد بعض الضوابط يف تشكيلها وممارسات 
كما أنّ املؤسس الدستوري  خصص حق إنشاء اجلمعيات ). 45(عملها

عديل الدستوري على أن تشجع الدولة ازدهار من الت) 43املادة ( وضمنه 
  .)46(احلركة اجلمعوية، كما حيدد القانون شروط كيفيات إنشاء اجلمعيات

، والذي أهم ما نص عليه يف ظل 1996التعديل الدستوري لعام 
التعديل أن القانون يعاقب على التعسف يف استعمال السلطة  وبناء على 

رم استغالل السلطة من أجل انتهاك نصوصه الدستورية فإنه بات من احمل
حقوق وحريات األفراد فعدم استغالل السلطة من الوسائل الناحية حلماية 

  .) 47(حريات األفراد أو انتهاكها
من الدستور واليت  152لقد دل على وجود هذه الضمانة املادة 

يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة ألعمال  اجلهات القضائية :" جاء فيها
من ذات الدستور لتعلن أن اختصاص  153مث جاءت املادة ". اإلدارية

  .جملس الدولة وتنظيمه سيتحدد مبوجب قانون عضوي
  :2008مرحلة  التعديل الدستوري  -)ب

جاء ملعاجلة بعض الوضعيات  2008إنّ التّعديل الدستوري لسنة 
 الدستورية حسب ثقافة وتصور رئيس اجلمهورية للتعديالت املرحلية
ا، فإننا سنكتفي بالتعرض إىل مدة املهمة الرئاسية، وكذا مكانة  وخصوصيا
ّ ما جاء به ميكن تصوره  ّ التّعديل الدستوري األخري، وإنّ أهم املرأة  يف ظل

  :منهجيا حسب التفصيل التايل
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 نظرة مشولية -  ) أ
التعديل الدستوري  هو اآلخر تناول يف الفصل الرابع  منه أيضا 

تناول ) احلقوق واحلريات( وحتت عنوان  59 – 29ضمن مواده من 
احلريات ( 32موضوعات  احلريات األساسية إذ أهم ما نصت عليه املادة 

، مت تلت هذه املادة .....)األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة
مواد تناولت هي األخرى أنواعا خمتلفة من احلريات األساسية كتلك اليت 

  .) 48(السالفة الذكرتناولتها الدساتري 
 :)49(مدة املهة الرئاسية-  ) ب

ا الثانية عبارة  74حذفت من املادة  رأى ". مرة واحدة"يف فقر
لس الدستوري على أن هذا التعديل يهدف إىل تأسيس   .  ا

مبدأ قابلية انتخاب رئيس اجلمهورية بغرض منح السيادة الشعبية مدلوهلا 
من  06، كما أن الشعب مبقتضى املادة الكامل ومتكني التعبري عنها حبرية

الدستور هو مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية هي ملك للشعب دون 
سواه ميارسها عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه املنتخبني من الشعب 

  .)50 (من الدستور 07تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة 
 :حقوق املرأة السياسية -)ج -

مبوجب التعديل الدستوري اجلديد أضيفت مادة جديدة  للدستور 
مكرر  حمتواها أن تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية  31حتت رقم 

الس املنتخبة ، وحتدد كيفيات تطبيق  للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف ا
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لس الدستوري أن توسيع حظوظ . هذه املادة مبوجب قانون عضوي اعترب ا
الس املنتخبة يستمد من املطلب الدميقراطي املذكور يف مت ثيل املرأة يف ا

الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور الذي يقتضي بأن تبىن املؤسسات حتما 
على مشاركة مجيع املواطنني واملواطنات يف تسيري الشؤون العمومية وحتقيق 

والفردية، وأن هذه املادة العدالة االجتماعية واملساواة وحرية الفرد اجلماعية 
الس املنتخبة ميكن القول ان ... دف يف غايتها توسيع متثيل املرأة يف ا

مضمون هذه املادة يعزز مبادئ الدستور ويتماشى مع روحه  وجيسد أكثر 
حرص الدولة اجلزائرية على محاية حقوق  وحريات املرأة باعتبارها جزءا من 

 )51 (مواطن ككل السيما احلقوق السياسيةاحلريات واحلقوق األساسية لل
وقد ّمتت قراءة دسرتة ترقية احلقوق السياسية للمرأة من قبل بعض 
النّشطاء يف حقوق اإلنسان، وقد اختلفوا يف ذلك بني مؤيد ومعارض 

  :ومتحفظ، وهو ما سنبينه يف التايل
فكرة ترقية احلقوق السياسية للمرأة والسماح هلن باكتساب نفس 

بينما الذي يطرح هو . لنيل املناصب العليا ودخول االنتخابات الفرص
دسرتة املبدأ من خالل تعديل الدستور، نص بسيط يقدم على مستوى 
قانون االنتخابات يكفي ليجعل من النّص نافذا، هذه اخلطوة ختفي خلفها 
التفكري االنتخايب، ألن الرئيس يريد أوال القفز على أسوار حتديد العهدة 

اسية، ويف نفس الوقت تسخري صنفني من الناخبني، األسرة الثورية الرئ
ا ذات عالقة باالنتخابات...والنساء   .ما يعين أ
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الرابطة مع ترقية حقوق املرأة السياسية، ولكن لسنا يف حاجة للمرور      
عرب الدستور، فالدستور احلايل يضمن املساواة بني الرجال والنساء بشكل  

ئيس يصبح مشكوكا فيه ، يكفي إجياد ميكانزمات كاف، فمسعى الر 
. (52)تشريعية أخرى تسمح باملساعدة على ترسيخ حقيقي هلذه املساواة

ياسية، واملراهنة عليها يف تعديل أوتار  ّ ّ باملرأة يف جمال املزايدات الس ذا زج و
ئاسية ّ ح ومتديد العهدات الر شّ ّ   .الّطرف املوحى واملوعز إليه  بالرت

أن نقف عليه بعد التعرض إىل نقطيت املهمة الرئاسية لرئيس ما ميكن 
اجلمهورية مث احلقوق السياسية للمرأة، أن التعديل الدستوري خبصوص 

بقدر ما كان ظاهره السعي إىل متكني ) املهمة الرئاسية( النقطة األوىل
من  06الشعب من ممارسة سيادته بكل حرية وجتسيد حمتوى املادة 

تبار الشعب مصدر كل سيادة وأن السيادة الشعبية ملك الدستور حبق اع
للشعب دون سواه، فإن تعديلها كان مبثابة االعتداء على مبدأ دستوري 
مقنن، وهو شكل من أشكال السعي حنو التضييق من هامش الدميقراطية،  

ا . كما يرى بأنه تكريس لثقافة أن كل رئيس خييط الدستور على مقاسه ّ أم
ّ ترقية املرأة، فكانت فعال مبثابة البحث عن وعاء انتخايب جديد  فيما خيص

ل، وهي معادالت سياسية القرتاب مواعيد  ّ يدعم الوعاء االنتخايب األو
انتخابية، مث إن مثّة ظروف دولية دفعت لرتقية دور املرأة يف املمارسة 

  .السياسية
  خامتة
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ا ولدت  ة، إ يف مراحل تبقى الدساتري اجلزائرية موسومة بطوابع خاصّ
ستوران لتسيري  ة، فقد جاء الدّ ولة اجلزائرية املستقّل استثنائية من حياة الدّ

زة بنصوصها اّليت  89مرحلة انتقالية، ومع ذلك يبقى دستور  ّ وثيقة ممي
ل دميقراطي كان بإمكانه أن  حيدث نقلة نوعية يف جمال  ّ ست لتحو ّ أس

دأت صغرية وبدأت تكرب مع املمارسة الدميقراطية للتجربة اجلزائرية ، اليت ب
ا وطرحها ومستوى نقاش بعض منها، لوال أن العملية  األيام بأحزا

 96ويبقى أفضل من دستور  أجهضت يف عمق مراحلها اجلنينية األوىل،
االت، الذي جاء بعد حسابات سياسية،  ّ ا بتعديالته املتالحقة ويف شىت

الغرفة التشريعية الثانية  اثاستحدمست القانون االنتخايب يف حد ذاته، ويف 
تهم نقطة حمورية - جملس األمة – ،  ومن هنا يبقى نضال األنقياء على قّل

أسيس ملمارسات واعية  حترتم الدستور، حترتم إرادة الشعب يف  ا التّ بإمكا
رسم مآالت الشرعية الدستورية مبزيد من االنفتاح  على القواعد الدميقراطية، 

ر احلماية لنفسه وبنفسهوحنن حباجة إىل دستور ي   .وّف
  : الهوامش
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