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 .الطاهرة ّ روح والد

حث و فلذ يّ لو إلى زوجتي التي لم تبخل ع  تيّ في إتمام هذا ال
راء بد فرال حیى   و ز   .مأطال هللا عمرهو
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  يطيب لي وأنا أنھي بحثي ھذا أن أتوّجه بخالص الشكر إلى أستاذي الفاضل

  كاشر عبد القادر.  دأ 

ل من  ر إلى  ما أقدم ش ثیًرا على انجاز هذه الرسالة،  الذ ساعدني وشجعني 
عید في إنجاز هذه  األخص زمالئي األساتذةساعدني من قرب أو من    .الرسالة و
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  مــــقدمـــة
ة الحقوق  عرفت حقوق اإلنسان عدة تطورات على مر العصور، ظهرت في البدا

حقوق الجیل األول أو  ة والتي تسمى  اس ة والس ط  "حقوق المقاومة"المدن ألن ظهورها ارت
ان سائدا في تلك الفترة ان الذ  ظهرت الحقوق  ثم. 1محارة االستبداد والطغ

ة التي ت ة والثقاف ة واالجتماع عد ذلك  ،طلب تدخال من الدولة لممارستهاتاالقتصاد و
ه إلى  وصوالً ظهرت حقوق التضامن  عما اصطلح عل  التي تخص حقوق الجیل الرا

ة   .مخاطر التطور العلمي والتقني اإلنسان منحما

ل ة لسائر حقوق اإلنسان، وهي مقررة لإلنسان  تش ة اللبنة األساس الحقوق المدن
ا الده  اةمجرد م ةفي الح و   لح في الح ة القانون والح الح في األمن  ،الشخص

ةفي  ة السالمة البدن ة، الح في الخصوص ط، فأ  ق حقو هذه التمتاز  ،والعقل الترا
ح من  ، فالح الحقهذه اعتداء أو مساس  وق سیؤثر حتما على سائر الحقوق األخر

اة  عض الحقوق منها الحمثًال في الح        في سالمة الجسد، فأ اعتداء شدید التأثر ب
متد أثره  ة للشخص قد  اةعلى السالمة الجسد ادل للح في الح ، نتیجة التأثیر المت

  .لحقوق اإلنسان

اة الح في عد ُ  انة و اإلنسان فبدونه ال وجأساس وجود الح حتل م د له، فهو ح 
وترتكز هذه الحقوق هي األخر على ح أساسي  ،حقوق اإلنسانفي إطار نظام مهمة 
ل الحقوق  هو ة فحسب وٕانما  عد أساسا لممارسة الحقوق المدن اة الذ ال  الح في الح

تحد نتهي نطاقه الزمني  دمختلف أنواعها، و الد اإلنسان و   .بوفاتهم

                                                 
1Jean- François Renucci, Droit européen des droits de l’homme, 3ieméd, LGDJ, Paris, 
2005,  p. 76.  
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اة الكرمة للفرد والمجتمع أإلى ت صفة عامة تهدف حقوق اإلنسان      مین الح
ة  ،على السواء ة قانون ل حما ة  حمایته من سائر وهذا من خالل فاإلنسان هو غا
اته وسالمة بدنه  تاالعتداءا رامتهالتي تمس ح  .و

ة عامل معاملة مهینة وقاس م  ة و   ان اإلنسان في القد ةغیر إنسان تولى حما  و
ا حبنفسه تهح ظهور المجتمع تطور الوضع وأص اة ، غیر أنه  حظى  الح في الح

ة من  ع العقاب علىرف المجتمع طحما اة الغیر ل من من خالل توق   ،عتد على ح
قى هذه  مع ذلكو  ة ضئیلة ومحدودةت ثیرا  تغیر  راهنفي الوقت الن الوضع إف ،الحما

م،عما  ه في القد بیر على  ان عل اهتمام  حت حقوق اإلنسان تحظى  حیث أص
ات التي  وهذا من خالل التشرعات الصعیدین الداخلي والدولي، التي وضعت واالتفاق

ة حقوق اإلنسانلأبرمت   .حما

نا أبلغت حقوق اإلنسان في اآلونة األخیرة من حیث اهتمام المجتمع الدولي بها ش
ات  افة المستو ل المحافل والمؤتمرات على  ة األولى في  ما، حتى غدت القض عظ

ة، فمنذ أن وضعت اللبنة األولى  ة والعالم م ة واإلقل ملالمحل األول للمجتمع الدولي  لتنظ
ه   .نصوص تحث الدول على احترام حقوق اإلنسان من خالل وضع عني ف

من خالل التشرعات التي تم وضعها  ،وق قلحا هكبیر لهذال یتجلى هذا االهتمام 
الدستور اشر،  اشر أو غیر م ل م ش اة سواء  ة الح في الح الذ  لضمان حما

ادئ عامة منها ة الجرائم ومبدأالفصل بین السلطات،  مبدأ: یتضمن م ات، شرع  والعقو
ة و  تشرعات والتشرعات الجنائ ة الصحة والبیئغیرها  والتي تهدف في والمستهلك،  ةحما

اة ة ح ون عرضة لها و   مجملها إلى حما صحة اإلنسان من  مختلف األخطار التي 
اته  .طیلة ح

ظهر اال ات   الصادرة تاإلعالنا من خالل دوليال هتمامما  في هذا الشأن واالتفاق
اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمو  ة حقوق اإلنسان،  اطن التي أبرمت من أجل حما
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مختلف  ذ حرص رجـال الثورة ، إ1789صادر عامال على ضرورة إقرار حقوق اإلنسان 
 1.أو المساس بها  علیها ءأنواعها وضمان عدم االعتدا

ة و  إال أن الحرین العالمیتین األولى ة صدمة من القرن الماضي الثان مثا انتا 
اة  اأودت فقد بیرة لحقوق اإلنسان،  آتالكثیر من المنش حطمتو   األشخاص، مالیینح

اخاص ة حالدول  اقتنعت ء هذه األحداثاجر و   ،ة في أورو قوق اإلنسان في ضرورة حما
 .ربالحو   وقت السلم

ة إبرام عدد هائل ة الثان ة الحرب العالم ات  شهدت الفترة التي تلت نها من االتفاق
ة لإلنسان ة الحقوق األساس منذ إنشائها  األمم المتحدة منظمة  امت، إذ ق2في مجال حما

لحقوق اإلنسان الذ أصدرته  اإلعالن العالمي :ومنهاو   اإلعالنات من دبإصدار العدی
ة العامة لمنظمة األمم المتحدة في  ة اللبنة األ  ،10/12/1948الجمع مثا عتبر   ولىإذ 

ات  أولى النهذا اإلعو  ،أخر  لوضع میثاق دولي لحقوق اإلنسان وتمهیدا إلبرام اتفاق
بیرا  اةلاهتماما  ما في ذلك الح في الح العهد الدولي المتعل و  ،كافة حقوق اإلنسان 

ة، اس ة والس ة مناهضة التعذیب،و   الحقوق المدن ع و   اتفاق ة القضاء على جم اتفاق
ال التم ة األشخاص  .یز ضد المرأةیأش حما ات جنیف األرع المتعلقة  إضافة إلى اتفاق

ة المدنیین حما عه من اتفاقو   األسر و   أثناء النزاعات المسلحة،  والت و   اتما ت روتو
 .هذا المجال في

انت ااتس ساهم في ظهور هذه المنظمة عد ما  ع نطاق حقوق اإلنسان ومجاالتها 
ة والمحدودة النطاق والمحتو لتشمل  ة ل الحقوق الفرد اس ة والس ة المدن جماع

ةواالقتص ة والثقاف ة واالجتماع   .اد

                                                 
1Pascal Sauret, le droit à la vie aspects juridiques et éthiques internationaux, Thèse de     
doctorat, Faculté de droit et sciences économiques, Université Montpellier 1, 1993, p.5.       
2ROBERT Badinter, la Mondialisation de la protection juridique des droits 
fondamentaux, Rémy Cabrillac, Marie –Anne, Frison- Roche, Thierry Revet, Libertés       
Publique et Droits Fondamentaux, 11ieméd, Dalloz, Paris, 2005, p.119.                                   



 مقدمـــــــة 

4 
 

ات ة االتفاق حقوق اإلنسانصالمت ترجع أهم  إلى على منوالها، ، وتلك التي سارتلة 
اتو   ةأنها أنشأت لجان خبراء مستقل عة مد تطبی الدول األطراف  آل . اللتزاماتهالمتا

بیر سواء في مجال تفاعلها مع اللتطور عمل هذه ال ولقد ل  ش أو أجهزة    دولجان 
اسات الأو المنظمات غیر  دةاألمم المتح حت تمارس تأثیرا متزدا على س ة وأص وم ح

 .حقوق اإلنسانشأن الدول ومواقفها المختلفة 

صفة عالنتیجة  ة حقوق اإلنسان   ــمة والحلتطور الذ عرفه العالم في مجال حما
ة صفة خاصة تم إبرام اتفاق اة  ة تتضمن  في الح ة دول ة دول مة جنائ  دائمة إنشاء مح

ة مرتكبي الجرائم  ة الخطیرة  لمعاق اة األفراد والجماعات على تود التي و   الدول ح
ادة مة جر و   ةضد اإلنسانجرائم السواء منها ال شر  إ ي تم اعتماد تالغیرها و الجنس ال

 .1998مؤتمر روما في عام في نظامها األساسي 

مي فقد أبرمت مجموعة من  اتأما على المستو اإلقل ة  منها، االتفاق االتفاق
ة ة لحقوق اإلنسان األورو ة  الدول ذ عملت هذهإ، وحراته األساس على مدار األورو

ر إثراء مضمونها و  خمس عقود على  ة تطو ات الرقا ةآل من  على تنفیذ بنود االتفاق
ة إلى أن وصلت إلى ما  والت الملحقة بهذه االتفاق حیث هي خالل البروتو ه الیوم،  عل

حت نموذج عتها دول أخـر   .ه قتدُ  اأص ة من خت ة واإلفرق الل الدول األمر
ا ة أصدرت في بدهاالمواثی التي أبرمتو    تاالتفاق ة ، فالـدول األمر الن األمر اإلعا

ي لحقوق  ات اإلنسان في عام و   األمر مع میثاق بوغوتا المنشئ للمنظمة  1948واج
ة،  ثم تم إبرام  ةاألمر ة لحقوق اإلنسان والتي دخلت حیز ال االتفاق ذ في ینفتاألمر

اتوتم وضع . 1978عام  ة، أما الدول  آل ة على تطبی بنود هذه االتفاق لممارسة الرقا
ة اإل ما   ،1981هي األخر صادقت على میثاق حقوق اإلنسان والشعوب عام ففرق

رهاو   أنشأت أجهزة لإلشراف على تنفیذ بنود المیثاق  .عملت على تطو

ا وانتهاكات حقوق إالجهود واالهتمام، ف هذهرغم  تقع  اإلنسانن الصراخ مازال عال
ین ومسمع المجتمع الدو  مرأعلى   األمرفي   ، والغربالوطني والدوليلي على المستو
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عض المناط  اإلنساناالنتهاك تحت مظلة حقوق هذا ون  أن ما هو الحال في 
ة وتسبیبها على حساب  إلىضف  ة القرارات الدول ة  ذلك ازدواج اإلنسان حقوق حما

ك عن فقدان معاییر التجرم لد  على مستو المنظمات العاملة في هذا المجال، ناه
ل واضح ش ة   .األمم المتحدة لعدم تقنین الجرائم الدول

ا  اعلم اتطور شهد العالم  في المقابل انت له  عدة مجاالت فيبیرا وتقن والتي 
بیرة ة  الفائدة الكبیرة المجال الطبي التطور الذ عرفه :منها جوانب ایجاب والذ عاد 
ة من خالل عانون من أمراض خطیرة وهذا انوا على المرضى الذین  ظهور أسالیب طب

ة و   ،لعالجاجدیدة للكشف عن المرض و  بیرة في مجال الهندسة الوراث التي أحدثت ثورة 
ة ،مجال اإلنتاج الزراعي ة الصح ص  ،والرعا ة والتشخ من خالل تحسین مجاالت الوقا

ة ة وتحسین نوع اتي  والعالج للعدید من األمراض المستعص البیئة واالستنساخ الن
شر  في عرفه العالم  الذ كبیرالصناعي ال تطورال ما أن. والحیواني وصوال للجینوم ال

فة والثقیلة واألم اة المختلفةتوفیر وسائل في  ساهم، ةسلحختلف الصناعات الخف  الح
التطور  إضافة إلى ،مناصب العمل إلى غیر ذلك توفر و  )وسائل اإلنتاج -وسائل النقل(

ات اإلعالم واالتصال ة للدول،الالتي تخطت  في مجال تكنولوج اس ة والس  حدود الجغراف
اجات األفراد  ترسم فضاءال ذلك ساهم في  ة احت ومعالم جدیدة لحقوق اإلنسان وتلب

ات  عض اقتصاد ة  ة األفراد وتنم اة ورفاه ة الح طرقة أسهل وأسرع وتحسین نوع
 .الدول

على العدید من  ةعض اآلثار السلبان له  أخر من جهة غیر أن هذا التطور 
ة م األخالق ة والق ة واالجتماع ة منها واالقتصاد األخص  ،الجوانب خاصة البیئ على و

ل،  ة  لم تعد الحقوق بنفس المنظور  إذمنظومة حقوق اإلنسان وحراته األساس
ات جدیدة بل .اإلنسانلحقوق  العالمي اإلعالنوالتصور التي صاغها  تتعل  ظهرت تحد

ة ضمان هذه الحقوق وحمایتها ف   .أساسا 
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ة  اإلجراءاتاتخاذ مجموعة من على عملت الدول  ،قصد تدارك الوضع حقوق لحما
اةالح في ال ،اإلنسان  من مخاطر هذا التطور والح في البیئة ،والح في الصحة ،ح

ط قواعد و من خالل وضع  وهذا ،العلمي والتقني ة ضوا  ألعماللممارسة مختلف اتشرع
ة الجدیدة  ة للتطور الصناعيوالحد من الطب في ، و الكبیر والواسع النطاق اآلثار السلب

ة دائما  ة  تمأبر إطار هذه الحما م ة وٕاقل ة عالم ات دول للتخفیف من حدة اآلثار  اتفاق
ما تم إصدار عدة ة لهذا التطور  ة تتعل بتنظ السلب ة  مإعالنات دول التجارب الطب

ل ذلك  ة البیئة  ةوحما صفة من أجل حما اة عامة  حقوق اإلنسان  والح في الح
ة حقوق اإلنسان وحراته  صفة خاصة قة لحما ات واإلعالنات السا امتداد لالتفاق

اة ة للح في الح ة العاد ارها قاصرة الحما ة على اعت  .األساس

ة ال ما تقدم على  بناء ال ةنطرح اإلش     :آلت

اة من أثار التطور العلمي والتقني؟ ة المقررة للح في الح ة الحما  ما مد فعال

ة ع ع  لىلإلجا ة نت ال ستند أساسا المنهج التحلیلي هذه اإلش التحلیل  إلىالذ 
ة ة و   النقد لمضمون النصوص الداخل حقوق اإلنسان صمتالالدول ل عاملة   الحـو   ش

ل خاص ش اة   . في الح

ه انته نتناول وعل اة من حیث م ة الح في الح  في نظام حقوق اإلنسان األساس
ین الوطني والدوليب ان مضمونه وحمایته على المستو ة ب ة هذه الحما        ومد فعال

اةلح اعلى العلمي والتقني  التطورتأثیر  نبین مد، ثم )ولاألاب ال(  ان  في الح بب
ة معالجتها ف اة و إبراز سبل ب مجاالت التطور وجوانب التأثیر على الح في الح

ة    .)يثانالاب ال( المعالجة الفعالة  لهذه اآلثار السلب
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ة  اة ضمن الحقوق األساس ة لإلنسانیندرج الح في الح ، فهو من الحقوق المدن

ان محل اهتمام من قبل الفقهاء من عدة نواحي من و  التي یتمتع بها اإلنسان،المهمة  قد 
ذا بداحیث  عته و اةمدلوله وطب ة و  ة الح ة القانون ة الحما اة تنتهي و  لهدا انتهاء الح

ة ضا ن هذا الحأو  ،الضرورة هذه الحما غیره من الحقـ أ ط  ط یرت م الترا ح وق األخر 
مس الشخصالموجود بین حقوق اإلنسان الضرورة إلى  ، فأ اعتداء  في جسده سیؤد 

الح في  اة،المساس  اة  ما أن الح للتطورات التي عرفها العالم في مختلف مجاالت الح
ة  ة واالجتماع ة واالقتصاد اس اة  اإلنسانحقوق  ىعل أثرُ الس صفة عامة والح في الح

انتهو  هحیث تطور مدلول ،صفة خاصة ة م  في إطار نظام حقوق اإلنسان األساس
 ).ولاألفصل ال(

ه و  من طرف الدول اهتمام لمح ان هذا الح  ة، إذ نصت عل المنظمات الدول
تشرع  هامختلف درجات المقارنةتشرعات معظم ال ة وغیرها  الدساتیر والتشرعات الجنائ

مجموعة من الضمانات ل ة المستهلك والبیئة، فأحاطته  ه الصحة وحما منع االعتداء عل
في مختلف اإلعالنات  ذا الحأما على الصعید الدولي فقد تم تكرس هشتى الوسائل، 

ة التي تم إصداره اتو   من طرف منظمة األمم المتحدة اصةخ االدول حقوق اإلنسان  اتفاق
ة التي أبرمت في إطارها م ات اإلقل ات ، إضافة إلى االتفاق وقصد وضع هذه االتفاق
ات  موضع التنفیذ تم إنشاء فصل ال( في اللجان والمحاكمأساسًا  تتمثلمجموعة من اآلل

  ). يثانال
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صـفة  صفة عامة عدة معان ودالالت، وقـد حـاول الفقـه إعطـاء تعرـف للحـ  للحـ 
ــة  هعامــة فتعــّددت تعارفــ فظهــرت المدرســة وجهــات نظــرهم،  فــتواختلبتعــدد المــدارس الفقه

ة و  ة ثــم الموضــوع مــا ظهــر اتجــاه أخــر لتعرــف الشخصــ عــرف والــذ ُ  لحــاالمختلطــة، 
قة االتجــاه الحــدیث ــ بــین مختلــف التعــارف الســا ــاة  ،والــذ حــاول التوفی والحــ فــي الح

ـةلكنه یختلف عنه الحقوق هذه واحد من  عـة القانون  صـفة عامـة الحقوق فـ ا من حیـث الطب
ــــاة ینصــــ ــــاة   بینصــــب محلهــــا علــــى األمــــوال بینمــــا الحــــ فــــي الح مــــا علــــى ح اإلنســــان 

ـــة ،تتضـــمنها مـــن عناصـــر ـــة تبـــدأهـــا منوالتـــي  مـــا أن لهـــذا الحـــ بدا ـــة الحما   لـــه، القانون
ة تهنهایو  ة تنتهي الحما حث ال(له المقررة  القانون  ).ولاألم

انة  تغیر عبـر مختلـف  ةإطار نظام حقوق اإلنسـان األساسـ هذا الح فيمدلول وم
فـــي األخیـــرة  اآلونـــةفـــي مـــع التطـــور الكبیـــر الـــذ عرفـــه العـــالم  خاصـــة العصـــور واألزمنـــة

ــــاة عــــد إقتصــــاد وٕاجتمــــاعي ، مختلــــف مجــــاالت الح م جدیــــدة ذات  حیــــث ظهــــرت مفــــاه
اســي وال ــان لهــا أثــر علــى نظــام حقــوق االنســانتــوس صــفة عامــة ومفهــوم الحــ فــي  ي 

ــاة ــة اإلعــدام، وتجــرم الصــفة خاصــة الح الــدعوة إلــى إلغــاء عقو اله ،  افــة أشــ تعــذیب 
افحـة اإلرهـاب الـدولي نظـرا لخطورتـه الكبیـرة علـى الحقـوق  ـه، وم والعمل علـى القضـاء عل

حث ال( والحرات   ). يثانالم
  
    
  
  
  
  
  
  



اب األول  ة                           : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

11 
 

  
 

حــث األول   الم
  ماهیـة الحـ فـي الحیـاة

ستند إلى المدلول المعتمد لمفهوم الحإن تح اة ال  في   دید مدلول الح في الح
ست شيءالقا اة ل ون الح ه  ،نون المدني  منح لصاح ذلك أن الح في القانون المدني 

ة  ظهرت استنادا لهذا المفهومو  حرة االستعمال واالنتفاع والتصرف، نتائج في غا
ة التالخطورة اس احة اتنادا لهذا المفهوم مثل شرع اة بإ من   غیرهالنتحار و صرف في الح

 ).ولاألمطلب ال( الصور األخر 

ةتحدید مهمة تتمثل في لة أمس عد ذلك تثارو  اة  بدا ةلمعرفة  ،ونهایتهاالح  بدا
ة ة للح في  ونها ة القانون اةالحما تحدد یعدة معاییر  في هذا الصدد الفقهوضع ، الح

اةجبها النطاق الزمني للح مو  ، في الح ة في ممارسة هذا الح  لما لهذا النطاق من أهم
شالتي التشرعات  مستو  على واألمر نفسه ار الذ یتم اعتمادهأاختلفت  لتحدید  ن المع

اة ة الح في الح ة ونها  ).ينثاالمطلب ال(  بدا
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اة مدلول تحدید: المطلب األول   الح في الح
صــفة عامــة تحدیــد مــدلولإن  وفقــا ــان محــل خــالف فقهــي فمــنهم مــن عرفــه  الحــ 
ــار ــ شخصــي وآخــرون  لمع ــارعرف مــزج بــین وهنــاك  ،موضــوعي وه علــى أســاس مع اتجــاه 

ارن ان الح والتي ال تنطب على الح1المع شأن أر اة ، رغم وجود اتفاق   .في الح

ــاة هــو ــاة فــالح فــي الح ــه هــو اعتــداءو  مصــلحة اإلنســان فــي الح علــى  االعتــداء عل
ه القانون و  تـلك المصـلحة أو تهدیدها عاقب عل اة .2هو أمر  هي مجموعة من  اإلنسان فح

ة، تؤدیها أعضاء الج ـاالوظائف الحیو طرة هیئـة عل خ وهـذه الوظـائف هـي المــ سم تحت س
مـا ـة،  ة أو ذهن ة، وقد تكـون نفسـ ـة  متعددة، فقد تكون بیولوج الحر عضـها خـارجي  أن 

ـــــه الجهـــــاز  قــــــوم  ـــــالتنفس الـــــذ  ـــــة  التـــــي تؤدیهـــــا الیـــــدین أو القـــــدمین، وقـــــد تكـــــون داخل
 ...لتنفسيا

ما أ اة هي مصدر قوة ا نو ن أ فعـل إإلنسان ومصـدر عقلـه ومصـدر نشـاطه فـالح
ال  عهــا تعطــ عــد جرمــیــؤد إلــى تعطیــل هــذه الوظــائف جم ة فــي ــامال وعلــى نحــو دائــم، 

ــاة  ــاة االعتــداءن إنســان، ألنــه یتحــول إلــى جثــة، ولــذلك فــاإلحـــ ح عتــداء ا هــو   علــى الح
حمیهــاعلـى المصــلح ــا علــىالقـانون  ة التـي  ظـل جســم اإلنسـان مؤد القـدر األدنــى مــن  أن 

                                                 
س له   1 صفة عامة ل اة، ذلك أن حقوق اإلنسان  عي أو ا تعرف تشرنشیر إلى أنه ال یوجد تعرف للح في الح

ة  فقهي أو قضائي حقوق اإلنسان والتشرعات الوطن ة  المتصلة  ات الدول على تعداد  فقط اقتصرتمحدد، فجل االتفاق
صفة عامة. هذه الحقوق وضمان حمایتها دون إعطاء تعرف لها أو تحدید مضمونها ال ینطب على  إن تعرف الح 

اة(حقوق اإلنسان عتها عن حقوق اإلنسان، ، ألن الحقوق الم)الح في الح ة تختلف طب ة والشخص ة بنوعیها العین ال
ة وال  عة خاصة ال هو من الحقوق العین اة ذو طب ةمن الحقوق فالح في الح ة  وال  الشخص هو من حقوق الشخص

عي وجد بوجود اإلنسان  ستند في وجوده لنص قانوني وما و التي ال تكون محال لاللتزامات، فهو ح طب هالال   نص عل
ان اإلنسان یتمتع بهذا الحإال إقرار بهذا الحفي القانون  ة في الحالة  ، وقد  ة(البدائ ع  sauvage    état- )الطب

اةاو  - ة هو الح في استمرارة الح   .ن الح الذ یتطلب الحما
Voir : M. KAYALI, Le Droit  de L’homme à la  vie, édite par l’auteur, Paris, 1974, 
p.121.  

فة 2 اةدمحم سعد خل ة، داو   دراسة مقارنة في القانون المدني: ، الح في الح ة،  رالشرعة اإلسالم النهضة العر
  .6.، ص1995، ةالقاهر 
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ــــة، شــــو  وظائفــــه الحیو ــــاا ملتو جانــــب فــــي ال ن، یتمثــــل األولیعلــــى جــــانب ةلحــــ فــــي الح
طما أن هـذا الحـ  ،)ألولالفرع ا(شخصيفهو ، أما الجانب الثاني موضوعيال غیـره  یـرت

ًطـهـو أكالحـ فـي سـالمة الجسـم غیـر أن  ،من الحقوق األخر  ـهأثرً ــــا وتثـر الحقـوق ارت   ا 
 ).انيثالفرع ال( 

اة :الفرع األول   جوانب الح في الح

ع شخصي اة في مظهران مظهر موضوعي وأخر ذو طا   .ظهر الح في الح

اة الجانب الموضوعي:أوال  للح في الح

اة والح ففي أن  ثل هذا الجانبمتی ـ هي اسـتمرار هـذلكل إنسان الح في الح اة الح
ة مدتها الطب عاحتى نها ة، وهذا الح مقرر للناس جم ه سواءع  .1، وهم ف

قا لذل ُّ فإذا وقع  ،كتطب ـاعتداء على اإلنسان أ ـه فقـدان المجنـي عل ه فإنه یترتب عل
ـــان مـــن الط ـــاة  عـــيعـــدد غیـــر محـــدد مـــن ســـنوات الح ه أن المتوقـــع عـــادة ألمثالـــ مـــن أو ب

ـالح هاحی حـدث المسـاس  ـاة،  فـيلو لم  ـ ةمـهـذا الفعـل جر  عتبـرُ و  الح ه مسـاس ألن ف
ل ضــررا، و  شــ ــاة و ینالنــاس  ــون ســالمة الح ارهــا  متســاو اعت ــاة  مــة الح ق فــي التمتــع 

ـةتـهتثبت لإلنسـان آدمی غـض النظـر عـن نتائجهـا المال ـة، فـو  ،  ـار الـذ إغیـر المال ن المع
ســــاو  ا  ــــارا موضــــوع ــــون مع ــــه الضــــرر، یجــــب أن  مــــة  بــــین  قــــاس عل النــــاس فــــي الق

ا مة الح ق ة، وفي قدر التمتع   .ةاإلنسان

مثـــل وجـــود اإلنســـان ذاتـــه إن األشـــخاص ونـــه  عـــا،  ون فـــي هـــذا الجانـــب جم   شـــتر
ـــه ُ و  ه،تاســـتمرار و  ـــة المقـــررة حســـب االعتـــداء عل قـــا للقـــانون، وتختلـــف العقو عـــد جرمـــة ط

ــاختالف  ــد الــدول غیــر أنهــا تشــرعات درجــة االعتــداء، و تتــراوح بــین اإلعــدام والســجن المؤ
ـان لزاًمـ. والمؤقت ـل مـن تسـول لـه نفسـه إزهـاق روح إنسـان یتعـرض للعقـاب، مـن هنـا  ا ف

ان سلوك من  احترامعلى األفراد  عدم إت اة غیرهم وذلك   . وفاة شخص شأنه إحداثح

                                                 
فة 1 ،، دمحم سعد خل   .6.ص المرجع الساب
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اة الجانب الشخصي :اثان  للح في الح

عطــي للقــدرات یتمثـل فــي أن لإلنســان الحــ فـي اســتمرا ـة ألن ذلــك  اتــه مــدة زمن ر ح
ة لـــه النســـ ـــة  ق ـــة معناهـــا ونتائجهـــا الحق ة والذهن ـــل عمـــل أو نشـــا لإلنســـان ، 1الجســـد ف

ــه ذات حتـاج أنّ  حقــ اإلنسـان ف ــه العمـل، و جنــي ثمـار عملــه وجهـده، والنــاس یتـیـتم ف ه، و
سو  عا لظروفه فالقدرات تختلف من فرد ألخر في هذا الجانب، ،نیمتساو  ال ة،   ت الشخص

ـــان النـــاس  ة، فـــإذا  ـــزه االجتمـــاعي وحالتـــه الصـــح ـــه ومر عـــة عمل خاصـــة مـــن حیـــث طب
ـــاة، فــإنهم یختلفــون فـــي القــدرات ومــد االســـت ن یتســاوو  مــة الح فادة منهــا خــالل مـــدة فــي ق

ة معینة  .زمن

ــه األمــریختلــف  ، ألن فــي ظلــه تتحقــ المســاواة ــون هــذا األخیــر هنــا عمــا هــو عل
ــة، والتــي  فهــو الجانــب الشخصــي أمــامطلقــة بــین األشــخاص، ال یرتكــز علــى القــدرات الفرد

لمـــا تعـــرض  تـــزدادُ و  تختلـــف مـــن شـــخص ألخـــر ـــاة الشـــخص، وتـــتقلص  لمـــا اســـتمرت ح
اتـه، ح رـة تتـأثر مـن  ةـنإال أن الملكـات الذه  الشخص لالعتداء حتـى وٕان لـم یـود  والف

بیـــرة مـــن الخطـــورة فـــإن المعتـــد یتعـــرض جـــراء هـــذا االعتـــداء، وٕاذا بلـــغ االعتـــد اء درجـــة 
ه ر والذهني للشخص المعتد عل ان المستو الف  .للعقاب دون األخذ في الحس

اط :نيالفرع الثا اة  ارت  الح في سالمة الجسمالح في الح

ینبنــي الحــ فــي ســالمة الجســم علــى جــانبین، جانــب مــاد وأخــر نفســي، فالجانــب 
 بــدورهاتتكــون  هــذه األخیــرةموعــة األعضــاء التــي تتكــون مــن أنســجة و المــاد یتمثــل فــي مج

ــالتكــون  واســطة هــذه األعضــاء ، 2خال ة فــي الجســم، و ــة الوحــدة األساســ حیــث تعتبــر الخل
مـــا أن ة،  ولوج ســـ ـــة وال قتصـــر األعضـــاء ال  مـــدلول یـــؤد الجســـم الوظـــائف الفیزولوج

ولكـل واحـدة مـات والهرمونـات والجینـات شـمل األنز على األعضاء الظاهرة من الجسم بـل 
                                                 

فة 1 ،، دمحم سعد خل   .7.ص المرجع الساب
 

ة لححسن سعد سند 2 ة الدول ة  ، الحما ام الشرعة اإلسالم ة مقارنة بها في ظل أح اإلنسان في السالمة الجسد
ة، القاهرة،  ة، دار النهضة العر عة الثان ة في مصر، الط  .43. ، ص2004ومد هذه الحما
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فة ـة أداء العضـو  هاتؤدی منها وظ ـة هـذه األعضـاء ال تعنـي حما في جسـم اإلنسـان، وحما
فتـه أو عـدم أدائـه، انطالقـا  غـض النظـر عـن أداء وظ ة للعضو ذاته  فته بل هي حما لوظ

 . حرمة جسم اإلنسان من

ـــد وجـــ عـــد جانـــب مهـــم یؤ  هود اإلنســـان مـــن خـــالل نشـــاطأمـــا الجانـــب النفســـي فهـــو 
، والشــك أن ثمــة عالقــة وطیــدة بــین النشــا المــاد والنفســي يدراكــاإلو  ينفعــالالالنفســي وا

ة  .لإلنسان ومحورها هو الشخص

قوم ح اإلنسان في سالمة الجسم على ثالثة    :1تتمثل في األتي ةأساس عناصرو
ة وظائفها على نحو عافالح  - 1 عي،ي أن تظل أعضاء الجسم مؤد   د وطب

عي لهذه األعضاء إومن ثم ف السیر الطب ن أ مساس یؤد إلى حدوث خلل 
 .عتبر اعتداء على ح اإلنسان في سالمة الجسم

الضرورة إلى تعطل السیر أ حجر  ل اعتداء من ضرب أوو  سر سیؤد  و 
ان في حالته  ما لو  ن الشخص من أداء أعماله  عي للجسم وعدم تم الطب

ة ع ون العجز مؤقت، أو مستمالطب   ةر ــ، وقد تكون هذه الحالة مؤقتة في حالة 
  .في حالة حصول العجز الدائم للشخص

، ومن ثمالح في  - 2 ن أ فعل یؤد إلى المساس إف االحتفا بتكامله الجسد
الب استئصال جزء منه أو مجبهذا التكامل سواء  رد إحداث تغییر ینال من تر أو 
ا أو ا ضعف منهاتماسك الخال في سالمة   عد اعتداء على الح ،ألنسجة أو 

 .الجسم

ا تعاقب التكامل الجسد الما تالتشرعات على مثل هذه السلو سة 
الإلنسان، ألن  س سل مس عضو من أعضاء الجسم ینع امل  أ انتقاص  على 

                                                 
ة للح في سالمة الجسم في القانون الجزائر نمروك  نصر الدی 1 ة الجنائ ةو   ، الحما : المقارن والشرعة اإلسالم

ة، الجزائر،  .10. ، ص2003دراسة مقارنة، الدیوان الوطني لألشغال الترو
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ن له االستغناء م حیث ال  ط بین أعضاء جسم اإلنسان   الجسم، وهذا لوجود ترا
  .عن احدها

ة، ومن ثم ف - 3  ن أ فعل یـؤدإالح في أن یتحرر اإلنسان من اآلالم البدن
عد اعتداء على الح ینة  اح والس االرت شعور اإلنسان  في  إلى إلحاق األذ 

 .سالمة الجسم

الح في سالمة الجسم من منطل أن الح اة  اة  تبرز صلة الح في الح في الح
حمیه ا القدر األدنى من هو المصلحة التي  ظل جسم اإلنسان مؤد ا القانون في أن 

حیث أن االعتداء على هذا الحد األدنى یجعل ة،  من اإلنسان جثة  الوظائف الحیو
ل  ا  ظل جسمه مؤد ة فهو مصلحة اإلنسان في أن  هامدة، أما الح في السالمة البدن

ة الوظائف ولو  .1انت أقل أهم

 في سالمة الجسم یؤد إلى إحداث الوفاة في أغلب ما من شك أن انتهاك الح
ان ذلك أن الهالك الجزئي یؤد إلى الهالك الكلي، وهذا إن دل على شيء وٕانما  األح

ط الوثی بین هذین الحقین  .یدل على الترا

ل ذلك فإن ط والتكامل ألنتمتاز حقوق اإلنسان  زادة على  موضوعها واحد  الترا
ة أو غیرها وهو اإلنسان ذاته، ة والثقاف ة واالجتماع ست  فالحقوق االقتصاد من الحقوق ل

ة أقل ة أهم اس ة والس ة2من الحقوق المدن الضرورة على الثان اب األولى یؤثر  . ، فغ
م مثال ح  فالح ة لممارسة الح في التعبیر والرأ اجتماعيفي التعل النس  ،له أثار 

ة ال د هذا الطرح التوص ة العامة لألمم المتحدةوما یؤ رقم  صادرة عن الجمع
ة غیر قابلة لالنقسام " على أن 1977عام 32/130 ل حقوق اإلنسان والحرات الفرد

                                                 
، صحسن سعد 1  .44. ، مرجع ساب
االت المتخصصة، دار أحمد أبو الوفاء  2 ة لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والو ة الدول ، الحما

ة، القاهرة،   .94. ، ص2010النهضة العر
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طة ن"وأضافت " ومترا م ة دون التمتع  ال  اس ة والس الحقوق المدن التمتع الكامل 
ة ة والثقاف ة واالجتماع    .1"الحقوق االقتصاد

ة الت ة العامة رقم ذلك التوص على أن  1993في عام  48/141ي تبنتها الجمع
عد " ل حقوق اإلنسان  ات المجتمع الدوليأتعزز واحترام    .2"حد أولو

ه   ة یتكامل مع غیره من حقوق اإلنسان إفوعل ن ح اإلنسان في السالمة الجسد
اة الح    .في الح

اة :المطلب الثاني ة للح في الح عة القانون   الطب
أنه حلحل یف القانونيحول التكیّ اختلف الفقه  اة فمنهم من یر  ة في الح   ملك

اة  ة اإلنسان للح عض اآلخر أ في ،)ولاألفرع ال(أ ملك ملك  اإلنسان نما یر ال ال 
عة  ورأ ،)يثانالفرع ال(  ٕانما صاحب ح انتفاعو  اةالح أنه ح ذو طب ثالث یر 

ة مزدوج ة مشتر   ). ثالثالفرع ال( بین اإلنسان والمجتمع ة أ ملك
ة:الفرع األول اة ح ملك   الح في الح

ة و   اة ح ملك أن الح في الح ه  نتائج،  عدة ترتبجراء هذا التكّیف تیر أصحا
  .تعرض للنقدمما جعلته ی
  مضمون الرأ:أوال

ل من  رون  « Teyssie » *و *« Penneau » یتزعم هذا الرأ  أن الح  و
ة ق ة حق اة ح ملك اة ى ذلكناء علو  ،في الح أو طلب  ون للشخص ح طلب الح
عد ذلك جرمة ا واألعضاء، فاإلنسان  هوالجسد ف ،الموت وال  من مجموعة من الخال

عامل  ال یختلف بذلك أ شيء  ة  ة، وهو من هذه الناح عن غیره من الكائنات الح

                                                 
ة 1 ة العامة لألمم المتحدة عام 23/130رقم   توص  www.un.org، 1977، صادرة عن الجمع
ة  2 ة العامة لألمم المتحدة48/141رقم  توص  www.un.org، 1993 ، صادرة عن الجمع
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اء خلص هذا الرأ إل ،معاملة األش ة مطلقة و ملكه ملك ملك جسده وأنه  ى أن اإلنسان 
اره مالكا اعت ه على الغیر  ع االحتجاج  ستط   .1و

ح المرض تشرعاتعض ال نجد  في  القانون الهولند قد اعترف صراحة 
ة، وهذا إن دل على  سأل الطبیب المعالج إذا ما لبى هذه الرغ اته، وال  طلب إنهاء ح

اتهشيء إنما یدل على ح ضا هناك و  . اإلنسان في التصرف في جسده أو ح عض أ
ة من  القوانین تمنح للمرض ح رفض العالج، وحقه في رفض استخدام أ وسیلة طب

اته  اطصاشانها إطالة ح   .2ناع
ة  ا أخذ ن یل عنه ل أكثر من ذلك فهناك تشرعات تجیز للمرض الواعي تعین و

اته عنه ح إذا ما وصل المرض إلى حالة الالوعي، فیجوز لهذا  القرارات التي تتعل 
اة  الة، فح موجب عقد الو ة عن المرض نفسه  ا اة المرض ن الغیر طلب إنهاء ح

ع ستط ما  المال، و یل الغیر في التصرف في أمواله یجوز له ذلك  اإلنسان  المرض تو
اته ح ما یتعل    .ف

عض لإلنسان الح في أن یتنازل ة المقررة لجسده في  عطي ال عن حقه في الحما
ل حرة في  ظروف معینة إلنقاذه أو إلنقاذ الغیر، فذلك تعبیر عن حقه في التصرف 

ة لجسم اإلنسان عة المال الطب عترف    .3جسده رغم أن هذا الفقه ال 
  

                                                 
1 J. Penneau, Corps humain, répertoire de droit civil, Dalloz, juin 1995, p.2.  
*Penneau Jean est Professeur émérite  de l’université Paris XI (Faculté de droit – jean 
Monnet) Docteur en médecine. Il a été secrétaire général du conseil régional d’ll de France 
de l’ordre des médecins de 1991 à 2003. Ses publications : 
- La responsabilité du médecin. 
- Règle de l’art et normes techniques. 
*Teyssie Bernard ne le 18/09/1948, est un juriste Français, spécialisé en droit civil et du 
droit social, actuellement professeur à l’université panthéon- Assas (Paris II) : - les 
personnes en droit de travail 1999.                     
2 Charles H Baron, de quinlan à schiavo: le droit à la mort et le droit à la vie en droit 
Américaine, RTD civ, n: 04, Dalloz, Paris, 2004, p.687.             
3 Bernard  Teyssie, droit des personnes, JCP.4 oct. 1995.doc.3874.          
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ا   نقد الرأ:ثان
حمل في طّ  إن ر منها هدا الرأ  ثیرة نذ   : اته عیوب 
ـــاة التـــو  اك فـــرق بـــین اإلنســـان الحـــيهـــذا الـــرأ أن هنـــ یتصـــور أصـــحاب  - 1 ي الح

ــــاة فــــي اإلنســــان نــــه التصــــرف فــــي وجــــوده مــــع أن الح م ــــذلك  ــــه، و  تســــر ف
ــن الفو  م ضــة یبــ ،صــل بینهمــااإلنســان الحــي شــيء واحــد ال  ح البو دأ فعنــد تلقــ

ـ ـا. اة فـي الوقـت ذاتـهاإلنسان في الوجود وتبدأ الح التـالي ال یتصـور وجـود ح  ف
اة لعدم انفصال الشخص المالك عن محل التصرف  .على الح

ـــاة یتطلـــب - 2 ر المفتقـــد األمـــ .وجـــود صـــاحب الحـــ قبـــل وجـــوده أن الحـــ فـــي الح
ة لــه فهمــ ــن فصــلهما، حیــث ال یوجــمتحــدا النشــأو  ا متزامنــانالنســ م د أ ة وال 

حـــد   شـــر جســـد ـــأو جســـماني  الح وأن  اةأدنـــى آلجـــل االعتـــراف لإلنســـان 
ــاة ــن طلبهــا الح م ه صــفة الكــائن الحــي اإ و   ال  صــح لــنمــا هــي التــي تكســ ذ 

ـن .1تحمل االلتزاماتو  قوق الكتساب الح م ـه فـإن هـذا الـرأ ال  االعتمـاد  وعل
ة الح ه في تحدید طب ونه ال یتماشى مع المنط القانوني عل اة،   .في الح

اة ح انتفاع:الفرع الثاني   الح في الح
أن اإلنسـان ـ « Decoco »و « Carbonnier »ومـن بیـنهم  هـذا الـرأقول أصـحاب 

ةو  له حـ االنتفاع بجسده فقط ةو  ذلك من ناحیتین، الدین   . القانون
ة  غیـفمن الناح مـا أن اإلنسـان مملـوك  ة  حانه وتعـالى الدین ره مـن المخلوقـات هلل سـ

ـه عة اسـتودعها هللا لد ة ود مثا ـه أن یـرد ا فان جسمه  عـة علـىوعل انـت الحالـ لود ة التـي 

                                                 
س - 1 ه متولي دع ان نب اة، رسالة ، شع ة لح اإلنسان في الح ة الجنائ ة الحقوق،  ةلنیل شهادالحما ل توراه،  د

 .71 .ص ،1991جامعة القاهرة، 

 *Carbonnier Jean était    Professeur à l’université de Poitier de 1937 à 1955, ses 
publications:     

- Traite de droit civil. 
- Droit civil: Introduction: les personnes 2004. 
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امـة  سـأل اإلنسـان یـوم الق ـاة أخـر ولـذلك  ة لح ة وٕانما هو بدا س نها علیها ألن الموت ل
  .مالهو  عن نفسه

ـة القا خـأما مـن الناح ـة فـإن جسـم اإلنسـان معصـوم و ل ومـن ـرج عـن دائـرة التعامـنون
ـــاالتفـــاعـــد ثـــم  ـــاة  الح مـــا ال یق الـــذ یتضـــمن مساســـا  ضـــا جـــوز اطال،  أن   لإلنســـانأ

  .یتصرف في هذا الجسد
قــول  ــه الحــ فــي الحیـــ فــيفــي هــذا الشــأن  « Carbonnier » "ونيــار "و "  ــأن اةتا

مــال وال  قــّوم  ــن أن  م اءجســم اإلنســان الحــر ال  عامــل معاملــة األشــ ــن أن  ه إذا وأنــ. م
ن أن نقول مجازا أن اإلنسان سید هذا الجسـد، فمـن  ـةان من المم ـة الفن ـن  ال  الناح م

  .1"أن نقول مالك له
ل انتفــاعهــذا الــرأ ّقــُر  ــأ شــ ــه  ال،  اإلنســان بجســده دون التصــرف ف مــن األشــ

اطــل وغیــر مقبــول، غیــر  عتبــر تصــرف  مــس بجســده  ــه و قــوم  ــل تصــرف  التطــور أن ف
فــي  فالعلمــي والتقنــي الــذ عرفــه العــالم خاصــة فــي المجــال الطبــي جعلــت اإلنســان یتصــر 

الــدم والكلــى، وغیرهــا مــن األعضــاء التــي ال تــؤثر عــي  عــض أعضــائه  علــى الســیر الطب
ة للجسم ة وطب ط قانون ونـه ال وف شرو وضوا هذا فإن هذا الـرأ قـد تجـاوزه الـزمن  ، و

اة شهدها المجتمع في شتى مجاالت الح   .یتماشى مع التطورات التي 
عة المزدوجة للح :لثالفرع الثا اةالطب   في الح

ـــة  الـــرأ یرتكـــز أصـــحاب هـــذا  عـــة الفرد ـــاة یجمـــع بـــین الطب علـــى أن الحـــ فـــي الح
ة عة االجتماع   .والطب

  
  

                                                 
1"Il semblait rationnellement impossible que le corps de l'homme libre peut être évalue en 
argent, étant  la personne elle-même il ne peuvait être traite comme une chose. On peut  
bien dire, par image, que l'homme est maître de son corps mais non pas techniquement 
qu'il en est propriétaire".Carbonnier J, introduction en droit civil: les personnes, 15iem éd, 
PUF, Paris, 1989, p.145. 
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  مضمون الرأ :أوال
تو "ومــن بیــنهم  أصــحاب هــذا االتجــاه یــر  أن حــ اإلنســان علــى ــ "علــي راشــد رالــد

ــه جانــب وللمجتمــع جانــب  عــة مزدوجــة فاإلنســان ف اتــه ذا طب ه مــن صــا منــعف خــر،آح ح
ه سلطة التصرف ه ،ف سلطة االستعمال واالنتفاع  سمح له  اة  اینو و  .و أن الح في الح

ان   .1أولهما فرد وأخر اجتماعي جان
اة  ه مصـلحة لـ لـذاتا نح فرد خاص لفرد معـی فالجانب الفرد هو أن ح الح

اته مع تجـرم االعتـداء علیهـا ـاة   للحـ أمـا الجانـب االجتمـاعي. في أن تستمر ح فـي الح
ــة یتعــین فــة اجتماع ســتمر المجتمــع فضــ ذهبــوا إلــى أن للفــرد وظ ــام بهــا حتــى  ال عــن الق

ـــل فـــرد ـــذلك یلتـــزم  ـــه اســـتمرار المجتمـــع وتقدمـــه، و ـــل عمـــل ینبنـــي عل  صـــالحیته ألداء 
اتـه حتـى یـؤد هـذا  المحافظة ـ يدور االجتمـاعالـعلى ح التـالي  المسـاس و ون رضـاؤه 
س اته ل اتـه، ح مـة ألنـه یهـدر حـ المجتمـع المقـرر علـى ح ن إفـومـن هـذا المنظـور  له ق

ـــ ـــاةالجانـــب االجتمـــاعي للحـــ فـــي الح ـــى الجانـــب الفـــرد وعل ـــغلـــب عل ن المجتمـــع إه ف
عا لتلك الصفة العقاب على االعتداء على هذا الح ت   .2یختص 

ا   الرأ نقد :ثان
ـاة للجانب االجتماعي للح إن هذا الرأ یتضمن نقائص وعیوب رغم إبرازه  فـي الح

ما    :أتيوالتي نوجزها ف
ــدة تعــود علــى المجتمــفیــد وجــود فائــ نتفــاعأن حــ اال - 1 أو  اة الشــخصع مــن ح

ــون الشــخص غیــر  ــزول حینمــا  اته ألدائهــا، فهــل ینتهــي هــذا االرتفــاق و صــالح
مـ یـؤس ة الشـخص الما فـي حالـصالح لتحقی الفائدة التي یتضمنها حـ االرتفـاق 

ه، فأ فائدة یجنیها المجتمع هنا ل عبء عل ش اح قتل  هل  .من المرض، بل  ی

                                                 
 .130. ، ص1980، دار النھضة العربية، القاھرة، 7، المدخل وأصول النظرية العامة للقانون، ط علي راشد 1

فة دمحم - 2 ، صسعد خل  . 58. ، مرجع ساب
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ـــه، ولمـــ علـــى الشـــروع فـــي   تعاقـــب التشـــرعات اذا الهـــذا الشـــخص بنـــاء علـــى طل
عرض مصلحة المجتمع للخطراالنتحار أل  .نه 

عــض ال - 2 قــول أصــحاب هــذا الــرأ فــي اعتــراف  حــ  تشــرعاتومــاذا  ــة  الجنائ
عــرفلــتخلص مــن حملهــا بإرادتهــا، المــرأة فــي ا مــا  والــذ  ــالوقف اإلراد للحمــل 

ــة هــو الحــال فــي م األهم ــاة هنــا للجنــین عــد ح حــ الح  فرنســا وانجلتــرا، فهــل أصــ
اح قتل األجنة، وأین مصلحة المجتمع   ؟في ذلكحتى ی

ـــان والـــو م أ  - 3 ا ـــات فـــي فرنســـا وال ـــة المـــوت  ،ظهـــرت مـــؤخرا جمع تعـــرف بجمع
ـاة وارامة، وتط ـار وسـیلة وزمـان خروجـه مـن الح حـ اإلنسـان فـي اخت تـي لالب 

ادئهـا علـى نفـي مـا للمجتمـع مـن حـایتز  عـد یـوم وترتكـز م قوق علـى ـید عـددها یـوم 
اة الفرد في مواجهة الشخص نفسه ون مو . ح یف س مـا  إذا الـرأ أصـحابف قف

ات  .اتسع نطاق هذه الجمع

ـــاة الشـــالواقـــع مـــن الغیـــر علـــى  االعتـــداءإن  - 4 ـــع  خصح ـــام المجتمـــع بتوق وق
قوم على أساس أن المجتمع هو صاحب الحـ المعتـد  ، العلى الجانيب العقا

ــ األمــن بــین أفــراده حتــى ال ــار أن هــذا األســلوب وســیلة لتحقی اعت ــه، ولكــن   عل
م، فهـــو یلجـــاؤون  الجـــاني  إذن إلـــى االنتقـــام الفـــرد القـــد تفـــوض إلنـــزال العقـــاب 

س استعماال اة ول صاحب الح في الح   .له 
ــون هــو هــذا الــرأ إن  ــاد   هالــراجح، فاإلنســان وجســمهــو األقــرب إلــى الصــواب و

مهمـا مبـدآن أساسـ ـة جسـم اإلنســان للمسـاس وحقـه فــي ان، فــاح ألول یتمثـل فـي عــدم قابل
عـرض مقترفـه للعقـاب، وهـذا اسـتنادال ـه  ـاك أن "لمقولـة  اتكامل الجسماني وأ اعتداء عل إ

م زفال یجو  ،1"تلمسني القتـل الـرح ان برضـاه أو بـدون رضـاه  ال إ، المساس بجسده سواء 

                                                 
1 Disait le christ ressuscité à Marie Madeleine  « Ne me touche pas » in : Rémy Cabrillac, 
Le Corps Humain, Remy Cabrillac, Marie –Anne, Frison- Roche, Thierry Revet, Libertés   
 Publique et Droits Fondamentaux, 11ieméd, Dalloz, Paris, 2005, p.163.                  
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الفـ ناإذا  ة  عض التحالیل للكشف عن المرض، أو لمصلحة و  حصلمصلحة طب ٕاجراء 
ة على الشخص القترافه جرمة ما ة جزائ ع عقو توق ة    .اجتماع

ة جس ه أو ائنسان للتصـرف سـواء فـي أعضـم اإلأما المبدأ الثاني فیتمثل في عدم قابل
الـــدم و  ي فـــ  ور الحاصـــللكـــن مـــع التطـــو  ،غیرهـــافـــي عناصـــر جســـمه أو منتجـــات الجســـم 

عــض أعضــاء الجســم أو مــالمجتمــع أجــازت التشــرعا واده دون اإلضــرار ت التصــرف فــي 
شـرو تتمثـل أساسـا فـي استمرارة ، و الرضـا، وضـرورة تـوفر مصـلحة : الجسم في النشا
ة، وا عض الحاالتطب المتبرع في  ة أ بدون مقابل، وأخیرا عدم العلم    .لمجان

ع اة: الفرع الرا   خصائص الح في الح
ــاة،  إن االخــتالف  عــة الحــ فــي الح أمــر منطقــي نظــرا الخــتالف وجهــات شــأن طب

قىلكن رغم ذلك  النظر بین مختلف الفقهاء، عض الممیـزات عـن غیـره  ی هذا الح ینفرد ب
،  :اإلنســان األخــر والتــي تتمثــل فــيمــن حقــوق  حــ أكثــر مــن حرــة، حــ اتفــاقي جــوهر

العلو و و ح ذاتي وموضوعي، و  متاز    .لتقییدلقابل غیر ح 
ة:أوال   ح أكثر من حر

ــ أنهــا القــدرة فــي التصــرف أو عــدم إذا اعتبرنــا الحر ن الحقــوق تهــدف أو  التصــرف،ة 
اع الحاجـــات وتحقیـــ ال ـــاتإلـــى إشـــ بـــین الحقـــوق  الموجـــود طالتـــرا إلـــى هنـــا نشـــیرو  ،رغ

ــات ــات ظهــر مــن خــالل والــذ والحر الحر ــاتو  االعتــراف  مــن  تجلــىتال   أن هــذه الحر
طة لوجودها خالل س  ،لهـذه الحرـات وهـو الحـ فـي احترامهـا لكـن مرافقـة الحـو  ،معاینة 

  .1ذاتيح  عدُ الذ ُ و 
حقـــوق یـــو  ـــة  الحرـــات التقلید ـــ ؤداالعتـــراف  صـــفة إلـــى حتم ة ضـــمانها وحمایتهـــا 

ة  التحدیـــد أساســـ ـــ اجـــد حقوقـــفـــي المقابـــل نلكـــن و  مـــن طـــرف القضـــاء،و ات ال تعتبـــر حر

                                                 

1Jean Rivero, Les libertés publiques, tome 2 : les régimes des principales libertés, 7iém éd, 
PUF, Paris, 1995, p .11.  
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ـــــات ـــــن  وحر م ـــــ تكرســـــها ال  قهـــــا عـــــن طر ـــــا الحقـــــوق فـــــ .حالـــــتحق إذا وضـــــعنا جان
ــة ــات أصــال، فهــي ) الحــ فــي العمــل، الحــ فــي الصــحة(  االجتماع والتــي ال تعتبــر حر

عض مظاهرها حقوق یجب تمییزها ة أو في  ل   .عن الحرات 
ان هذا الحـ  ـةعـن طرـ  فسـرإذا  ان ـة ضـد االعتـداءات  إم الحصـول علـى حما

عتبـر مـن  عنيال  لهاإلنسان ا وقبول المقترفة، اتـه، فانتحـار شـخص  ح التصرف في ح
س ح ة ول هون القانون  ،صور الحرة الشخص عاقب عل س ف ،ال   مـن حـ الشـخصل

اتـه تساعدهمن المجتمع حصول على وسائل ال قـى مـدٕانمـا و  ،على وضع حد لح نا اتجـاه ای
عتــرف بهــذا الحــألنــه ، 1انتحــاره ــالا أو دســتورفــي ال ســواء ال یوجــد نــص  هنــاك و  ،اتتفاق

م، مثال تشرعات ال تعاقب  التصـرف فـي فعلى القتل الرح سـمح للشـخص  ال یوجـد نـص 
م فتوج اته، أما الموت الرح عـا ألملـه ح صـحة المـرض ت طـة  ة مرت ط وشرو طب د ضوا

اة، وأساسا ف ارا لعدد من العناصـر فـي إفي الح م اعت ن الرفع الجزئي والمشرو للقتل الرح
التحدید إرادة المعني واألمر نفسه ینطب على اإلجهاض، ال الرضا و ال  حیث عض أش

حـــ  ـــاره  ـــن اعت ـــاة جنـــین تحملـــه المـــرأ  إلتـــالفم ـــا ة وٕانمـــاح ـــة  واقع اتهـــا لحرهـــو حما
ة   .الشخص
ا   ح جوهر:ثان

انـة خاصـة وهـي ادئ من النظـام القـانوني وتحتـل م  –مبـدأ الكرامـة : تستلهم ثالث م
شــرة، وتختلــف مــن  -مبــدأ الحرــة ــم انتمائــه لل ح ات اإلنســان  تســ مبــدأ المســاواة، وهــي م

ما بی ما أنها قابلة للتصادم ف حرة فرد ما تهدد مصـلحة فـرد  :نها، فمثالحیث المضمون، 
  .أخر

                                                 
1 Bertrand  Mathieu, le droit à la vie, Conseil de l’Europe, Bruxelles, 2005,  p. 11.  



اب األول  ة                           : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

25 
 

ة تفرض  ین،الكرامة اإلنسان ون األفراد متساو ادئ جوهرـة  أن  انت توجد م فإذا 
ة ال تمتلـك هـذه  الحقوق والحرات األساسـ ادئ الدستورة المتصلة  ل الم ة لإلنسان  اتفاق

   .1الصفة
ط المعترف تال ة و موجب نصوص دستورة وات هرا القضـاء المخـتص  طرفمن فاق
طأنه على  ـاة، والواقـع أن الحـ یوجد ترا ـاة   بین مبـدأ الكرامـة والحـ فـي الح  هـوفـي الح
ـــا  یـــؤد ، هـــذاـــاقي الحقـــوق ممارســـة لر شـــ مبـــدأ  إلـــى أنمنطق ـــه  هـــذا الحـــ معتـــرف 

  .جوهر 
  ح ذاتي وموضوعي:ثالثا

ـالحقوق والحر تثار مسألة صاحب الح  ة والمدنین  فـرض التمیـز بـین  ـات األساسـ
ملكهــا ــة التــي  ة التــي تعنــي و  أصــحاب الحقــوق، أشــخاص الحقــوق الذات الحقــوق الموضــوع

ــة تثیــر تســاؤل ثــاني یتمثــل  ة للحقــوق الذات النســ الضــغط علــى الســلطات العامــة،  قهــا  تحق
  . في تحدید صاحب الح
ــــة للشــــخص لقضــــاءإن اللجــــوء إلــــى ا ان ام حــــ أمــــى علــــ لللحصــــو  معنــــاه وجــــود إم

مة ح المح ة حرـةأو  ما أو المجلس فهو شر أساسي ومهم لالعتراف  ، هـذا ال أساسـ
ــ ــات تنو ن مجمــأعنــي  ة  إلــىي تمــع الحقــوق والحر ــة، توجــد حقــوق أساســ ال الحقــوق الذات

أن ن القول  ـانهم ال هاابحصـأ ینالمـواطن م س بإم ـاطمألنـه لـ هـذه و ، ة بهـا أمـام القضـاءل
ة ت الحقــوق  لهــي حقــوق موضــوع هــا ب مــدینفالمــة، االتزامــات علــى عــات الســلطات الع شــ

س لهــا دائــن  -الدولــة -وهــنوعــا مــا  قــيلكــن لــ ــل مــواطن حــ ن مــف، بخــالف ذلــك 2حق
ــة ســواء ــاحترام حقوقــه الذات ــة  ــ المطال  األمــرو . أخــرالعامــة أو أ شــخص  اتاتجــاه الهیئ

الح نفسه طة  ة للحقوق المرت النس ـة مثلهـا مثـل األهـداف . رةذلك  أما الحقوق االجتماع

                                                 
1 Ibid,  p. 13. 
2Ibid,  p. 14.  
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ــاألمن القــانوني ة  ــادئ األساســ عــض الم ــن  هــيو  الدســتورة و م ــة وال  حقــوق ذات ســت  ل
ة رض الواقعأممارستها على  م ة أو تنظ قاعدة تشرع    .دون تفعیلها 

عا العلو والسمو و :را متاز    للتقییدقابل غیر ح 
ة تعـــد مـــ لة وجـــود تـــدرج بـــینأن مســـإ ـــة  نالحقـــوق األساســـ بـــین المســـائل األكثـــر أهم

ة، خاصة ، في آن واحد وغموضا القاضـي  ذلـك أنفي مجال المنازعات الدستورة واالتفاق
التالي فحتـى لـو  رة تدرجها، و ة یرفض ف ة الحقوق والحرات األساس ضمان حما لف  الم

ـــات المتناقضـــة،  رض أأن ممارســـتها علـــى ر غیـــفرضـــنا وجـــود تكامـــل بـــین الحقـــوق والحر
ة الواقع یبین لنا وجود نوع من التدرج   .1بین هذه الحقوق  في األهم

ـــ ع المطل الطـــا الضـــرورة أنهـــا ال تتمتـــع  عنـــي  ة  م الحقـــوق األساســـ أن  مـــا  تنظـــ
مــا بینهــا عتهــا أن تكــون متكاملــة ف ة مــن طب أن النظــام   حیــث ،الحقــوق والحرــات األساســ

اد فرض م مـا بینهـا  عـارضن التإفـ ئ غیر قابلة لالستثناء، لكن من جهة أخـر القانوني  ف
  .أثناء تجسیدها یؤد إلى تجمیدها

أن الحقــوق والحرــات  وهــيهنــاك مبــررات نظرــة  إضــافة إلــى هــذا العنصــر النفعــي
ــالفرد ــات وفلســفات مختلفــة تتعلــ  ادیولوج ط  فــي   هــابالمجتمــع، فــالحقوق المعتــرف و  تــرت

ست هي نفسهالمجتمع االشت ة للمجتمعـات  واألمـر في النظـام اللیبرالـي اراكي ل النسـ نفسـه 
ة   .اإلسالم

ة، وال تمــنح أ الن النصــوص الدســتورة ال تعتمــد مــا أ تــدرج بــین الحقــوق األساســ
ة لتفضیل ح معین على أخر، و  ان قه سواء أإم ن تجسیده وتحق م ن تحدید هذه الحقوق 

ة أو جل التكامل بین هذه الأمن  ـات ال بنـاء علـىحقوق مع الحرات األساس ة مصـلحمتطل
  .امةالع

ـــن اســـتثنا م وٕان   ه وهـــو مبـــدأ الكرامـــةؤ فمـــن وجهـــة النظـــر هـــذه هنـــاك مبـــدأ واحـــد ال 
ســ رامــة اإلنســان ل ــان حــدیثا،  تانــت  مبــدأ جدیــدا، لكــن اســتعماله فــي القــانون الوضــعي 

                                                 
1 -Pascal Sauret,  op. cit,  p.15. 
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ثیــرا فــي  مــا أن إدراجــه فــي العدیــد مــن الدســاتیر وأثــره فــي تقرــر القواعــد الدســتورة ســاهم 
عیدا عن هذا المخاض، فان و هذا التطور،  ان محل خالف، و لكن تعرفه ضمن الحقوق 

مــادة أو وســیلة وٕانمــا یجــب أن یــدرس  عامــل هــذا األخیــر  ة تقتضــي أن ال  الكرامــة اإلنســان
ـة أو هـدف موضــوع غا عامــل الشـخص   مـن طــرف ، وعلـى هـذا األســاس تـم دســترتهوأن 

  .دول عدة
انـــتـــم مـــا مبـــدأ الكرامـــة  إن س  هـــو هب موضـــوع ولـــ عامـــل الشـــخص  أو  مـــادةأن 
م شـــيء ـــن تبرـــر تنظـــ م ة لكـــل شـــخص وال  ـــالظروف اإلنســـان ضـــا االعتـــراف  عنـــي أ ، و

ـــات ط الحقـــوق والحر ـــرت الكرامـــة، و ـــاة   الحـــ إال علـــى ضـــوء الجوانـــب المتعلقـــة  فـــي الح
ة و ة وهـــذا مـــاالكرامـــة اإلنســـان ة ضـــمن الحقـــوق األساســـ انـــة ســـام تـــه اللجنـــة قر أ حتـــل م

قا  ــة لحقــوق اإلنســان ســا ــاة حــ "أن  علــىاألورو ه أكدتــو ، 1"لإلنســان أســمىالحــ فــي الح
مـــة  ـــةالمح مثـــل الحـــ " ـــأن لحقـــوق اإلنســـان األورو ـــاة  م أحـــد فـــي الح ة  القـــ األساســـ

ةللمجتمعات  مقراط ا الد لة لمجلس أورو   . 2"المش
ـــاة الحـــ  عیتمتـــ ـــن منـــع ممارســـته تحـــتفـــي الح م ـــة للتقییـــد أ ال  أ  عـــدم القابل

ــــد هــــذا نــــص ة، 4المــــادة  ظــــرف، ومــــا یؤ اســــ ــــة والس   مــــن العهــــد الــــدولي للحقــــوق المدن
ــة لحقــوق اإلنســان التــي منعــت هــي األخــر تعلیــ هــذا الحــ مــن خــالل و  ــة األمر االتفاق

ةاالتفاق بخالف، 27/2نص المادة ة ة األورو  تقییـدتقبـل  لحقوق اإلنسان وحراته األساس
ة ح الغیر، حما اب لها عالقة  اة ألس ارات حفظ النظام العـامو  الح في الح فقـد  ،3العت

اة فـي المـادةهذه نصت  عض القیود الواردة على الح في الح ة على  إال أن  ،2/2االتفاق

                                                 
1«  Le droit à la vie est un droit suprême de l’être humain » Comite européenne des droits 
de L’homme, Fréderic Sudre, Margénaud Jean-Pierre, Joël Andriantsimbazovina et 
autres,  Les grands arrêts de la cour européenne des droits de l’homme, 6éme éd, P U F, 
Paris, 2011, p.78.  
2  «  L’une des valeurs fondamentale des sociétés démocratiques qui forme le Conseil de 
l’Europe » CEDH, Fréderic Sudre, Margénaud, op.cit.p.   
3  Frédéric Sudre, Droit européen et International des droits de l’homme, 10 émeèd, PUF, 
Paris, 2011, p. 76.  
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ــي الـذ ورد فــي الـنص ــل مـن اللجنــة ـان محــل تفسـیر  ابالســ التقییـد األورو مــن طـرف 
ــة لحقــوق  قا األورو مــةو اإلنســان ســا ــة لحقــوق اإلنســان المح ، فاللجنــة أبــدت رأیهــا األورو

اب  ــاة مــن خــالل اســتعمال القــوة الســتت یجــب أن  والــذ األمــنشــأن تقییــد الحــ فــي الح
ــه، فـي مــة ـون مؤقتــا مـن أجــل تحقیـ الهــدف المـرخص  ـة علــى  مــا أكـدت المح األورو

ــة اســتعادة األمــن مخططــتأن  طرقــة  اومنظمــ اكــون عمل ســیر   علــى األقــل تفــادســمح و
ة للوفاة استعمال   .1القوة المؤد

ــل مــا تقــدم ف ــاة تســاؤلنــه یثــور إبنــاًء علــى  ــة الحــ فــي الح ــة ونها متــى ف :حــول بدا
الد؟، وهــلیبــدأ ومتــى ینتهــي ــالم قلیــل أم  الد  الوفــاة ومــا هــو  ، هــل یبــدأ قبــل المــ ینتهــي 

ه في هذا المطلب ار المعتمد في ذلك؟ هذا ما سنتعرف عل   .المع
اة النطاق الزماني ل:المطلب الثالث   لح في الح

لة اة یثیــرإن الحــ فــي الحیـــ  ــة  مشــ وصــوال إلــى  تهنشــأ ــةامهمــة تتمثــل فــي بدقانون
ــة لــه،  نتهــيتحدیــد بــدء نشــوء الحمایـــة القانون ــاة؟،  أ متــى یبــدأ و فــي ظهــر الحــ فــي الح

اة اإلنسان  ة ح ـاة )فرع أول( هذا الموضوع عدة معاییر لتحدید بدا ة الحـ فـي الح ، ونها
ة انت هي األخر محل خالف، تنتهي حمایته القانون   .)فرع ثان(فقهي والتي 

ة :الفرع األول اة في  الحبدا   الح
ــة  ظهــر فــي هــذه المســألة ــاران لتحدیــد بدا ــمع التــالياة الح ــاة  و ــة الحــ فــي الح بدا

ار علميأ   .خر قانونياألو  حداهما مع
ار : أوال اة العلميالمع ة الح في الح   لبدا

ـــار  ـــا وتحدیـــد المع ـــاة علم ـــة الح نعـــالج هـــذا العنصـــر مـــن خـــالل الوقـــوف علـــى ماه
اة ءالعلمي لبدء نشو    .الح

  
  

                                                 
1Ibid, p.305.  
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اة علم -1 ة الح    اماه
أنها  اء  م مــاو أ مجموعـة  لقد عرفها علماء الك ؤخـذ و   .تفـاعالتمـن النشا 

ـة  ائ م حتو علـى العناصـر الك  الموجـودةعلى هذا التعرف عدم الدقة إذ أن جسم المیت 
ــاة ل ال جامــدا ولكنهـا ذات قــدرةفـي جســم الحـي، فالح  انذلــالتكــرار الو  دى التجـدعلــ ســت شـ

عث   .1من داخلها بنظام ثابت ال یتغیر انین
ــن القــول ــأن العلمــاء لــم یتوصــلوا م  يإلــى تعرــف محــدد ومرضــ مــن هــذا المنظــور 

ــاةل ــائلح م ــائن حــي هــو مصــنع  ــل  م ي، ف ةالتفــو  عــالي التنظــ ائ مـــ ــة ف اعالت الك الخل
ــع الصــ ولةؤ مســ ــاةعــن جم ــین الح هــذه التفــاعالت بــدورها تعتمــد و  ،فات التــي تــرط بینهــا و

ــات الك اســم اإلنزمــعلــى مجموعــة مــن المر ــة التــي تعـــرف  ائ  ا إالـات والتــي ال تمتلكهــم
ـ ،الكائنات الحیـة ن التعـرف ف م أتي الیوم الذ  ـة التـي وعندما  ه علـى التفـاعالت اإلنزم

ــا الكــائن الحــ اخــلتم دتــ ــاة نفسهــخال ــاألخر نفهــم الح ــل منهمــا  أو  اـي ووظائفهــا وعالقــة 
اة ة الح   .ماه

ــة هــي أســ ــه فالخل ــة مــا عــدا الفیروســاتاس وعل ــة نــالكائ هــذه، و الكائنــات الح ات الح
تیرا ومن ها مامن ة واحدة مثل ال بیر مثل اإلنسان اما هو ذ هاهو ذو خل   .عدد 

تیرا نقطة صغیرة جدا من اة مستقلة بذاتها وتحو م وال اةالح ي تتكـون الت  ادة الح
ة تتحـول  ـات عضـو ائإلـى من مر م طة تـؤد عـدة تفـاعالت  سـ ـة سـهلة االمتصـاص 

ــــة ــــة والعقل ــــة واآلل ــــةو  إلــــى طاقــــات مختلفــــة منهــــا الحرار إذ تــــدفع تلــــك الطاقــــات  ،الكهرائ
ــاة مظــاهر الح ع أن تتلــك المظــاهر  ، ألناإلنســان لیتــنفس  ثارهــا آو  لــتمس نشاطهــــاتســتط

اة ،دون أن تتعرف على ماهیتها ع فالح   .نهر محدود المجر ومجهول المن
ة البیولوجإفذلك و   ل  ةن اإلنسان من الناح ا منفردة تخصصت  هو مجموعة خال

الق الوظائف التي تتطلبها بیئتهمجموعة    .ام 

                                                 
ه 1 ان نب ، ص ع، مرجشع  .76.ساب
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مظاهرهــا واتخــذت  ــاة فقــد تـم تعرفهــا  ـة الح أمـام هــذا القصــور فـي التعــرف علــى ماه
ه على وجودها م  ا للح ارا علم   . هذا ما سنتعرض لهو  تلك المظاهر مع

ار العلمي-2   مضمون المع
ــن تحدیــد ــن أن  أم م شــر مســتقل  ــائن  ــاة  أنــه وجــود مظــاهر الح ــاة  ــار للح مع

ما نتبینه ـا نمـواألخر  تمن التنظ ـام بوظـائف مـن  ،تخصـصتطـور،  ، وهي إنتـاج خال ق
ضـة الملقحـة ـة بـدء مـن البو ـة وحر ـاة و  .تنفس وتغذ نخلـص مـن ذلـك إلـى أن مظـاهر الح

ار العلمكائن الحفي ال اة لد اإلنساي للحي هي المع    .1نم على بدء نشوء الح
ا ار القانوني :ثان اة المع ة الح في الح   لبدا

ـــة  فـــي القضـــاءاختلـــف الفقـــه و  التـــالي بدا ـــاة و ـــة الحـــ فـــي الح ـــة تحدیـــد بدا الحما
ة له  ةالخصوص (القانون ما یليو  )الجزائ    :التي نوردها ف

  لفرنسیینموقف الفقه والقضاء ا - 1
ـة، ة الجزائ ـام المسـؤول أسـاس لق ـا  الد ح وجعـل  اتخذ جانـب مـن القضـاء والفقـه المـ

اة خارج الرحم  ار ثبوت الح التاليمع اة و ة للح في الح ة بدا ة الجزائ ، لـه تقرر الحما
مـــة  10/01/1959فبتـــارخ  ارة صـــدم امـــرأة حامـــل" ـــارس"قضـــت مح  بإدانـــة ســـائ ســـ

ـــا نتیجـــة الصـــدمة التـــي تلقاهـــا فـــي هـــذا الحـــادث  وتســـببت فـــي وفـــاة الد ح عـــد المـــ الجنـــین 
ش لـو لـم یتعـرض لتلـك الصـدمة التـي  ال للع ان قا ا والذ  ة ح الد الضح واعتبرت أن م

ا لمساءلة السائ اف ون  اته  ح   .2أودت 
تارخ  مة  28/04/1964و ان"أدانت مح قابلة بتهمة القتـل غیـر العمـد نتیجـة " أم

ما دامت أنها ارتكبت ضد إنسان حي حتى  واعتبرت أن الجرمة قائمة إهمال أثناء الوضع
ن منفصال عن أمه   .وٕان لم 

                                                 

ه  1 - ان نب ، صشع   .96. ، مرجع ساب
2 MAYAUD Yves, Violences involontaires, théorie générale, encyclopédie juridique, 
Dalloz, répertoire de droit pénal et procédure pénale, tome 7, Paris, 2003.pp.1-4.  
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مـــة  ـــم أخـــر صـــادر عـــن مح أن الجنـــین  اعتبـــرت 02/06/1987فـــي " دو "وفـــي ح
طن أمه 4الذ یزن  ـان  یلوغرام والذ نزع من  سبب حادث مرور دلیل على أنـه  میتا 
ا أثناء  عدو  الحملح اة  ال لح   .ذلك قا

ة مـة الـنقض الفرنسـ رفضـت فیهمـا تأییـد قضـاة الموضـوع  فـي قضـیتینو  غیر أن مح
فهم ألفعال أدت إلى وفاة الد على أساس عند تكی القتل غیـر العمـد  جنین مقبل على الم

ة مـــن خـــالل اعتمـــاد التفســـیر الضـــی للـــنص  ـــدة علـــى ضـــرورة احتـــرام مبـــدأ المشـــروع مؤ
ــة لحقــوق اإلنســان .1الجنــائي مــة األورو ــاة :" قــرار المح اعتبــرت أن امتــداد الحــ فــي الح

حسب مفهوم  ة تخضع لتقدیر الدول األعضاء  الد هو مسألة داخل للجنین المقبل على الم
  .2"الح لدیها، نتیجة اختالف التشرعات في هذه المسالة

صـفة عامـة ال تحمـي إال القتـل  ـاة األشـخاص الـذین  ذلك أن النصوص المتصـلة  ح
عتبــر تطبیــ الد  قهــا إلــى الجنــین المقبــل علــى المــ ــاء، وأ محاولــة المتــداد تطب   ولــدوا أح

ـه هـذه النصـوص ـاس و  على صنف یختلف عن الذ أشـارت إل عتبـر مـن قبیـل الق هـو مـا 
ة   .المحظور في تفسیر النصوص الجنائ

ارات، ذلك  أیده في ذلك الفقه حـاالعتـراأن لعدة اعت عنـي جعلـه  ف للجنـین  ـاة  الح
ــن تصــوره، م ــه أمــه وهــو مــا ال  ــاة الــذ تتمتــع  وأن هــذا   علــى قــدم المســاواة مــع حــ الح

متاز طـة و  صـفته المطلقـة الح  اتـه مرت ـون ح ـن أن ینطبـ علـى الجنـین  م هـو مـا ال 
اة    .األمح

                                                 
1  Arrêts de la Cour de Cassation,  du 30/06/1999 et du 25/06/2002, Paris, 
www.courdecassation.fr 

2Arrêt CEDH le 08/07/2004, « L’avis de la cour, le point de départ du droit à la vie relève 
de l’appréciation des Etats ; cela tient, d’une part, au fait que la majorité  Pays ayant ratifie 
la convention n’ont pas arrêté la solution a donner à cette question… », Fréderic Sudre, 
Margénaud Jean-Pierre, op.cit, p. 45. 
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ـة  تمل إالالوجود القانوني لإلنسان ال  الموقف فإنفحسب هذا  الـوالدة اكتمال عمل
حصـــل خـــالل تلـــك الفتـــرة وتمـــام االنفصـــال ال  عـــن الـــرحم ومعنـــى ذلـــك أن االعتـــداء الـــذ 

  .یخرج عن نطاق جرمة اإلجهاض
ة تعرضـــت لنقـــد شـــدید ههـــذأن غیـــر  مـــة الـــنقض الفرنســـ   القـــرارات الصـــادرة عـــن مح
ــأن الجنــین یخضــع لنظــام خــاصفواعتبــر ال مــة  س فــي  ،قــه أن قضــاء المح محلــه، ألن لــ

ل النظـــام القـــانوني المقصـــود وضـــعت لتحمـــي  اإلجهـــاض والتـــي تشـــ النصـــوص المتعلقـــة 
ة تتمثل في الصـحة العامـة للحفـا علـى سـالمة جسـم المـرأة س . مصلحة اجتماع وأن تأسـ

ة ــان مؤسســا، و  وضــرورة التفســیر الضــی للــنص احتــرام مبــدأ المشــروع ــن  نــهإفٕان  م ال 
ــة تحــت هــذا  ــالوالدة، فــالجنین تقیّیــد الحما ــار واقتصــارها علــى الطفــل الحــدیث العهــد  المع

الخصـوص، هـو إنسـان فـي طرقـه إلـى االنفصـال ـة أالم الوضـع  ن أعـن أمـه، و   أثناء بدا
ان أو غیر عمد ا  القتل عمد ستح تكیّیف وفاته    .ذلك الغیر الذ 

حــث عــ للــنصمــا أن التفســیر الضــی  انــا اللجــوء إلــى ال ن إرادة المشــرع قتضــي أح
، ذلــك أن الــنص القــانوني ل مطلــ شــ ــاة  ــة الحــ فــي الح  2211-1 والتــي تتجــه إلــى حما

عــة ال تكتســب  ت ع ف،مــن  ة وهــذه الطب عــة إنســان ــل مخلــوق ذو طب ــة  ینصــرف لحما
طن أو خارجه قى نفسها ال تتغیر سواء داخل ال الد بل هي ت     .2فقط لحظة الم

اتموقف الفقه في   -2 ة الوال  المتحدة األمر

من النص على هذه المسألة، غیر أن الفقه حاول إبراز هذه  اإن تشرعها یخلو 
ون محال  المسألة ة طفل الذ  مثا عد  حیث اعتبر أن الجنین منذ األسبوع العشرن 

القتل، ال االعتداء  ة من مختلف أش ة الجوتكیّ  للحما ة عن قتل الطفل ز ف المسؤول ائ

                                                 
1 Art 221-1 et 223-10 du Code pénal Français, 150ieme éd, Annotation de jurisprudence et 
bibliographie par: Yves Mayaud avec le concours de Emmanuelle Allain et carolegayet, 
Dalloz, Paris, 2008.  

شأن هذا الجدل أنظر 2 اش عزالدین: لمزد من التفاصیل  العمد في جرائم العنف،  ، النظام القانوني للخطأ غیرط
ة، جامعة تیز وز،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون الجنائي،    .83-76.، ص2014رسالة لنیل شهادة الد
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سأل عن جرمة قتل عمد من الدرجة داخل الرح ة الجاني، فإذا توفر القصد  حسب ن م 
ة مساءلة األم الحامل على جرمة القتل الخطأ إذا ما . األولى ان ما تصور هذا الفقه إم

ان اة الطفل، و ح ة، مثل ممارس تارتكبت أفعال أودت   تهامخالفة لإلرشادات الطب
ة                  .األلعاب الراض

ارا في ف المصر  تشرعال اأم اد ینعقد ــهذا الشأن فإنه لم یورد نصوصا تحدد مع
ة نشوء افقـه المصر على بدء واقعـة الماع في الاإلجم إال اة للجنین، ـلحیالد هي بـدا

ه واقعـأنهم اختلفوا في تح عض اآلراءــة المیـدید الوقت الذ تبدأ ف إلى   الد فقد ذهبت 
 .األمعن  اـامـعض ضرورة انفصاله تمزء من جسم الجنین، بینما یر الـوز جاشترا بر 

ح للو  آخرون ما یر ف ضة هو معیهو رأ ثالث أن التلق ون و   اةـار لبدء نشوء الحیـبو
ة الوالدة تبدأ آتتجه و  .قتال نعلى الجنی عاالعتداء الواق ة الفقهاء إلى أن عمل راء أغلب

ذ ـعد االعتداء الـزء منه وـن عن األم أو یبرز جـم ینفصل الجنیـل وـظهور عالماتها ول
س ال ـرة قتـهذه الفتن في ـى الجنیـیرتكب عل الم آدء ـحجتهم في ذلك أن بو  إجهاضاول
ش ش مستقال عن  فـالوالدة  ة الجنین للع   .1اكتمالهو  األمعن صالح

 ، ة لموقف المشرع الجزائر النس النصوص  الل استقراءمن خ یتضحفإنه أما 
التحدید القتل و ا أن المشرع ایبدو  ،من ق ع ج 259و 254المادتین  المتصلة  عتبر ا  جل

الد،قتالً  إزهاق روح إنسان  259في المادة   عرف قدو  ، ابتداء من اللحظة األولى من الم
ون هناك قتل  ي  الوالدة، ولذلك  أنه إزهاق روح طفل حدیث العهد  البد قتل األطفال 

ه وتنفس خارج جدار الرحم حتى و  أن یرتكب ع أطرافه إ ضد طفل دق قل ن لم تظهر جم
ة إال في حدود جرمة اإلجهاض .في العالم الخارجي ستفید الجنین من الحما ه فال    .وعل

                                                 
ه - 1 ان نب ، صشع                              .100. ، المرجع الساب
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ما ة اإلنسان تبدأ بتمام والدته  من القانون المدني 25المادةنصت  ف أن شخص
ا االنفصال التام عن األبتم قصد، فهذا النص 1ح اة  مام الوالدة  وظهور عالمات الح

اح ون الشخص أهال إلك التنفس أو الص ذلك  ن إسقا هذا تو م ساب الحقوق، وال 
اة النص على المجال الجزائي ة الح ار لبدا مع نظرا  أو الجنائي وجعل االنفصال 

ل قانون    .الختالف مجال ونطاق تطبی 
س على ضوء ما تقدم  ار أنه ل اة على اعت حقه في الح عترف للجنین  فإنه ال 

ة تقر هذا التوجه، ذلك أن اغلب  ل اآلراءإنسانا رغم وجود أراء فقه ة  إنما نقول  الفقه
ة ام القضائ ة و  واألح اةالنصوص التشرع الح في الح د عدم تمتع الجنین     .تؤ
ة:يالفرع الثان ا الح في نها    ةالح
اة  ةإن نها ةالح الضرورة إلى نها اة بتحق واقعة الوفاة یؤد   ،الح في الح

ترتب ة المقررة له و ة القانون لة تحدید لحظة لم تكن و  ،2عنها انتهاء الحما  لو لوقتو مش
ة، أد  ا الوفاة محل جدل، لكن التطور الكبیر والسرع في مجال العلوم الطب قرب نسب

اینة حول مس ةإلى بروز اتجاهات فقه حیثأمت الفقهاء في  انقسم لة تحدید لحظة الوفاة، 
   .نیإلى رأیهذه المسألة 
ة: أوال     الوفاة واقعة قانون

تعین على المشرع التدخل بإیجاد تعرف لها ة و أن الوفاة واقعة قانون  یر هؤالء 
ة للوفاةو  ار مقبول من الجهات العلم ة المرضى وهذا التحدید ضرور لح. تحدید مع ما

ر  ة نقل أجزاء من عن و الخاضعین لإلنعاش الصناعي من اإلعالن الم غ فاتهم 
ةو  مثل القلب في ظروف أفضل، يالمتوف اء من دعاو المسؤول ة لألط  ذلك حما

                                                 
ة اإلنسان بت:(من ق م ج التي نص على أنه 25المادة  1 ا،تبدأ شخص ، ..) مام والدته ح القانون المدني الجزائر

ة اإلنسان بتمام والدته :( ق م م التي تنص 29/تقابلها م  .2013-2012منشورات بیرتي للنشر، الجزائر،  تبدأ شخص
ا ، ، ..)ح ع والتوزع، القاهرة،   البدراو قانون مدني مصر   .2010للنشر والط

ط به2 ة ترت ذلك جوانب قانون ون وللوفاة  شتر   أن  ان جرمة القتل، إذ  المیراث أو توافر أر ا العدید من المسائل 
ان هذه الجرمة  من عدمها ه توافر أر التالي فإن تحدید لحظة الوفاة یتوقف عل ا و  . محل الجرمة إنسانا ح
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ة ة . 1 الجزائ اح و ، والقانأعمالهفهو یرد معرفة حدود مشروع حدد له الم ن هو الذ 
ة تعبیر عن ضمیر الجماعة، . لمجتمعوالمحظور من وجهة نظر ا ألن القاعدة القانون

اءومن ثم تحمي  وال یجب ترك هذه  وتقدم لهم العون والطمأنینة، أنفسهمضد نزوات  األط
مهنة الطب، فهذه القواعد قد ال تلقى لد أفراد المجتمع نفس  وأدابالمسألة تنظمها قواعد 

نه رجال الطب نحوها اء قد ال یلقى وما . التقدیر الذ  ه العمل بین األط یجر عل
ه ار  -قبول لد القضاء والرأ العام، وعل اعت مسألة الموت من المسائل التي تهم  أنو

ات من الضرور مناقشتها من العامة ع تشر وضع  إلىأو البرلمان لنصل   الجماعة، 
  .2ینظمها

ا ة: ثان    الوفاة مسألة طب
أن أصح یر  اء تحدید الوفاب هذا االتجاه  ة یختص بها األط اة مسألة طب

ة ینف ،العلميو  بتحدیدها وف فنهم الطبي س و   رد بها الطبیب،فهي مسألة بیولوج ذلك ل
ةو  صاص في ذلكللمشرع اخت عض المعاییر اإلرشاد حدد  . فقطو    ون للمشرع أن 

اإلنعاش الصناعي  خاصةو   الجال العقدم العلمي والطبي الهائل في مجوقد نجم عن الت
هو  للمرضى ات ف ح إال بواسطة تحدید غیر واض اصعً  الحظة الوفاة أمرً  تحدید الذ 

ا ه على تحق الوفاةمع م  صدد دراسة هذه  علینا ، لذا یتعین3ر علمي للح ونحن 
  .عناصرالمسألة أن نتناوله في ثالثة 

  
  
  

                                                 
ة، القاهأحمد شوقي أبو خطوة -  1    .                        170. ، ص1986رة، ، القانون الجنائي والطب الحدیث، دار النهضة العر

ةمروك نصر الدین 2 شرة في القانون المقارن والشرعة اإلسالم الجزء األول،  -دراسة مقارنة -، نقل وزرع األعضاء ال
اعة والنشر والتوزع، الجزائر،   .325و324. ، ص ص2003الكتاب األول، دار هومة للط

احمدأعلي دمحم علي  -  3 ا حدیثة في الفقه اإلسالمي و   ر تحق الوفاة، مع م(ما یتعل بها من قضا ، دار )الموت الرح
ندرة ر الجامعي، اإلس                                                                                        .49 .ص، 2006 ،الف
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ار التقلید -1   المع

ار عد اإلنسان میتا وفقا لهذا ا ة توقفـا ال و  بالقلو  متى توقف التنفسلمع الدورة الدمو
ــه، حیــث یترتــب عــ الــدم  وصــولســائر أعضــاء الجســم مــن و  ذلــك حرمــان المــخ نرجعــة ف

   .1إلیها
ة ل هذا أن توقف الدورة الدمو عـرف و  ستخلص من  ـه عالمـات  القلب توقفا تامـا ف

  : بها
ض في الشرایین - ض عند الشرو  توقف الن س الن ح كبر أو العضد أو ان األذلك 

                                                 .الصدغي
عدم السمو  توقف القلب - ستمر لـمدة ذلك  ة وأن  السماعة الطب ضات القلب   5اع لن

ة تتمثل في ، وتوجد عالمات أخر لتوقف الدورة الدمو   :دقائ
ع إذا رط ف - عند حقن مادة ملونة تحت الجلد  -   .ي حالة الوفاةعدم احتقان اإلص

قى ظاهرة  انها في حالة الوفاة بینما ت ن في م م ا  ون الشخص ح تنتشر في حالة 
ة ة المخاط تها على األغش   . شفتیناألخص الوجه والو  تبهت الجثة -   .رؤ

ة مثل الشران األ - ان الشخص حیـا عند قطع أحد الشرایین السطح كبر یتدف الدم إذا 
ال و سیل الدم قل ضات القلب، بینما  ضة من ن ل ن ان مع  توقف في حالة إذا 

  .الشخص میتا
ة الصدر - :التنفسعالمات توقف  طنو  توقف حر عدم سماع أصوات  - .ال
ة السماعة الطب ةالقصبـخاصة عند وضعهـا على و  التنفس  ار و   .ة الهوائ أخذ بهذا المع

اء حیث یرون أن الم قي للشخعض األط مفارقة الروح للجسدـوت الحق ون  توقف و  ص 
ع األعض مجم فتها  ـة عن أداء وظ ا في ذلك برودة القلب مع برودة الجسم ـاء الحیو

                                                 
القانون  رسالة لنیل شهادة الماجستیر في ،نقل األعضاء بین الشرعة والقانون  ،إبراھيم حسن عبد الرحيم المال -  1

ة الحقوق، جامعة القاهرة،  ل                                                                               .61 .ص ،2003الجنائي، 
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عثهـلفقدانه ح اة التي ت م من ـالسلیو  ي من المیت،التي تمیز الحو  الجسدفي  الروحا ـرارة الح
  .نتیجة مفارقة الروح لهالتعفن في الجسد و  التحلل ذلك بدءو  المرض،
افا ونه غیر  ار   عن العمل ف القلبألن توق، 1غیر مطاب للواقعو  نتقد هذا المع

س توقف الجهو  ال قاطعـا على الماز التنفسي ل قي لإلنسان،دل ن أن  وت الحق م إذ 
اتظل خ ذاتهفي الوقت و  یتوقف القلب عن النشا ة، فالموت هنا ظاهرة هال فمن  ،ح

ن عي عن طر اسإعادة الق المم عض األجهزة االلب إلى النشا الطب ة طصتخدام  ناع
  .وسائل اإلنعاش

ار غیر دقی لتحدید لحظة ال ون فیهما أن المع ا اإلنسان وفاة في الحاالت التي 
ظل القلبو  بین الموت حدث أن  اة، فقد  ا  حیینالجهاز التنفسي و  الح بینما تكون خال

ة أ التوقف النهائهنا یدخل الشخص في و  المخ قد ماتت ة نهائ ي لوظائف المراكز غیبو
بیر غیر ة المخ بتلف  ا نتیجة إصا ة العل لو ظلت و  حتى  الحقابل لإلص العصب

ا بواسطةالجهاز التنفسي تو  وظائف القلب سمى ؤد دورها صناع الجهاز و  القلب(ما 
ا مخه) التنفسي موت خال ستحیل عودة الشخص إلى  أما إذا مات اإلنسان  اةفإنه     .2الح

ات نقل األعضاء ألنها  ار إلجراء عمل صلح هذا المع تطلب السرعة في توأخیرا ال 
ة متها البیولوج   .استئصالها للمحافظة على ق

ار الحدیث -  2    المع
ة و  ق التوقف الكلي المضطرد تكون الوفاة الحق ار،  ة فقا لهذا المع س للوظائف الرئ

او  مخلل انت الوظائف األخر مستمرة صناع هي و  وقد ظهرت ثالث تعرفات للمخ  .لو 
ل المخ  -أ : ا للمخ  -ج .موت جذع المخ  -ب ) .الدماغ(موت    .موت الوظائف العل

                                                 
ة الحدیثة في  ةالمسؤول، دمحم عبد الوهاب عبد المجید الخولي -  1 اء الناشئة عن استخدام األسالیب العلم ة لألط الجنائ

توراه في القانون : الطب ة، رسالة لنیل شهادة الد الشرعة اإلسالم ة الحقوق، جامعة القاهرة،  ،دراسة مقارنة   ، 1997ل
                                                                                                                          .220 .ص

، صددمحم عبد الوهاب عبد المجی 2  .226. ، مرجع ساب
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ل المخ  -أ لو  :) الدماغ(موت  ز  ه توقف نشا الجهاز العصبي المر ه ـقصد 
ةمتضمنا القشرة ا اء موت الدماغ أنه عرّ     .بل العصبيالحو  جذع المخو  لمخ ف األط

ما فیها وظائف الدم ع وظائفه  ف رّ ـاغ، وعُ ـتلف دائم في الدماغ یؤد إلى توقف دائم لجم
ضا أن     .1لعصبوناتللكـل الوظائف المتكاملـة  ه الفقد الدائمـأ

ا جذع المخ قصدو  جذع المخموت  -ب     .ه موت خال
ا ل -ج م: لمخ موت الوظائف العل عة اإلنسانفقدان ما  في القدرة  لالذ یتمثو  یز طب

وظائف المخ (ه ذلك فإن أ مرض تتوقف لدو  ،اإلدراكو  اإلحساسو  على التمییز
ا ح في حو اإلدراك  أو واإلحساس فقد القدرة على التمیز) العل اص . م المیت مخ

قة مع انعدام اإلدرا ة عم حدوث غیبو ةتشخص موت الدماغ  العالمات . ك واالستجا
ة لتوقف وظائف جذع المخ وتشمل عل(السررة  سان الحدقة ـاالكلین اب منع ى غ
ة   . 2والقرن

ار لعدة انتقادات سواء على المستو الفرد أو الجماعيهذا تعرض  ، فعلى المع
اء في مدینة المستو الجماعي  على أن مخ اإلنسان" أمستردام" أثبت مجموعة من األط

اة داخل  ار استمر في إرسال إشارات تدل على وجود ح الذ اعتبر میتا وفقا لهذا المع
ة للمخ ا العصب اء ممن قاموا  الفرد أما على المستو . الخال عض األط فقد أوضح 

ات نزع األعضاء من الم عمل ا  عتقدیوفتشخص ا إلى القول أنه  أن هؤالء  ین دماغ
ا ل ة  سوا أمواتاً المرضى المتوفیین دماغ ق امهم بتخدیرهم، فالجثة الحق قة بدلیل ق في الحق

ن أن تعی استخدام المشر الجراحي إلنسان میت م   .ال 
ها ئاأعض انتزاعو  قاذ مرضة من القتلحالة أثبت في الو م أ ، إذ قام طبیب بإن توجد

صها  ل المخ(عد أن تم تشخ م الع لكنو  )موت  ا حیث الج لهمجرد استمراره في تقد

                                                 
، صعلي دمحم علي أحمد 1  .50. ، مرجع ساب
 .51. ، صالسابلمرجع ا ،علي دمحم ا 2
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أنها تكح ثم تحرك عضالت وجهها، استعادة وعیهاهى األمانتو  فوجئ  عودتها إلى و   ر 
اءو  منزلها، أن مرضى موت المخ أح اء  عض األط   .1ذلك اعترف 

س من المخ إال النشا القرب للمراكز  ع ما أن جهاز رسام المخ الكهرائي ال 
ن من إعطاء معلوم ة دون أن یتم قةالعصب ة العم ة عن نشا المراكز العصب اف  ات 

ة فتوقف جهاز رسام المخو  عني توقف جذع المخ، التي من المحتمل أن تكون ح  2ال 
عمل في حالة انخفاض درجة  حیث ال  عوامل أخر  ما أن هذا الجهاز قد یتوقف متأثرا 

عي لها، حرارة الذین هم في حالة  ال في حالة األشخاصو  الجسم إلى ما دون المعدل الطب
ة المصابین ال في حالة األطفالو  تسمم خطیر     .الغیبو
  الموت الجسد والموت الخلو -3      

ار الحدیث بدیل  نظرا لالنتقادات التي تعرض لها المع ار    .لهظهر هذا المع
  الموت الجسد-أ

ة، أ توقف جهاز التنفس، الدورة الدمالتوقف  ىیرتكز عل ة وظائف الحیو و
لي " الدماغ"والجهاز العصبي ع ذلك من موت  ، وما یت ضع دقائ توقفا تاما مستمرا ل

في التأكد من التوقف التام والمستمر  ات الموت الجسد  ا الدماغ، وإلث ونهائي لخال
لكل من القلب والتنفس والدماغ فترة من الزمن تكفي لحدوث تغییرات في الجسم تمنع 

اة من جد قةالعودة للح ار و  .ید، وتقدر هذه الفترة بین عشر وثالثین دق تم تأید هذا المع
عض علماء الطب والقانون سواء على المستو الجماعي أو الفرد تقرر 3من قبل   ،

ة ة البرطان ة الطب   .الجمع

                                                 
  .62. المرجع نفسه، ص 1
، علي دمحم 2  .62. ص، المرجع الساب

مة 3 ر ست  ة للطبیب، ملتقى وطني حول تحدید لحظة الوفاة، تدر ة الجنائ ة، یومي : والمسؤول ة الطب  23المسؤول
ة الحقوق، جامعة تیز وزو، عدد خاص ، 2008جانفي  24و ل ة،  اس ة للقانون والعلوم الس ، 2008، 1المجلة النقد

 .369.ص
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سلم من االنتقادات ار لم  قي ال یتحق إال غیر أن هذا المع ، إذ أن الموت الحق
ا ف ار أن موت الخال اعت ة الثالثة في الجسم  س عد توقف األجهزة الرئ ي الجسم وذلك 

ة مثل الغر قبل الموت والناجي  عالمات الموت الجسد قد تظهر في حاالت مرض
اة في  من الموت نتیجة الصع الكهرائي، ورأ أخر یر أن االنتظار حتى تتوقف الح

أعضاء الموتىالقلب وعدم االكتفاء بجذع المخ یؤد إلى ت   .فوت الفرصة من االنتفاع 
  الموت الخلو -ب

ة من الموت الجسد عني  عد فترة زمن ونة لها  ا الم موت األنسجة والخال
ل نسیج على احتمال توقف وصول الدم واألكسجین  عا لقدرة  ة ت وتختلف هذه الفترة الزمن

ا في ح وجد اختالف بین األنواع المختلفة للخال ه، و   .1األكسجینساسیتها النعدام إل
اء ا أما ة لألط ل مهمة تحدید الوفاة في قانون الحالة المدن لمشرع الجزائر فقد أو

حدد لهم الوسائل الوفاة  أن إلى  أشارتج  من ق ص 166إال أن المادة ، 2دون أن 
ات الطبي والشرعي وحسب المعاییر اإلث الصحة  تكون  لف  حددها الوزر الم التي 

ةا   .3لعموم
الذ حدد  26/30/89بتارخ  89/39تنفیذا لهذا النص صدر القرار الوزار رقم 

ام بنزع  ات الوفاة لغرض الق اء مراعاتها في إث ة التي یجب على األط المعاییر الطب
المعاییر :( نهأاألعضاء ونصت المادة األولى منه على  ةتثبت الموت الدماغي    :اآلت

 ةالمعاییر اإلكلین -

انعدام الوعي -  المعاییر المتعلقة 

ـــا المـــخ  - ـــة لتأكـــد مــــن مـــوت خال اســــتخدام جهـــاز رســـم المــــخ المعـــاییر الكهرائ
 )، فحوصات أخر خاصةالكهرائي

                                                 
، ص: نقال عن 1 رمة، مرجع ساب  .370.تدرست 
، منشورات وزارة العدل الجزائرة،  قانون  2 ة الجزائر  .2008الحالة المدن
ة الصحة وترقیتها معدل ومتتم ج ر عدد 85/50من القانون رقم  166المادة  3 صادر بتارخ  8المتضمن حما

18/02/1985 . 
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ـاءـان هـذا القـرار محــل نقـد مـن طــرف  ـون القـرار اعتمــد علـاألط ــة  ى،  معـاییر دول
قهـــــا فـــــي الجزائـــــر و  ـــــن تطب م س متطـــــورة وال  ـــــة ســـــبب علـــــى مقـــــای نقـــــص األجهـــــزة الطب

إلــى إنشــاء مجلــس  1990لــذلك عمــد المشــرع فــي تعــدیل قــانون الصــحة لعــام . 1المتطــورة
موجــب المــادة  ــة  ــات العلــوم الطب ــرر  168وطنــي ألخالق ــة ابهــدف  1م لســهر علــى حما

ات نقل وزرع األعضاء عمل ة  ة األعمال الطب ة ومراق اة اإلنسان وسالمته البدن   .ح
ـــ قـــرار وزار یتضـــمن  19/11/2002ار تحدیـــد الوفـــاة صـــدر بتـــارخ وفـــي إطـــار مع
ة جدیدة  ـة منـه تتمثـل فـيمعاییر علم ناء علـى نـص المـادة الثان ات الوفاة، و انعـدام :( إلث

ـة الع اب النشا العضو الدماغي، التأكد من االنعـدام التـام للتهو ـة عـن فالوعي التام غ و
ـــار  ـــ اخت اســـتخدام رســـم المـــخ لتأكـــا"  Hypercapnie "طر ـــا المـــخ  د مـــن مـــوت خال

فتـرض أن تتفـ ـل هـذا  هـذه المعـاییر  الكهرائي مرتین، ومن انجاز طبیبین، ومن خـالل 
  .2مع الواقع الطبي الجزائر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اء ومن جثث الموتى، ملتقى وطني حولمواسي العلجة 1 شرة بین األح ة، : ، نقل وزرع األعضاء ال ة الطب المسؤول

ة الحقوق ، 2008جانفي  24و 23یومي  ل ة ،  اس  .6. ص ، 2008، جامعة تیز وزو، والعلوم الس
 .6.المرجع نفسه، ص 2
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حــث الثانــي   الم
  

اة شأن الح في الح ة الجدیدة    التوجهات العالم
  

ةإن التطورات  ة،في ا العالم خاصة التي شهده االقتصاد ان  الدول الرأسمال والتي 
ة  اس م الس ةلها األثر الكبیر في تغیر العدید من المفاه ة واالقتصاد والتي  واالجتماع

ة أثرت هي األخر على نظام حقوق  ا من  اإلنسان األساس عدا عالم فجعلتها تكتسي 
  ).ولاألمطلب ال(حیث المضمون واإلجراءات 

ذلك ة اإلعدام  ظهور توجه عالمي یدعوا إلى  ومن بین هذه اآلثار  إلغاء عقو
اة  ل قیدا على الح في الح ارها تش ذلك منع  التعذیب )يثانالمطلب ال(اعت ، و

اله وغیره من ض ة مختلف أش ة ألنه یؤثر على السالمة البدن روب المعاملة غیر اإلنسان
اته ح التالي اإلضرار   واسعاً إضافة إلى خطر اإلرهاب الذ عرف انتشارا  ،للشخص و

ة على الـأثما له من یرة و ـة األخـفي اآلون   ).ثالثال مطلبال(  حقوق والحراتـار سلب
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عد :مطلب األولال اة في للح العالميال اره ح الح  وق اإلنسانمن حق اعت
ة  األساس

ة األمر تقتصر على نطاق ضی وهو الدولة  انت في بدا إن الحقوق والحرات 
قة ا الواحدة، حقوق المواطن، وهذا ما تكرس في وث عرف    لعهد األعظمأ ما 

"Magna carta"   موجبها ملك عض حقوق الشعب االنجلیز  انجلتراالتي اعترف  في  ب
ة الح تلته، ثم عد صراع مرر 1225عام  ق ل هذه الوثائ وثائ أخر تكرس  قوق، ف

ي ذلك صدر ثم قوق اإلنسان على نطاق ضی ومحدود، تكرس ح اإلعالن األمر
اج في ورد ،04/07/1776في  لالستقالل عن التاج البرطاني إن الناس خلقوا ( : تهدی

ن وقد منحهم خالقهم ح ال اة والحرة،متساو حث عن السعادة ح عد  ،1. )..ال والذ 
ة ة المستقبل ة للحقوق والحرات في الدولة الفیدرال النس ة نقطة انطالق    . مثا

 أكد الذ 1789،2اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن عام عد ذلك صدر 
فهذا اإلعالن على مجموعة من الحقوق للمواطنین الفرنسیین وعض حقوق اإلنسان، 

یتضمن القدر الكبیر منه حقوق المواطنین، أ الفرنسیین، فبذلك مازالت حقوق اإلنسان 
قة   .في حدودها الض

ال  دول والتيـمن المسائل الداخلة في االختصاص الداخلي لل  اإلنسانحقوق  عدتُ 
ة منظمة مهاغیرها من الدول أو  یجوز أل قتصر تنظ دساتیر الفي   التدخل فیها والتي 
ة فما تشاء  والقوانین الوطن ا  ا وتحمیها قضائ   .3فتنظمها تشرع

                                                 
1 (Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doutés par leur créateur de certains droits 
inaliénable parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté, la recherche du bonheur...) Henri 
Oberdroff, Droits de  l’homme et libertés fondamentales, 2iéme éd, LGDJ, Paris, 2010, 
p.94. 
2 PHILLIPPE Segur, La Dimension Historique des libertés et droits fondamentaux, Remy Cabrillac, Marie 
–Anne, Frison- Roche, Thierry Revêt, Libertés   Publique et Droits Fondamentaux, 11ieméd, Dalloz, Paris, 
2005, p.8. 

،     2000، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان، دار النھضة العربية، القاھرة، يحسين عمر حنف 3
 .312. ص
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بیرا مرور الزمن تطور هذا المفهوم وعرف تحوال  حت ح ،1لكن  قوق اإلنسان فأص
أسره، اً واسع اً نطاق تشمل ع العالمي لحقوق و  وهو العالم  د هذا التوجه والطا ما یؤ

ة العامة لألمم المتحدة، اإلنسان، هو صدور اإلعالن العالمي لح قوق اإلنسان عن الجمع
أ یخاطب   حقوق اإلنسانتعل و  فمن جهة هو إعالن عالمي أ واسع النطاق،

ون مواطن فهو إنسان، ومن جهة أخر  س المواطن، ألن الشخص قبل أن  اإلنسان ول
ة، وهي األمم المتحإف ة عالم عة لمنظمة دول   .دةن اإلعالن صادر عن هیئة تا

اسیأما أن هذا اإلعالن  انت س أو  ةــقر مجموعة من الحقوق لإلنسان سواء 
ة ةأو  اقتصاد ة، فهذه الحقوق هي لإلنسان،أو  اجتماع غض النظر عن وطنه  ثقاف

اة هو واحد من هذه الحقوق، و ، ...وجنسه ولغته، ه بوصفه و الح في الح هو معترف 
ان تواجده غض النظر عن م ة  أو إنسان  ل دولة مطال شي، ف مستواه الثقافي والمع

مها اة اإلنسان الذ یتواجد في إقل انة ح   .ص
د الطو  ذلك ما یؤ ع العالمي لحقوق اإلنسان  ون ا تجاوزه اإلطار الداخلي للدولة، 

ح  العصمة، حیث أص موجب الدولة ال تتمتع  م الحقوق والحرات  ات تنظ االتفاق
ة، من خالل اال ات المبرمةالدول ت دولة ما قواعد حقوق اإلنسان ما إذا  هوعل تفاق انته

أن قننت في دس ات  ة قواعد تتضمن إهدار أو  اتیرهاالواردة في االتفاق تشرعاتها الوطن
أن تتضمن التفرقة العنصرة قامت سلطات أو  تقنین التعذیبأو  الحقوق والحرات 

                                                 
ة نجد تعرف األمین العام للمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والنمو 1 ابیرو"من بین تعارف العولمة االقتصاد نز ر "  رو

ة التي تمل ":أنها والذ یر أن العولمة  أن االقتصاد العالمي یتكون العمل ي على المنتجین والمستثمرن التصرف و
ة ات وطن س إلى اقتصاد ة ول عالقات تجارة  من سوق واحدة ومنطقة إنتاج واحدة مقسمة إلى مناط اقتصاد طة  مرت

ة انفتاح لالقتصاد واندماج إ، وعلى ضوء هذا التعرف ف"واستثمارة نتاج والمنتجات معا لوسائل اإل ن العولمة هي  عمل
ادل :( ما قال االقتصاد سمیر أمین على أن العولمة هي في. ضمن إطار اقتصاد رأسمالي استهالكي االختراق المت

اره  ادالت بین الشمال والجوب على اعت ع الم ة المتطورة بدرجة أولى ثم توس ة و المعلومات ات الرأسمال في االقتصاد
،  www.libyanwritersclub.com/arab، مفهوم العولمة ونشأتها، فاضل الشیخي ، نقال عن)مثل سوقا مهما

 . 4 .، ص2008
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ة ممارسة أو  الدولة التنفیذ ة  أفعال تنطو على انتهاك حقوق اإلنسان تكون القضائ
ة ات دول   .1عرضة لعقو

قها وعدم انتهاك سلطات الدولة    ذه الحقوق هى اإلشراف علما أن  وضمان تطب
ة من لجان ومحاكم، ون من طرف هیئات دول ه  لهذه الحقوق  د ما تتمتع  والواقع یؤ

ة حیث أن إلزام احترام قواعد حقوق اإلنسان من قوة إلزام یتها لم تتوقف عند حد األمر 
من  ل النظام القانوني الدولي مجموعةفبل  حقوق اإلنسان والنهي عن انتهاكها

ة التي تكفل احترامها مثل  ا إبرامالضمانات الدول ة  تاتفاق ة جماع قواعد ثابتة  تنشئدول
ة معاهدات شارعة  مثا ة جمعاء مما جعلها  عامة قواعد  تنشئتتف علیها الجماعة الدول

  .نظم إلیهام إلیها ومن لم یضثابتة تلزم من ان
م تقارر عن لفة  ضاع حقوق اإلنسانأو  تم إلزام الدول بتقد لتفحصها األجهزة الم

هذا .بذلك التاليطارها الداخليإمن خرجت قد حقوق اإلنسان تكون  و نال   ، و لها  م
االختصاص الداخلي  إنشاء حقوق اإلنسانضد تقترفها  لالنتهاكات التيالتحجج  ، و

ة  ة حقوق اإلنسان األساس ع غیر الرجعي لعولمة حما د الطا ة یؤ ة الدول مة الجنائ المح
  . 2سحة المجال المحفو للدولة بین الفرد والقضاء الدولياف

ة اإلعدام :المطلب الثاني اة إلغاء عقو ارها قید على الح في الح   اعت
ا عتها ونوع الح الذ تمسه تعتبر من العقو ة وتتصدرها نظرا لطب ت األصل

مقتضاها ینفذ الموت في  ة اإلعدام التي ینص علیها القانون  ة، فعقو ة بدن ارها عقو اعت

                                                 
ات 1 التحدید المادتین  ضد الدول تفرض هذه العقو ع من میثاق األمم المتحدة و قا للفصل السا ، وتتمثل 42و 41ط
ة والدبلوماس: في اس قطع العالقات الس اسي ودبلوماسي  ع س ات ذات طا ات، ومنع عقو ة مع الدولة محل العقو

الحصار االقتصاد ة  ات اقتصاد ار في الدولة من السفر، وعقو ر ما . المسئولین الك ع عس ات ذات طا وعقو
ا، ا، العراق، صر ل من جنوب إفرق ات ضد  قت هذه العقو األمن الجماعي، وقد ط  ...عرف 

2 ROBERT Badinter, la Mondialisation de la protection juridique des droits fondamentaux, 
Rémy Cabrillac, Marie –Anne, Frison, op cit, p.128.  
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م ال یجوز أل فرد من األفراد  ه من الدولة، وتنفیذ هذا الح ه  وم عل شخص مح
ي ینفذ ال اشرته وٕانما تعین الدولة لذلك شخصا  م م   .1ح

وم  ة في إفقاد المح اة بإزهاق روحه،تتمثل العقو ه حقه في الح ة  عل فجوهر عقو
جزاء یتمث اة بإزهاق روحه اإلعدام  حقه في الح ه والمساس  وم عل الم المح ل في إ

ح لهم سواء في  وم علیهم بها المساس  ات األخر المح وسلبها منه مثلما تصیب العقو
  .شرفهمأو  مالهمأو  شخصهم

ة: ولالفرع األ  عد اإلنساني إللغاء عقو   اإلعدام ال
ة اإلعدام  ون عقو عد في  اة إنسان یتمثل هذا ال فهي بذلك  ،تؤد إلى إزهاق ح

اة، ل اعتداء على الح قها یؤد  تش في قلوب أفراد المجتمع   القسوة نشرإلى وتطب
عقاب للمجرمین،  اقي وتجعل قتل إنسان على ید إنسان آخر  قول عماد الدین  في  و

اة  ه الح في الح إال أنها  ثیر من الحیوانات تجیز قتل الحیوان من غیر جنسها  أن"تا
  .2"تمتنع من قتل فئات جنسیها

غي أن  ة أخر ین ونها  ال نعدممن ناح ة   حجة الكرامة اإلنسان هؤالء المجرمین 
ون حینئذ عقو ة لهم إذ  اضطراب الموت  اتهم إال أن یذوقو جزاء جرمة غیر مناس

ل شيء، نتهي بذلك  ه للحظات و ة هؤالء القساة و  وعذا س من العدل أن تكون عقو ل
ة من جنس الموت السهل والسرع  ینتهي  واالذین زرع ا، عقو األلم في قلوب الضحا

ل شيء، ف عقاب لهم وٕانما خدمة لهمن إبذلك  س  غي إعدام هؤالذلك ل ل ، بء، فال ین
عض األلم الذ اة في ظروف متواضعة لیتحملوا  سجنوا  مد الح غي أن  قعوه أو  ین

ة السجن هي األنسب لهم في قلوب العائالت المصدومة تحق ونها ، فبذلك تعد عقو
  . العدل

                                                 
1Robert Badinter, La Mondialisation de la protection juridique des Droits Fondamentaux, 
Remy Cabrillac, Marie –Anne, op. cit, p.119-137.   

اق 2 اد، ترجمة يعماد الدین  اةصادق الع قات : ، الح في الح ة اإلعدام في تطب ة إلغاء عقو ان دراسة حول إم
ة لمعلومات حقوق اإلنسان، القاهر  ة العر ة، الشر ة والقوانین اإلیران  . 7. ص ،2008ة، الشرعة اإلسالم
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ل ذلك ف ، إزادة على  قع الخطأ في التحقی حتمل أن  إدانة شخص حول نه 
عدم أ ٕاذا ما و سراحه،  طلف عد مرور الوقت اءته أدلة  بر  تظهر ثم جرمة معینة

عد ذلك ن تدارك الخطأ أو  الشخص وظهرت أدلة  براءته  م قي فال  ظهر المجرم الحق
اء الشخص المعدوم ن إح م   .حیث ال 

ات تدعو الدول إلى د هذا التوجه هو وجود اتفاق ة إلغاء وما یؤ من  هذه العقو
  :منها اتشرعاته
ة اإلعدام على المستو العالمي إلغاء:أوال   عقو

ة دالعه عتبر اس ة والس ة  الدولي للحقوق المدن عقو ة التي اهتمت  قة العالم الوث
حیث ة من المادة السادسة اهعلی نصت اإلعدام  فالنص لم یلزم الدول  ،1في الفقرة الثان

عض القی ة ب   :ود وهيبإلغائها إال أنها خصت الدول التي لم تلغ هذه العقو
ة مقررة فقط للجرائم األكثر خطورة وفقا للتشرع السار المفعول -  .أن تكون العقو

ة على األشخاص دون الثامنة عشر من العمر - م بهذه العقو  .عدم الح

ةأو  منح ح طلب العفو -  .استبدلهاأو  تخفیف العقو

                                                 
ة 6تنص المادة 1 اس ة والس ة - 2 ....:(على أنه من العهد الدولي للحقوق المدن ال یجوز في البلدان التي لم تلغ عقو

ة إال جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشرع النافذ وقت ارتكاب الجرمة وغیر  م بهذه العقو ح اإلعدام، أن 
ة علیها ة والمعاق ادة الجماع ة منع جرمة اإل ام هذا العهد والتفاق ة إال . المخالف ألح و ال یجوز تطبی هذه العقو

مة مختصة م نهائي صادر عن مح   .مقتضى ح
اة جرمة م -3 ون الحرمان من الح ون حین  ة،  ادة الجماع س في هذه المادة  ن جرائم اإل من المفهوم بداهة أنه ل

ة دولة طرف في العهدأ  مقتضى  نص یجیز أل ا علیها  ون مترت ة صورة من أ التزام  أن تعفي نفسها على أ
ة ام اتفاق ة علیها أح ة والمعاق ادة الجماع   .منع جرمة اإل

ة على  -4 ة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر وال تنفذ هذه العقو عقو م  ال یجوز الح
  .الحوامل

ة دولة طرف في ة اإلعدام من قبل أ ه لتأخیر أو منع إلغاء عقو م یجوز التذرع  س في هذه المادة أ ح هذا  ل
  ).العهد
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ة على النساء الحوامل -  .عدم تنفیذ هذه العقو

ذرعة لتأخیرما أشارت المادة إلى ع ام الواردة فیها  عدم أو  دم جعل هذه األح
ة اإلعدام   .إلغاء عقو

ستهدفون القضاء على اإلعدام التعسفي یتضح من خالل هذا النص أن واضع ه 
التصد لحاالت اإلعدام  اما مهدو  ،والخارج عن القانون  ة بدًء  الطر إللغاء هذه العقو

ة في شر  الجرائم األشد خطورة التعسفي، ثم حصر هذه العقو ادة الجنس ال مثل جرمة إ
ة اإللغاء والجرائم ضد اإلنسان ة على األطفال وانتهاء  ما حظرت فرض هذه العقو  ، 

ا ا ودول ة خاصة داخل حما   .لصغر سنهم لذلك تحظى 
ار الثاني الملح  ول االخت ة تم وضع البرتو استكماال لما ورد في هذه االتفاق

عدم أ شخص :( المادة األولى منه على أنه نصت، إذ 15/12/89في  لعهدا ال 
ول ة لدولة طرف في هذا البرتو ة القضائ ل دولة صادقت1)خاضع للوال ه ف أو  ، وعل

ة اإلعدام الغ ول تعتبر عقو م هذا النص ةانضمت لهذا البرتو وأضافت المادة  ،ح
ة منه على ة اإلعدام داخل نطاق أن تتخذ الدولة التداب : (الثان یر الالزمة إللغاء عقو
ة ول عدم قبول التحفظ إال إذا أعلن عنه عند . 2)والیتها القضائ ما تضمن البرتو

قا إلدانة جرمة أو  التصدی ة اإلعدام قي وقت الحرب ط تضمن تعلی عقو االنضمام و
رةو  الغة الخطورة عة عس   .ذات طب

ول إن رفض التحفظ على بنود هذا  أمر منطقي ألن قبول التحفظات  یؤد البرتو
م ال إلى إفراغه ول تقد  وهو وقت التصدی تحفظ بوقت محددمن محتواه لذلك رط البرتو

موضوع محددأو  الغة الخطورة أثناء الحرب وتكون ذات و  االنضمام و هو ارتكاب جرمة 
ول الجدل القائم حول هذه ا هذا أنهى البرتو ، و ر ع عس ةطا   .لعقو

                                                 
ة  1المادة  1 ه  في الجمع ة المصادق عل اس ة والس العهد الدولي للحقوق المدن ار الثاني الملح  ول االخت من البرتو

 .11/07/1991ودخل حیز التنفیذ في  15/12/1989العامة لألمم المتحدة في 
ول 2المادة  2  .من ذات البروتو
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ة، إال أنها لم تستكمل مسارها وذلك  رغم تصدی الجزائر على هذه االتفاق
ولین اإلضافیین األول والثاني الذ ألغى  ، خاصة هذا األخیرالمصادقة على البروتو

ة الح  ة في مجال حما ا، فبذلك یوجد تعارض بین ما حققته االتفاق ة اإلعدام نهائ عقو
اة، ،  ما هو علو  في الح یتطلب من المشرع مسایرة التطور  مماه في التشرع الجزائر

الشروع ة،  التحدید في هذه االتفاق في  الحاصل على المستو الدولي في هذا اإلطار و
ا من التشرع الجزائر خاصة مع التعهد بوقف تنفیذها ة نهائ   .إلغاء هذه العقو

ا ة اإلعدام على المستو اإلقل :ثان   ميإلغاء عقو
ل من دول مجلس ا على إلغاأو  عملت  والت الملحقة  ئهارو من خالل البرتو

عته دول مجلس ة نفس النهج الذ ات ة، وسلكت منظمة الدول األمر اأو  االتفاق   .رو
ة لحقوق اإلنسان -1 ة األورو ة االتفاق اته األساس   وحر

ة  ة عقو ة إال أنها قیدلم تلغ االتفاق شرو اإلعدام في البدا ة  ع هذه العقو ت توق
عاقب 2/11وردت في نص المادة  ، فالشر األول یتمثل في وجود نص في قانون الدولة 

اتها اإلعدام وٕانما  ر الجرائم التي تكون عقو ة ذ اإلعدام على جرمة ما ولم تتولى االتفاق
صدر ا أحالت ذلك إلى القانون الداخلي لكل دولة، وشر ثان یتمثل م في أن  لح

مة أ جهة ة من طرف المح ة أو  اإلعدام على الجرمة المرتك  في الدولةهیئة قضائ
ةأو  ام في المسائل الجزائ   .لت لها مهمة إصدار أح

ة إتهدف  عاد االتفاق ة على أنه. غیر القانونياإلعدام لى است ال  ما نصت االتفاق
ة اإلعدام ن تطبی عقو ة للدول  من جدید م ون الشر النس ة،  التي ألغت هذه العقو

عاقب على جرمة اإلعدام   الثاني لم یتحق وفقا لهذه المادة وهو وجود نص  یجد  .ما 
ا أخر ورد في المادة  ا قو ة التي تنص على أنه 60هذا التفسیر سندا قانون :( من االتفاق

                                                 
1Art 2/1 :(… la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution 
d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où délit est puni de cette peine par 
la loi). Convention Européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, signée  à 
Rome  le  04/11/1950.      
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طرقة تؤد إلى الحد ال یجوز تفسیر أ من نصوص هذه اال ة  من حقوق اإلنسان  تفاق
ة المعترف به من الدول األطراف في   ا من جانب التشرع الداخلي ألوحراته األساس

ة هأو  هذه االتفاق   ).موجب اتفاق دولي أخر تكون هذه الدولة طرفا ف
ة   شرعت في التوجه نحو إلغاء  أنهانفهم من خالل تحلیل نصوص هذه االتفاق

ل تدرجي وما ید ش ة  ول الالعقو ة ل على ذلك صدور البرتو سادس والذ ألغى العقو
موجب نص المادة األولى ،1في وقت السلم ة اإلعدام ملغاة وال یجوز  نّ أ منه على ف عقو

م بها و تنفیذها على الفردأو  الح ة من ذات البرتو تطبی هذه  ل، وأجازت المادة الثان
ة في وقت الحرب ام الحربأو  العقو ق إلى أن   استمرت الجهودغیر أّن . وجود خطر 

ول بإبرام الللت  ة  الذ 13رقم برتو ا هذه العقو ل الظروف واألحوال ألغى نهائ ، 2في 
ة اإلعدام ملغاةأن إذ نصت المادة األولى منه على  م بهاو  عقو  تنفیذها،أو  ال یجوز الح

م التحفظ، وهذا منو  ة منه على عدم جواز تقد م   طقينصت المادة الثان ألن إجازة تقد
فرغ  و التحفظ  ذلك تخلصتمن محتواه،  لالبرتو ة والتي أو  و ح هذه العقو ا من ش رو

ا على الح ق ل قیدا حق اة  انت تش إلى جانب القیود األخر الواردة في  في الح
ة بیرا في هذا الشأن .3االتفاق ة قد حققت تقدما  ول تكون الدول األورو هذا البرتو  و

ة لحقوق اإلنسان ة األمر ة واالتفاق اس ة والس العهد الدولي للحقوق المدن   .مقارنة 
ة لحقوق اإلنسان-2 ة األمر   االتفاق
ة   عة من االتفاق ة من المادة الرا ة في الفقرة الثان على  وردت هذه العقو

م -2:(...أنه ة اإلعدام، في هذه الدول ال  ن تنفیذها إال في في الدول التي لم تلغ عقو

                                                 
1 Protocole additionnel n : 6 à la convention de sauvegarde des Droits de L'Homme et des 
Libertés  fondamentales, du 28/04/1983.             
2 Protocole additionnel n :13 à la convention de sauvegarde des Droits de L'Homme et 
des Libertés  fondamentales  à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, du 
02/05/2002.              
3Jean-François Renucci,  op.cit, p. 82.  
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عاقب  قا لنص  مة مختصة تطب م صادر من مح الجرائم األكثر خطورة بناء على ح
ة   .على الجرمة المقترفة بهذه العقو

ا عاقب بها حال ة اإلعدام على الجرائم التي ال  ن تطبی عقو م   .ال 
ة في الدول التي ألغتها  - 3   .ال یجوز إعادة تطبی العقو
ل الحا - 4 ة وجرائم في  اس ة اإلعدام في الجرائم الس الت ال یجوز تطبی عقو

  .الجنح الملحقة بهاأو  القانون العام
انوا وقت ارتكاب الجرمة أقل  - 5 ة اإلعدام ضد األشخاص إذا  ال یجوز تنفیذ عقو

ة عشر عاما عین عاماأو  من ثمان   .النساء الحواملأو  أكثر من س
ة اإلع - 6 عقو ةأو  دام له الح في طلب العفول شخص مدان  ض العقو أو  تخف

ون الطلب لد الهیئة اإلدارة و  استبدالها ة حینما    .1)المختصةال تنفذ العقو
ة ة األمر أن االتفاق ن القول  م ة أو  بناء على هذا النص  بیرا لعقو لت اهتماما 

قة ات السا االتفاق ةوهذا ما ینم عن وجود  ،اإلعدام مقارنة  في   تطبی واسع لهذه العقو
رة، انت  أغلبهاخاصة أن هذه الدول  تاتورة والعس ش تحت وطأة األنظمة الد تع

ذلك عن و  ةعبر  ة القاس ال وجود إرادة في التوجه نحو التخلص من هذه العقو   .مستق
ة اإلعدام  ة خصت الدول التي لم تلغ عقو  و شر مجوعة من الفهذه االتفاق

قل أ منصوص  منصوص علیها قانونا وسارة المفعول، الجرمةكون أن ت:وهي هاتطب

                                                 
1Art 4 du Convention Américaine relative aux droits de l’homme, adoptée  et signée à San 
José 1969, stipule que :(…2- Dans les pays qu’n’ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne 
pourra être infligée qu’en punition des crimes les plus grave en vertu d’un jugement 
définitif rendu par un tribunal compètent en application d’une loi prévoyant cette peine qui 
était en vigueur avant la perpétration du crime. la peine de mort ne sera pas  non plus 
appliquée à des crimes qu’elle ne sanction pas actuellement. 
3-La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l’ont abolie. 
4- En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des 
crimes de droit commun connexes à ces délits. 
5-La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui au moment où le crime a été 
commis, étaient âgées de moins des huit ans ou de plus de soixante dix ans, de même elle 
ne peut être  appliquée aux femmes enceinte). 
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ات، ة علیها في قانون العقو اس ة على الجرائم الس ع هذه العقو جرائم أو  وحظرت توق
عض الفئات . الجنح الملحقة بهاأو  القانون العام ة على  ع هذه العقو ما حظرت توق

  :وهي
ة عشر -   .عاما األشخاص األقل من ثمان
عون عاما - الغون س  .األشخاص ال

 .النساء الحوامل -

فة في الدولة، ذلك أن األطفال  ة هذه الفئات الضع والهدف من ذلك هو حما
ار السن نظرا لضعفهم  اتهم، و ال االعتداء على ح افة أش ة واسعة ضد  حما حظون 

اة   .الجنین ذلك والنساء الحوامل ألن تنفیذها علیهن سیؤد إلى إهدار ح
عض الضمانات منها ة  ب العقو ة األشخاص المدانین    :وأحاطت االتفاق

اإلعدام في طلب العفو- ل شخص مدان  ةأو  ح    .استبدالهاأو  تخفیف العقو
ما   ة  ام تفصیل ة اإلعدام وذلك بإیراد أح ع عقو ة قد شددت على توق فهذه االتفاق

ة وذلك  ة من إعادة مهدت الطر إللغاء هذه العقو منع الدول التي ألغت هذه العقو
قها من جدید   .تطب

للت بإبرام  ة والتي  شأن إلغاء هذه العقو ة جهودها  واصلت الدول األمر
ة اإلعدام ة والخاص بإلغاء عقو ول الملح بهذه االتفاق ، نصت المادة األول من 1البرتو

ول على أن الدول األطراف في هذا البرتو ة  ول  الالبرتو  في   اإلعدامتطب عقو
میها متثل  أ على إقل ما أجازتقضائها،  أمامشخص  م التحفظ ف ة تقد  ،المادة الثان

ون أثناء التصدی ول شر أن  تع على البرتو ة أثناء الحربلو أو   بتطبی العقو
الحرب ة تكون الجرمة  أنو  وجود خطر  ان  .يالدولخطیرة وفقا لقواعد القانون المرتك

                                                 
1Protocole additionnel à la Convention Américaine des droits de l’homme, du 08/06/1990 
entreé en vigueur le 28/08/1991.   
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بیر في هذا المجال منه ما ورد في رأیها االستشار  ة دور  مة األمر ة   للمح في قض
  .1 وقاتورنتو وطو

قي لحقوق اإلنسان والشعوب-3   المیثاق اإلفر
ا  ة مبدئ ة إللغاء إشارةلم یتضمن المیثاق أ میثاق  من  5المادة ، غیر أن هذه العقو

ون هذه الفئة منعت  حقوق الطفل ورفاهیته اإلعدام على فئة األطفال  م  إصدار ح
ة ات الدول ة خاصة في االتفاق عنا قها ،2تحظى  على النساء الحوامل  ومنع تطب

شأن حقوق ل المیثاق اإلفرقيمن  4من خالل المادة والمرضعات  اإلنسان والشعوب 
  .3المرأةحقوق 

ة إرادة لد هذه ال ام عدم وجود أ ة،تفید هذه األح أما  دول إللغاء هذه العقو
فة وجدیرة أو  التي تاالستثناءا م أن هذه الفئات ضع ح ة  ردها المیثاق فهي منطق

ام هذا المیثاق هو ترجمة لواقع اتها، إن أح ح ال الماسة  ل األش ة من  هذه  الحما
ل ما في وسعها للحفا  تاتورة التي تعمل  م د ش تحت أنظمة ح على الدول التي تع

وسیلة ردع لكل من  ة  مها ولو على حساب حقوق اإلنسان فجعلت من هذه العقو ح
 .یتحرك ضد توجهاتها

  
                                                 

1 Avis consultatif de la cour interaméricain des droits de l’homme du 08/09/1983 sur 

l’interprétation  de la CADH relative à la peine de mort.  
ا من میثاق الطفل ورفاهیته 5/3تنص المادة  2 ا س أ أد م اإلعدام في  -3:(...على أنه المعتمد في  صدر ح ال 

موجب مرسوم رئاسي رقم )جرائم یرتكبها األطفال ه الجزائر  ،   ج ر 08/07/2003في  مؤرخ 03/242، صادقت عل
 .09/07/2003لیوم  41عدد 

ا من المیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسان والشعوب 4/2تنص المادة  3 على الدول :( على أنه  شأن حقوق المرأة في إفرق
ما یلي ام  ة والفعالة للق قها  -: األطراف المناس ة اإلعدام في الدول التي مازالت تط على ضمان عدم تطبی عقو

، صادقت 11/07/2003في " موزمبی" مابوتو"المعتمد من طرف مؤتمر االتحاد اإلفرقي بـ  ،)الحوامل والمرضعات
موجب مرسوم رئاسي  رقم  ه الجزائر مع التصرحات التفسیرة   ،  ج ر عدد 27/09/2016مؤرخ في  16/254عل

 .05/10/2016، صادر بتارخ  58
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  المیثاق العري لحقوق اإلنسان-4
عض القواعد  ة اإلعدام وأرست  عة على عقو ل من المادة السادسة والسا نصت 

ة  ع العقو ة والمتمثلة في أن توق الغة الون على الجرائم المتعلقة بتنفیذ هذه العقو
م صادر موجب ح مة   الخطورة وفقا للتشرعات النافذة وقت ارتكاب الجرمة و عن مح

ه ح طلب العفو وم عل ةأو  مختصة مع منح للمح ة أو    تخفیف العقو عقو استبدالها 
  .1أخف

ة على األشخاص دون الثامنة عشر عاما ما لم  ع العقو عة توق منعت المادة السا
ما ال یجوز تنفیذ هذه  تنص التشرعات النافذة على خالف ذلك وقت ارتكاب الجرمة، 

ة على النساء الحوامل   .2المرضعةأو  العقو
ة إذ لم تأتي بجدید ولم  إن هذه النصوص هي ترجمة لما هو سائد في الدول العر

اغة ا ات المبرمة في مجال حقوق اإلنسان وٕانما أعادت ص االتفاق لنصوص تتأثر 
ات األخر  االتفاق ة السائدة فیها في قالب اتفاقي، إذ ال نلمس أ جدید مقارنة  التشرع

ة ة واألمر   .األورو
م  ذلك أن ة على األشخاص  المتمثل فيو  في هذا المیثاقالوارد الح ع العقو توق

ان قانون الدولة ینص على ذلكفي حالة ما   دون الثامن عشر على دلیل واضح  ،إذا 
ة للنص الداخلي على  سعي هذه الدول لتكرس األمر الواقع والمتمثل في إعطاء األولو
القوة على  ة  التي تفرض السلطة  اسة األنظمة العر ا مع س النص الدولي، وهذا تماش

 .حساب حقوق اإلنسان

 
 

  
                                                 

موجب مرسوم رئاسي 2004ي لحقوق اإلنسان المعتمد بتونس عام من المیثاق العر  6المادة  1 ه الجزائر  ، صادقت عل
  .15/02/2006لیوم  8، ج ر عدد 11/02/2006، مؤرخ في 06/62رقم 

 .من ذات المیثاق 7المادة  2
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  اإلعدام التعسفيمحارة  :ثالثا
اة تمثل ثیرةأخطر الحاالت اعتداء على الح في الح من    ، إذ تحدث في بلدان 

  .هذا العالم لذلك عملت منظمة األمم المتحدة لتصد لمثل هذه الحاالت
  :1ةألتاتشمل الحاالت : حاالت اإلعدام الخطیر -أ
 ة اس االت الس  .االغت

  في مراكز االحتجازأو  الوفاة الناتجة عن التعذیب والمعاملة السیئة في السجون. 

 لفین ف  افر اإلجة عن حاالت الوفاة النات استعمال القوة من جانب الموظفین الم
 .بتنفیذ القوانین

 ة اع األصول في قواعد اإلجراءات القانون  .حاالت اإلعدام دون إت

 ة ادة الجماع  .أعمال اإل

اة ضد هذه االنتهاكات الخطرة فقد اعتمد المجلس  ة ح اإلنسان في الح ولحما
ادئ  1989ما 24االقتصاد واالجتماعي  في  المنع والتقصي الفعالیین (مجموعة م

ات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة ، وذلك 2)لعمل
افحتها في دورتها العاشرة في فینا في  ة التي قدمتها لجنة منع الجرمة وم بناء على توص

  :نوجزها في ما یلي مبدأ 13د اعتما  وتم. 1990فبرایر 16إلى  5الفترة الممتدة من 
  موجب القانون وعدم التذرع بها في حاالت ومات مثل هذه األفعال  أن تحظر الح

االحتجاز أو  الحرب لفین  ل الموظفین الم ة على  الطوارئ وغیرها وممارسة الرقا
ض والتوقیف، وأن تحظر على الرؤساء والسلطات إصدار مثل هذه األوامر  .والق

                                                 
تب األمم المتحدة  1 ة  -فیبنا –م ة والشؤون اإلنسان ة االجتماع ز التمن ام اإلعدام دلیل لمنع ممارسات ت( مر نفیذ أح

ورك )خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة والتحقی في تلك الممارسات ، األمم المتحدة، نیو
1991. 

ع لألمم المتحدة بتارخ 2 ة الصادرة عن المجلس االقتصاد واالجتماعي التا  www.un.org، 24/05/1989التوص

 



اب األول اة في نظام حقو                                    :ال انة الح في الح ةم  ق اإلنسان األساس

56 

 ع تتكفل الح اد واضح على جم قة ذات تسلسل ق ة دق فرض رقا ومات 
سهم،ؤو الموظفین المس فهم واحتجازهم وح ض عن األشخاص وتوق وعلى   لین عن الق

  .الموظفین المخول لهم قانونا استعمال القوة واألسلحة النارة
  حالة إعدام خارج نطاق القانون و عاجل و یجر تحقی شامل اه  أو   نزه عند اشت

ل األدلة  ،إعدام دون محاكمةأو  إعدام تعسفي ام بتشرح الجثة وجمع وتحلیل  والق
حادث  ة والوفاة  ع غي التحقی بین الوفاة الطب ن ة وأقوال الشهود، و ة والمستند الماد

 .االنتحار والقتل

  عد إجراء تشرح واف لها بواسطة طبیب شرعي عدم جواز التصرف في الجثة إال 
طاء جعد الدفن أن األمر یتطلب إوٕاذا اتضح  راء تحقی تخرج الجثة دون إ

 .لتشرحها

  ا اإلعدام خارج نطاق القانون     اإلعدامأو  عدام التعسفياإلأو  الح لذو ضحا

اف   .دون محاكمة في الحصول على تعوض عادل و
ة في شتى الدول، فقد طلب المجلساءجر إید حاالت اإلعدام وانظرا لتز   ات مقتض

س لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ما  7في    االقتصاد واالجتماعي من رئ
حث المسائل  وین شخص ذیتع 1982 ون مقررا خاصا ل ه ل ز دولي معترف  مر

اإلعدام التعسفي ةأو  المتصلة    .محاكمة مقتض
ةت الحاال حصره فيلهذا النوع من اإلعدام وذلك  اً رد المقر الخاص تعرفأو  وقد   :1اآلت

  مقتضى إجراء م مفروض  اة نتیجة لح ه مراعاة األصول ال الحرمان من الح تتم ف
ة ا المحددة في المواد  ،القانون ما الضمانات الدن من العهد للحقوق  6،14،15والس

ة حقوق  ة، والضمانات التي تكفل حما اس ة والس ة اإلعدام امن یو م المدن جهون عقو
 .1984ما 25في قراره المؤرخ     لس االقتصاد واالجتماعيوالتي اعتمدها المج

                                                 
شأن حممالخاص األ رتقرر المقر  1  www.un.orgغیر القانوني     الت اإلعداماي 
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 ومة ات قتل تنفذ من قبل الح اة نتیجة عمل أو  اشتراكهاأو  الحرمان من الح
 .قانونيأو  قبولها ضمنا، دون أ إجراء قضائيأو  بتغاضیها عنها

 اة نتیجة إلساءة المعاملة قبل  إلفرا في استخدام القوة منأو  الحرمان من الح
لفین عموما بتنفیذ القانون أو  الشرطة  .الموظفین الم

 اة على أید أفراد القوات المسلحة قو األمن انتهاكا أو  حرمان المدنیین من الح
 .عات المسلحةا النز أو  لحالة الحرب

ومة  ة عن حاالت اإلعدام التعسفي صفة ةمسؤولتعتبر الح  اجراتأو  أساس
ومات موجزة والتي تحدث عادة في ة، حیث تكون الح ات الداخل في   حاالت االضطرا

ة اس ةأو  مواجهة مع غیرها من القو الس ة،أو  المدن في حاالت التنازع بین أو  الطائف
ة اس ة والس این معتقداتهم الدین رة أو  فئات من الناس تت ات العس في حاالت االنقال

اسي والمظاهراتأو  الفاشلة، في ظل تطبی عشوائي أو  والمسیرات حاالت التوتر الس
فضي إلى قتلهم ا   .ومتعسف لقوانین الطوارئ وتعذیب المعتقلین تعذی

اإلعدام التعسفي والتحقی -ب    التدخل في حاالت التهدید 
على أو  تالعد تعین المقرر الخاص بهذه الحاالت إجراء مهم للحد من هذه الحا

  :1س االقتصاد واالجتماعي مجاالت تدخلهالمجل حدد التخفیف منها، ولقد األقل
 حاالت اإلعدام اب أو  االدعاءات  القتل التي رما تكون قد حدثت في غ

ة  اة في شتى المواثی واإلعالنات الدول ة الح في الح الضمانات التي تستهدف حما
ما یلي  :وتتمثل ف

 ك دون محاكمة،أو  حاالت اإلعدام الفعلي ة محاكمة صورةأو  الوش ة من  خال أ
ة  .ضمانات قانون

                                                 
قة 1 ة الصادرة عن المجلس االقتصاد واالجتماعي لألمم المتحدة السا  .التوص
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 ةأو  حاالت الموت التي حدثت نتیجة التعذیب ةلاأو  المعاملة القاس أو  إلنسان
عناصر أو  نتیجة إساءة استعمال القوة من جانب الشرطةأو  المهینة أثناء االعتقال

ش، ه رسمي،أو  الج رة تخضع لتوج ه عس ه جماعة ش أو  نتیجة اعتداء قامت 
ه أفرادنتیجة اع ه رسمي لكنهم أو  تداء قام  رة غیر خاضعة لتوج ه عس جماعات ش

 .تغاضي رسميأو  عملون بتواطؤ

 القتل من جانب الشرطة شأو  حاالت التهدید  ةأو  الج وم ة قوات أخر ح أو  أ
ة وم ه ح ه رسميأو  أفرادأو  ش ة یخضعون لتوج وم ه ح عملون أو  جماعات ش
 .بتواطؤ رسمي

الغات والتقارر یتلقى بیرا من الرسائل وال من األفراد  المقرر الخاص عددا 
ومات تتضمن معلومات عن وقوع حاالت اإلعدام التعسفي ة والح أو  والمنظمات الحقوق

واجه المقرر الخاصأو  ات موجزةاءجر إب ة تهدید بها، و الوسائل التال   :1هذه الحاالت 
 ة ب ومات المعن الغ الح بإجراءات أو  تعسفيالدوث حاالت اإلعدام دعاءات حإإ

ماو موجزة، وطلب معلومات  ة الس قات الرسم وٕاجراءات المحاكمة،  عن التحق
 .لین عن أعمال القتل هذه ومعاقبتهمؤو ومقاضاة المس

 ة ومات أو  في حاالت اإلعدام الوش عث برسائل عاجلة إلى الح التهدید بها، ی
ا منها االمتثال ل ة، طال معلومات المعن ة وموافاته  ة في العدالة الجنائ لمعاییر الدول

م عض الحاالت وقف تنفیذ الح ناشدها في  اب أو  عن ذلك، و إصدار عفو ألس
ة  .إنسان

  االدعاء ما یتعل  وماتها ف ة لدعوات ح قوم المقرر الخاص بزارة الدول استجا
 .ج القانون خار أو  بإجراءات موجزةأو  عن حدوث حاالت إعدام تعسفي

                                                 
شیر 1 المنصورة، مصر، د س ن، صالشافعي دمحم  ة الجالء الجدیدة  ت   .127.، قانون حقوق اإلنسان، م
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 ة ة زادة  تتناولمؤتمرات أو  شارك المقرر في حلقات دراس غ موضوع عمله 
 .الوعي

ا تقررا إلى لجنة حقوق اإلنسان ر قدم المق قا ر الخاص سنو وعن     عن نشاطهسا
اته أو  حاالت اإلعدام التعسفي ومات مع استنتاجاته وتوص بإجراءات موجزة وردود الح

ة ممثلین عن حیث تقوم اللجنة  مشار ة  مناقشة هذا التقرر علنا في دورتها السنو
حقوق اإلنسان ة  ة المعن وم ومات والمنظمات غیر الح   .الح

ات المقرر الخاص  ومات  مة للحد من هذه الحاالت أن تعمدالمهمن بین توص الح
استفاضة قات  فالة إجراء التحق ة من ثبتت اأو  ،إلى  لتهم الموجهة ن تكفل مقاضاة ومعاق

ما اقترح المقرر على أإلیهم و  ة للشاكین والشهود والمحققین وأسرهم،  ة الواف ن تكفل الحما
ع  اة في برامج تدرب الشرطة وجم ة الح في الح د على أهم ومات أن تؤ الح

لفین ب التصدی على المواثی  تنفیذالموظفین اآلخرن الم ادرة  القوانین، إلى جانب الم
ة المتالدو  ة صلل ة اتخاذ تدابیر وقائ غ حقوق اإلنسان وٕاعادة النظر في قوانینها    قو أة 

مفر من أو  الموت نتیجة استخدام القوة استخداما غیر قانونيإحداث للحیلولة دون 
لفین أو  جانب موظفي األمن غیرهم من الموظفین أو  القوانینبتنفیذ الموظفین الم

ومیین، وٕاعادة النظر  ات التحقیالح ة إجراء   في آل غ في حاالت الموت المثیرة للشبهة 
قات محایدة ومستقلة، ومع تشرح ا ة، وٕاعادة النظرتحق اف صورة  في إجراءات  لجثث 

ة لحقوق اإلنسان  المحاكمة وخاصة إجراءات المحاكم للتأكد من وجود ضمانات مناس
  .المتهمین

ن قوله في األخیر م الرصاصا  هو أن هناك ما  اد حاالت القتل  في     زد
افحة 1المیدان من طرف الشرطة حجة م ما فیها الجزائر  ، في مختلف بلدان العالم 

                                                 
الني زهرة  1 ةعبد هللا عبد القادر الك ة والقانون المصر  ، عقو دراسة مقارنة، رسالة : اإلعدام في الشرعة اإلسالم

ة الحقوق، جامعة القاهرة، للحصول على الماجستیر في القانون،    .18 .ص ،1996ل
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ثیر انت  اإلرهاب والمحافظة على األمن وسالمة أعوان الشرطة، وفي  من الحاالت 
ض على المته ن استبدالها بإلقاء الق ان من المم  ممظاهر التعسف في القتل واضحة و

مه للمحاكمة أو  ه  وتقد ه ف ان مدانا، لمعاقبتهالمشت ان برئا، أو  إن  تتم تبرئته إن 
اة    .ضرورة ملحة ال بدیل لهاأو  دون مبرردون حاجة إلراقة الدماء وٕازهاق الح

اة األفراد ومنع اإلعدام  ة  ح ة حما ة مسؤول تقع على عات المنظمات الحقوق
ح جماح الشرطة التقلیل منه، و أو  التعسفي التدخل الفور لد سلطات الدولة لك ذلك 

ل حاالت  بررالمفرطة في استخدام السالح دون م قات عادلة ومحایدة في  ، وٕاجراء تحق
ةأو  قتل ة على القتل العشوائي ،إعدام تعسفي لتحدید المسؤول أو  التعسفيأو  والمعاق

  . بإجراءات موجزة
ة اإل واقع :الفرع الثاني   عدامعقو

قت  ة اإلعدام على الجرائاالتشرع عضأ بیرة   مت على عقو ل خطورة  التي تش
ةة القتل مع سب اإلصرار والترصجرم ومن بین هذه  ،وغیرها د والجرائم اإلرهاب

ات على   الذ نص الجزائرالتشرع  التشرعات نجد الجرائم التي  عضفي قانون العقو
تها اإلعدام   :منها تكون عقو

ون الغرض منه نشر ل من یرتكب اعتداء : ق ع ج 84نص المادة ما ورد في 
اإلعدام وتنفیذ االعتداء أكثرأو  التخرب في منطقةأو  التقتیل محاولة تنفیذه أو  عاقب 

م اإلعدام ات مسلحة: 86/نص المادةو  عتبر في ح أو  اـتولي مهمة فیهأو  رئاسة عصا
أ قصد اإلخالل  ادة ذلك    .1من الدولةق

                                                 
رر  87المادة   1 رر و م ة 1م ة والتخرب   .األعمال اإلرهاب

األسلحة أو الذ   90/م - دها عمدا  ة تمرد أو تزو م حر   .خائرتنظ
ل من ارتكب جرمة القتل أو التقت: 261/م - اإلعدام  معاقب    .یل أو قتل األصول    أو التسم
ة أخر :  263/ م - اإلعدام إذا سب أو صاحب أو تلي جنا  مؤرخ 66/156أمر رقم ، عاقب على القتل 
ـات معدل ومتمم، ج ر عدد ، 08/06/66في  . 11/06/66، صادر بتارخ 49یتضمن قانون العقو
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ة المشرع وضع نفسالحظ أن  في   الواردة هالشروع فیللجرمة القائمة وا العقو
ة وهو غی ،84المادة ع هذه العقو ع في توق عد توس النظر للتوجهات  روهذا  منطقي 

ة في هذا الصدد ك عن العدد الكبیر من الجرائم العالم تها  ، ناه ، اإلعدامالتي تكون عقو
ات إذ وضع ما عاد الم ة من خالل تعدیل قانون العقو شرع من جدید إلى هذه العقو

ة اإلعدام لجرمة خطف األطفال وقتلهم النزعات على أن المشرع یتأثر   ا یدلهذ، 1عقو
ة للمجتمع الجزائر    .االجتماع

ة للجرائم الواقعة ألغىإال أنه  النس ة  الت األخیرة  فيوال على األم هذه العقو التعد
ات، و ل اسة 2الجرائم مجموعة من مستقانون العقو شف عن بدء تجدر س ، هدا التوجه 

ة اإلعدام  ستدعي اإللغاء التدرجي لعقو ات، مما  الدفاع االجتماعي في قانون العقو
د   . 3واعتماد السجن المؤ

ر بین حقوقیون  صادف العاشر من أكتو ل عام  ة  یتجدد الجدل حول هذه العقو
اها على مبدأ بطالبون  قاء علیها مسقطین إ دون على ضرورة اإل إلغائها ورجال دین یؤ

اإلعدام   وم علیهم  ع المئات المح ق ین الرأیین  ة، و القصاص في الشرعة اإلسالم

                                                 
عض األطفال لالختطاف و القتل 1 رد فعل عن تعرض  ماء وسندس خالل عام : وهذا  من طرف  2012الطفلتین ش

رر  294/ ، ممجرمین تمم األمر  04/02/2014مؤرخ في  14/01رقم  قانون من  1م في    مؤرخ66/156عدل و
ات، ج ر عدد  08/06/1966  .16/02/2014 ، صادر بتارخ7والمتضمن قانون العقو

قا للقانون رقم  2 د ط تها من اإلعدام إلى السجن المؤ ض عقو الصادر بتارخ  23/ 06الجرائم التي عدلت بتخف
ر أو تقلید النقود 197/م :، نجد20/12/2006 د بدال من اإلعدام في جرائم تزو  198 /أو السندات، م   السجن المؤ

السرقة مع حمل :351/في حالة تعذیب الشخص المختطف، م 293/فة، متوزع النقود المز المساهمة في إصدار أو 
ونة و :395/السالح، م ات أو طائرات،وضع النار في مساكن مس ن أو مر الة وضع النار في أمالك ح معدة للس

م والتخرب التي تؤد إلى الوفاة  2/ 408و  2/ 406 :المواد. الدولة   . أعمال التهد
ع مواد الوفاة ال -3/ 432 /م ة فاسدة أو مغشوشةناتجة عن ب ة أو طب  .غذائ
ة الحقوق حملیلي سید أحمد 3 ل ة،  اس ة واإلدارة والس ة، مجلة العلوم القانون اسة الجنائ ة اإلعدام في الس ، واقع عقو

 .147. ، ص2009، 8جامعة تلمسان، العدد 
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طالب بنفسه تطبی  عضهم  بزنزانات مظلمة داخل السجون في حیرة من أمرهم  وراح 
ة له النس أفضل حل  ه  ة عل ه العقو   1على ما هو ف

ات أن عام  ام اإلعدام في الجزائر،  2012سجلت إحصائ شهد عدد معتبرا من أح
ام ما بین  جانفي  لغت عدد األح ما، بینما بلغت 52بـ  2013ما و  2012و في  ح

قارب  2008عام  ما 200، ما  وقد أظهرت الجزائر نیتها في التوجه نحو إلغاء هذه . ح
ة من خالل تقل ة من العقو  10إلى اقل من  30ص عدد الجرائم  المعاقب بها بهذه العقو

اإلضافة إلى أ  انة العظمى وما شابهه،  األمن العام والخ اإلخالل  غلبها تتصل 
ة اإلعدام  2007مصادقتها على  الئحتین أممیتین سنة  تلتزم فیهما بوقف تنفیذ عقو

  .والتحضیر إللغائها
ع متعددة منهعذلك تضمن التشرع المصر  ة اإلعدام في مواض وردت ما     اقو

ات و    :2في قوانین خاصة ومن بین هذه الجرائم نجد منها ما وردفي قانون العقو

 ومة من جهة الخارج أمن الح ات المضرة    .ق ع م)77/م(الجنا
  ومة من الداخل أمن الح ات المضرة  عدها 89(عض الجنا  ...)وما 

  ق ع 230/ ب اإلصرار والترصد مسالقتل العمد المصحوب 

 السم  .القتل 

                                                 
ش ج 1 د دالفالجزائر تع طة الجزائرة للدف(  بین مؤ ة اإلعدام ،)اع عن حقوق اإلنسانالرا ( ومعارضي إلغاء عقو

ة العلماء المسلمین الجزائری ة األخر  ،)نجمع ة واإلسالم ة للدول العر النس ة والوضع نفسه  دین لإللغاء العقو ، فالمؤ
اة،  ة اإلعدام تقییدا للح في الح شأن حقوق اإلنسان إذ تعتبر عقو أما المعارضون ستندون إلى التوجه العالمي 

ون اإلعدام في  ة، لكن هذا السند  في نظرنا غیر مؤسس  ام الشرعة اإلسالم ستندون إلى تناقض اإللغاء مع أح ف
م بها  ة عدم  الح ان ة أ إم ار بین القصاص أو الد طب فقط على جرمة القتل العمد  والخ وتنفیذها =الشرعة 

ة، لك عاقب على في حالة حصول عفو من ذو الضح ة خاصة الجزائر الذ  ن هذا ال نجده في التشرعات العر
عها  ع توق ة زادة على توس ام الشرعة اإلسالم عض جرائم القتل وهذا ال یتف مع أح ثیرة =الشروع في  على جرائم 

ة، مخالفة بذلك ال األمن والنظام العام، وعدم إقرارها ح العفو لذو الضح توجه العالمي الجدید في جرائم المساس 
ة،  ام الشرعة اإلسالم دة الخبرهذا الموضوع  و أح ة اإلعدام في الجزائر، جر ة، الجدل القائم حول عقو یوم  الجزائر

س   .2.، ص09/10/2014الخم
ع والنشر والتوزع، القاهرة،  2 ، البدراو للط ات المصر  .2010قانون العقو
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 ة ط بجنحةأو  القتل العمد المقترن بجنا  .المرت

 افحة الم م خداإلضافة إلى نصوص متفرقة في قوانین خاصة مثل م رات وتنظ
رة ام العس  .استعمالها واالتجار فیها وقانون األح

النس ة اإلعدام  قت على عقو أمننالحظ أن هذه التشرعات أ    ة للمساس 
النظر إلى ومات وهذا حتى تطمئن،  ةضو  الح اسي السائد في مثل ع هذه   النظام الس

تاتور (الدول المتخلفة  م الد اة األشخاص )الح ح   .اإلضافة إلى الجرائم الماسة 
ة اإلعدام مثل السنغال، ألغت العدید من الدول إال أن هناك  ،  ،انامیبعقو موزامبی

ضغط من االتحاد األوروأو  اولومب ا  ، إكوادور، وتر ذات دولة ل أو  ي وهيرغوا
ة  ة،  المسلمة األغلب ة  تلغي هذه العقو  "جالنأو  عبد هللا"القائد الكرد وذلك  في قض

اإلعدام م  د حیث تم تغیر الح ة على إلى السجن المؤ مة  وقد عرضت هذه القض المح
ة وأصدرت قراراه حیث ا األورو ة  مة من الدولة المدعي "  في هذه القض طلبت المح

افة )ضدها(علیها ین أالضرورة من  اإلجراءات اتخاذ  ة اإلعدام لتم جل عدم تنفیذ عقو
مة  ل والمضمون  المح مة 1"من الفحص الفعلي للعرضة من حیث الش ، ثم توالت المح

ة أن عقو یر  موجب المادة ماإلعدا من خالل الغرفة الكبر التذ  2/1إذا لم تكون ملغاة 
د 3نص المادة  فإن ة یؤ قى إیران من بین الدول التي .على الحظر العام لهذه العقو  وت

ل واسعتطب عقو ش   .2ة اإلعدام 
                                                 

1Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme affaire Ocalan c/Turquie du 
12/05/2005 
« L’article 3 de la convention   inclut une interdiction général de la peine de mort »,    

                Fréderic Sudre, Jean-Pierre Margénaud et autres, les grands arrêts de la cour 
européenne des  de l’homme, 6é éd, PUF, Paris, 2011.p.147.  

ة اإلعدام  2 ة، منها تكرار ــجرم 15إذ تشمل حوالي إذ تعد الدولة الوحیدة في العالم  التي توسع مجال تطبی عقو
صشرب الخمر، تكرار السرقة، القتل العمد، المخدرات ة التي تدعو إلى تقل ات الدول قها  ، مخالفة بذلك االتفاق تطب

ا مثال، أنظر تر الدول األخر  ا أسوة  اقي: تمهیدا إللغائها نهائ اد، ترجمة عماد الدین  ،، صادق الع  مرجع ساب
  . 17 .ص
ة بإعدام أكثر من - بتهمة اإلرهاب ومن بینهم جزائرین رغم  2012شخصا خالل عام  12وقد قامت السلطات العراق

وم ة الح ة إلى وقف مثل هذا العمل الدنيءدعوات المنظمات الدول وم   .ة وغیر الح
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ة في تقررها  رت منظمة العفو الدول استمر   2013 ، أن في عام2014لسنو اذ
ة اإلعدام على نطاق واسع في  ة تطبی عقو ة السعود إیران والعراق والمملكة العر

من، ففي هذه األخیرة قل عن أ  وال شخصا من بینهم أحد الجناة أطفال، وال  15عدم ما ال 
أن بم و تزال العراق من أكثر الدول التي تق ة  ررت السلطات العراق ة اإلعدام، و تنفیذ عقو

ت دول المغرب العري ملتزمة وظل. هذا التطبی جاء لمواجهة الوضع األمني المتدهور
ة مندما قررته  التوقف مؤقتا عن تنفیذ العقو لة  حیث بخالف الدول األخر  .مدة طو

ة إذ تم إعدام  سجینا على مدار  42مازالت الو م أ تعارض االتجاه الداعي إلى إلغاء العقو
عة أشخاص خالل عام . العام ان فقد أعدم س ا   .2007أما ال

قل عن  اإلعدامم احند أصدرت في اله ة  100على ما ال  شخص ولكن لم تنفذ أ
ة ة  ،اإلعدام عقو ة  في إطاروأشارت المنظمة إلى أن الهند عارضت إلغاء العقو الجمع
اإلعدام على الصین حُ لألمم المتحدة، وفي  العامة  470شخصا وتم إعدام  1860م 
  .1شخص

ة في د على إلغاء هذه العقو ات بدورنا نؤ ا مع الجزائر وهذا تما قانون العقو ش
ة ال اةحالتطور الحاصل في العالم في مجال حما    . في الح

أن هناك توجه عالمي  ا، ثم أبرزنا  عًدا عالم تسي  اة  عد ما بینا أن الح في الح
افحة جرمتي التعذیب  ز على م ة اإلعدام، فإننا في هذا المطلب سنر نحو إلغاء عقو

عد أحداثواإل سا جدیدین، إال أنه  ین ل ون هذین السلو سبتمبر  11 رهاب، فرغم 
عه من تطورات2001 عرف  ، ما ت انة خاصة، إذ تم اإلعالن على ما  حتالن م حا  أص

شفت التقارر النقاب على تم  ما   أبو"في سجني     ممارسته الحرب على اإلرهاب، 

                                                 
ة السنو حول حقوق اإلنسان في العالم،  1    www.amnesty.org،2014و 2012تقرر منظمة العفو الدول
ة اإلعدام على أنها ال تنفذ   في الجزائر منذ  - شأن عقو س اللجنة في هذا التقرر  سنة ولهذا فال  20وقد صرح رئ

قائ ال لها، جدو من إ اة بد ون السجن مد الح ات واقترح أن  ة ها في قانون العقو تقرر اللجنة االستشارة لترق
 .32.، ص2010حقوق اإلنسان وحمایتها، الجزائر، 
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ة اكبر "غونتانامو"و "غرب ن هذا السلوك یندرج أدولة في العالم دلیل عل  وتحت رعا
 .ضمن هذه التوجهات

افح حظر: لثالثا مطلبال    اإلرهاب ةالتعذیب وم
اله و  عصور خّلت فتعددت صوره ذإن التعذیب مورس من خلأش ة    اأثارً  فو جسد

ة  غة ونفس ل منظم ومنهجي من طرف  على الشخص، ومازالبل ش مارس  هذا السلوك 
ام ة والدول إلى تجرمأعوانهم، أو  الح هذا السلوك غیر  لذلك عمدت المنظمات الدول

ة لمناهضة التعذیباإلنساني، إذ أقرت  ة دول وغیره من  منظمة األمم المتحدة اتفاق
ةـض بیرة روب المعاملة غیر اإلنسان ة   فرعال( في محارة التعذیب   والتي تكتسي أهم

  ).أألول
انإ  هنم خطرأ جرمة أخر وجد فإنه ت محدودة على الشخص، أثار للتعذیب ذا 

ة، لكن مع مرور جرمة  يوه ة األمر في المجتمعات الداخل اإلرهاب والذ ظهر في بدا
الوقت ونتیجة للتطور الذ عرفه العالم خاصة في مجال االتصال امتد واتسع نطاقه 

اإلرهاب الدولي عرف  شمل عدة دول والذ  ه على أمن الدول فأبرمت وازدادت خطورت ل
ات ع ة وٕاقلـاتفاق ة لـالم افحة هذا السلوك اإلجـم   ).يثانالفرع ال( طیرـرامي الخـم

  التعذیب حظر:الفرع األول
ة للشخص  ال االعتداء على السالمة الجسد عد التعذیب من بین صور وأش

متد  أثر  حیث یؤد إلى إلحاق أذ وضرر ببدن الشخص والذ  اته،  ه وح ه إلى جان
ظهور  ل واسع في مختلف أنحاء العالم، لكن  ش مارس التعذیب  ان  ذلك وقد  النفسي 

ة تمنع مثل هذا السلوك عرف تراجعا ملحوظا   .قواعد دول
عود ذلك إلى  الجهود الكبیرة التي بذلت على المستو الدولي من أجل منع 

ه ة عل ة لمناهضـة  اتفاقیـة في إبرام  رس هذا الجهد الدوليوتكّ  ،التعذیب والمعاق دول
ةأو  التعذیب وغیره من ضروب المعاملـة ـة القاس ةالمعاملة أو  العقو أو   الالإنسان

 .المهینة
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اة: أوال   تأثیر التعذیب على الح في الح
شع صور انتهاك  ه اعتداءعتبر التعذیب من أقسى وأ على ح  حقوق اإلنسان فف

ة وقد یؤ  النظر ألسالیب التعذیب التي السالمة الجسد اة،  د إلى فقدان الح في الح
التعلی والتقیید الخن أو  تنتهجها الدول والتي تتمثل في الضرب المنظم والتعذیب 

الحرمان واإلرهاق، التعذیب أو  والحرق  ة وذلك  النفس الكهراء، وغیرها من الوسائل، 
اإلنساومث ،مشاهدة اآلخرنأو  التهدید واإلذالل مة   نل هذه األفعال تلح أضرارا جس

عض منها ر ال ن ذ م   :1والتي 
ة -1 الحرق، إذ یتغیر لون : اآلثار الجلد ون التعذیب  تظهر هذه اآلثار حینما 

طن الناتج عن و  الجلد حدوث جروح مستمرة، أمراض القلب والرئتین، أمراض ال
ي،  ....الضرب، الجهاز الحر

ا التعذیب : صبيآثاره على الجهاز الع -2 حاث  التي مست ضحا عض األ أثبتت 
ما یؤد إلأن التعذیب یؤد إلى سرعة ا إلى   نفعال، الصداع وضعف الذاكرة، 

الكهراء انفقد الید، خاصة التعذیب الممارس   .اإلمساك 

ة -3 اة الشخص منها: اآلثار النفس بیرة على ح ة  : یؤد التعذیب إلى أثار نفس
ة ، الرغ ه الكواب القل أجرت  فقد .لما تعرض له من تعذیب سفي االنتحار وتنتا

ح أنهم قب شعرون  ضًا شعرون و  المنظر يدراسة بینت أن المعذبین  ل أ أن 
عي، مفي جسده عضو  اةو  غیر طب ة في الح س له أهم  .ل

ا التعذیب لآلالم عدیدة في الجسم وأثبتت الدراسة : األخر اآلالم   -4 یتعرض ضحا
شعر أ ة فقد  ن هذه اآلالم في الرأس والقلب والجهاز الهضمي لألعضاء الجسم

ة ناتجة سبب مشاكل نفس ة بخف القلب، الضعف الجنسي   .2عن التعذیب الضح

                                                 
، صحسن سعد سند 1  .84. ، مرجع ساب
، صحسن سعد سند 2  .85. ، مرجع ساب
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مارسه غة أو  وتمتد أثار التعذیب إلى من  فقدون ص ه، فممارسي التعذیب  أمر 
ة التي میز هللا بها اإلنسان، مما یولد  ة داخل المجتمع وأسرهماإلنسان   .الحقد والكراه

ا م التعذیب:ثان اة تجر ل انتهاكا للح في الح ش اره    اعت
ة  اة وحقه في السالمة البدن بیرا  على ح اإلنسان في الح ل التعذیب خطرا  ش

ا ا ودول رسة وطن ة والح في الكرامة والم سعت منظمة األمم المتحدة منذ لذلك ، والعقل
ال التعذیب، إذ وتجرم لمناهضة  نشأتها اجتها   أكدتل أش رامة  علىفي دی انة  ص

حط  منععلى  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانما نص اإلنسان،  ل عمل  التعذیب و
رامة اإلنسان ذلك، ونص5في المادة من  ه  ة من  7/م  ت عل العهد الدولي للحقوق المدن

ة اس ات جنیف األرو  ،والس ات المت ،1949ع اتفاق ة صوغیرها من االتفاق حما لة 
ات منع الرق أو  المعتقلینأو  المسجونین    .اتفاق

ة العامة لألمم المتحدة إعالنا في  ع  09/12/1975أصدرت الجمع ة جم لحما
ة فت المادة عرّ  .1األشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاس

  رجدنعناء شدید وأو  على أنه أ عمل یترتب عنه ألم من اإلعالن التعذیب 2األولى
حمل أو  إرغام الشخص على الرض على األحجارأو  هذا المعنى الضرب تحت

م الطعام عدم تقد ون الفعل سلبي  ن أن  م ما  منعه من النوم أو  الشرابأو  األثقال، 
ون هذا الفعل عن قصد وأن  ،وغیرها من األفعال التي تؤثر على السیر العاد للجسم

التحدید رجال األمن، التحرض على مثل هذه األفعال أو  من طرف أحد الموظفین و
أو  االعترافأو  خرآشخص أو  بهدف الحصول على معلومات من هذا الشخص

ة  ه  المعاق هأأو  على عمل ارتك ه في ارتكا   .شت

                                                 
ع أعمال التعذیب أو غی  1 ة األشخاص من جم ة      إعالن لحما ة أو الالإنسان ة القاس ره من ضروب المعاملة أو العقو

ة العامة لألمم المتحدة في    . 09/12/1975أو المهینة  الصادر عن الجمع
   .عالنذات اإلمن  1المادة   2
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فهأو  عد النص أو  عن طر تخو األلم الناشئ عن تخوف أشخاص آخرن، واست
ة اقتضت ذلكنعة مترتأو  مالزمة لهاأو  جزاءات مشروعة واعتبر . ها، أ أن العقو

ال المعاملة ال متفاقما ومتعمدا من أش مثل ش ةأو  النص أن التعذیب  ة القاس أو  العقو
ةإالال تنافى مع مقاصد األ. نسان ة و ل إهانة للكرامة اإلنسان ش مم ما اعتبر أن التعذیب 

ة المنصوص علیها في اإلعالن   المتحدة وانتهاكا لحقوق اإلنسان وحراته األساس
اة والح الح في الكرامة والح في الح ة    العالمي لحقوق اإلنسان  في السالمة البدن

ة   .والعقل
ممارسة التعذیبالسماح على عدم جواز منه نصت المادة الثالثة  ة دولة  أن أو  أل

ه  عة األشخاص الذین مارسوا التعذیبتتسامح ف ما ال یجوز 1وذلك من خالل متا  ،
اسي الحرب وحالة الطوارئ وعدم االستقرار الس ان  . ممارسة التعذیب تحت أ مبرر 

افة التدابیر وفقا لهذا  ل دولة  عة من ذات اإلعالن على أن تتخذ  ونصت المادة الرا
ة  اإلعالن لمنع ممارسة التعذیب منها تجرم ات ردع عقو ه  ة عل فعل التعذیب والمعاق

ع قومون بهذا الفعل الشن ة واتخاذ إجراءات التأدیب في ح الموظفین الذین   ،ومناس
و لد الهیئات  حقه في رفع الش افة الضمانات للشخص الخاضع للتعذیب  وتوفیر 

ة   .2ضه للتعذیبوحقه في الحصول على التعوض في حالة ثبوت تعر  ،اإلدارة والقضائ
لفین بتنفیذ القوانین  تدرب الموظفین الم عض التدابیر اإلدارة  ما تتخذ الدولة 

ة عن األشخاص المحرومین من حراتهم،  وغیرهم من الموظفین الذین تنا لهم المسؤول
ات المعمول بها ،ومراجعة طرق االستجواب وممارسته ذلك الترتی في حجز ومعاملة  و

میهااألشخاص المح على أن تقوم ذلك   نص اإلعالن. رومین من حراتهم في إقل
أن عمال اشرة التحقی فورا إذا وجد اعتقاد  م من أعمال التعذیب  السلطة المختصة 

، وٕاذا ثبت من التحقی أن و  رتكبأالمعرفة في المادة األولى قد  و ٕان لم تكن هناك ش
                                                 

ع أعمال التعذیب أو غیره من ضروب المعاملةمن   3المادة 1 ة األشخاص من جم   .، الساب..إعالن لحما
ع أعمال التعذیب أو غیره من ضروب المعاملةمن  4 المادة 2 ة األشخاص من جم  .، الساب..إعالن لحما
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ة ضد عمال من أعمال التعذیب المعرفة في المادة ا ألولى قد ارتكب تقام الدعو الجنائ
قا للقانون الوطنيأو  المتهم   .المتهمین ط

ة فقط، إضافة  مة أدب ة، وٕانما له ق القوة اإللزام إلى   إن هذا اإلعالن ال یتمتع 
قة  عتبر وث ة على تنفیذ هذا اإلعالن، لكن رغم ذلك فإنه  عدم وجود جهاز یتولى الرقا

ع إلزامي، فهذا  ،لدوليمهمة على المستو ا ة ذات طا ة دول إذ مهد السبیل إلبرام اتفاق
مارس فیها التعذیب  ه الدول التي  على ٕاعدادها للمصادقة و  تحضیرهاقصد  اإلعالن ن

ست على أتم  ون الدول ل عطل المصادقة علیها  ة من شأنه أن  ة ألن إبرام االتفاق االتفاق
ة االستعداد لتنفیذ االلتزامات الت ة دول اتفاق ع اإلعالن  الفعل ت ة، و ي سترد في االتفاق

عد التصدی  علیها من  26/06/87ودخلت حیز التنفیذ في 10/12/84في أبرمت 
  .1العدد المطلوب من الـدول األطراف

ة وغیر  الحقوق المتساو اجتها  ة في دی اعترفت الدول األطراف في هذه االتفاق
شرة، وأنها تدرك أن هذهأعضاء األسرة القابلـة للتصـرف لجمیـع  ة ال  الحقوق المتساو

قع على عات تستم ارها الواجب الذ  د من الكرامة المتأصلة لإلنسان وتضع في اعت
ة، ومراعاتها على المستو الدولي و  الـدول في تعزز احترام حقوق اإلنسان حراته األساس

رهنت الدول األطراف على أن السبب في إبر  ة هو زادة فو ة النضال عام هذه االتفاق ال
ةأو  ضد التعذیب وغیره من ضروب المعاملة ة القاس ةإالالأو    العقو المهینة أو   نسان

ة   .في العالم قاط

                                                 
ة أو المعاملة ا 1 ة القاس ة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو ة أو المهینة المصادق إاللاتفاق نسان

ه في  ة العامة لألمم المتحدة، والتي ا 02/12/84عل موجب مرسوم رئاسي رقم من طرف الجمع نضمت إلیها الجزائر 
 .17/05/89، صادر بتارخ 20ج ر عدد  16/05/89، مؤرخ في 89/66
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ة التعذیبفت المادة األولى من عرّ  ثیرا عن التعرف الوارد  االتفاق والذ ال یختلف 
أ نص وطنيما ال تخل هذه ال، 1في اإلعالن الساب اما أو  مادة  دولي تضمن أح

ة ام الواردة في المادة األولى من االتفاق   .أكثر توسعا من هذه األح
ة التدابیر التي یتطلب من الدولة اتخاذها لمنع التعذیب  تضمنت المادة الثان

ه ة عل تجرم التعذیب والمعاق ة  وٕادارة  من خالل تدرب  ،اإلجراءات التشرع
و لد السلطة اإلدارةالموظفی م الش في   ن على معاملة األشخاص المحتجزن وتقد

ة  وهذا من خالل تكرس الح في رفع الدعو  ،حالة تعرضهم للتعذیب وٕاجراءات قضائ
التعذیب لمعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة والح في   ضد األشخاص الذین قاموا 

  .الحصول على تعوض  مناسب
ة حظرت اب حاالت الطوارئ  االتفاق انت األس ممارسة التعذیب مهما  أو  التذرع 

ة 2نزاع داخليأو  الحرب األوامر الصادرة من موظفین أعلى مرت ما ال یجوز التذرع   ،
ل دولة من طرد شخص. لممارسة التعذیب ذلك  ة  أن أو  أن تعیدهأو  ومنعت االتفاق

اب حق ه أس ون في تسلمه إلى دولة أخر إذا توفرت لد أنه س ة تدعوا إلى االعتقاد  ق
  .خطر التعرض للتعذیب

ذلك أو  ة ردت  تخاذ الدولة إجراءات االتزاما یتمثل في  أن  5/2في المادة  االتفاق
میها  إلقامة والیتها على ظهر أو   على جرائم التعذیب في حالة وقوع الجرمة على إقل

ون المعتدحینو  ،الطائرةأو   السفینة ه من مواطني تلك الدولة إذا اعتبرت تلك ما   عل
المثل ما یلزم من اإلجراءات إلقامة والیتها  ل دولة طرف  ا، وتتخذ  الدولة ذلك مناس
ون فیها مرتكب الجرمة المزعوم موجودا  ة على هذه الجرائم في الحاالت التي  القضائ

مه عمال ة وال تقوم بتسل م یخضع لوالیتها القضائ المادة على إقل ة دولة من   8  إلى أ
                                                 

ة مناهضة التعذیب 1المادة  1 قة...من اتفاق  .، السا
2  Delaplace Edouard, La prohibition internationale de la torture et des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, Thèse de Doctorat, Université de Paris X- 
Nanterre, 2002, p. 34. 
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رها في الفقرة  ة    .من هذه المادة 1الدول التي ورد ذ ة قضائ ة وال ة أ ال تستثنى االتفاق
ة تمارس وفقا للقانون الداخلي   . 1جنائ

حظر التعذیب على الوجه  ما یتعل  م واإلعالم ف ذلك على إدراج التعل نصت 
لفین الكامل في برامج تدرب الموظفین ال انوا مدنیین بتنفیذم رین أو  القوانین سواء  عس

مات التي یتم  والعاملین في میدان الطب وتضمین هذا الحظر في القوانین والتعل
  .إصدارها

لما وجدت  ام سلطتها المختصة بإجراء تحقی سرع ونزه  ل دولة ق أن تضمن 
اب معقولة تدعو  أن عمال من أعمال ال اأس رتكب في المناط أتعذیب قد إلى االعتقاد 

ل من یدعي  أنه تعرض للتعذیب في مناط  ة، وأن تضمن  الخاضعة لوالیتها القضائ
و إلى السلطة المختصة ة الح في رفع الش أن تنظر فیها و  خاضعة لوالیتها القضائ

ة الشاكي والشهود نزاهة أ دون تحیزو  على وجه السرعة من التعرض  وضمان حما
و أو  السیئة للمعاملة م هذه الش سبب تقد   .التخوف 

إن اشترا السرعة والنزاهة في مثل هذه األفعال  یدل على خطورة هذا السلوك وعدم 
ة ف اس اب س ذلك استناده ألس غلب حاالت التعذیب التي تقع في الدول تكون أأخالقیته و

ة اس اب س م  في الدولة   ،ألس ةوهو معارضة نظام الح هذه    لذلك وضعت االتفاق
االلتزامات، مع إنصاف الشخص الذ تعرض للتعذیب في الحصول على تعوض عادل 

ة انت بدن ة أو   ومناسب أ یتماشى ودرجة األضرار  التي تعرض لها سواء  نفس
ینه من التأهیل على وجه أكمل ه الحصول على  ،وتم وفي حالة الوفاة یتولى ذو

    .)الورثة(التعوض 
ة 16/2أكدت المادة  أ صك دولي أخرعلى أنها ال تُ  2من االتفاق قانوني أو   خل 

ة ة الالإنسان حظ المعاملة القاس م الأو  المهینةأو  وطني  أو  جرمینمالمتصلة بتسل
                                                 

ة مناهضة التعذیب 5/2المادة من  1 قة... اتفاق  .السا
قة 16/2م  2 ة مناهضة التعذیب السا   .من اتفاق
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ة سب موجب قانون   لتتحلل الدولة اً طردهم ومعنى ذلك أن ال تكون االتفاق من التزاماتها 
ة اتفاقأو  ،وطني ة منع التعذیب تة دول ةأو  وغیره من ضروب المعاملة القاس   . الالإنسان

ان  ون  مس  ة لم تفتح مجاال لدول األطراف التذرع  اإلنسان فإنالتعذیب  االتفاق
ه  ما وهذاأ عذر من األعذار للتحلل من التزاماتها في هذا الشأن،  نصت عل

  .2/21الماد
ة لهذا الجانب یدل على  ما للتعذیب من خطورة لته االتأو  هذا الحرص  الذ فاق

عد انتهاكا لح اإلنسان اته، فممارسة التعذیب  ة لإلنسان وح في   على السالمة الجسد
اته ة وح ة وحتى النفس رامته السالمة البدن   .ذلك و

ن القول ات   م ة تعتبر من االتفاق أن هذه االتفاق ةفي األخیر  ة العالم  الدول
الحو  اةة ح اإلنسان في الحفي حما مهمةال  في السالمة الحقوق المتفرعة عنه 

ة لإلنسان  ة ( الجسد ة، معنو ان من ج) ماد ء ارتكاب أفعال راتتأتى في أغلب األح
رامتهأو  المعاملة المهینةأو  التعذیب   .2الحاطة 

ة على ممارسة التعذیب، ومأ نصت  ن بین هذه غلب تشرعات الدول على المعاق
رر 263التشرعات نجد التشرع الجزائر إذ تنص المادة  ل 1م ة  من  على معاق

هأو  ،مارس التعذیب هأو  حرض عل رر 263 ةأما الماد .أمر  على  فنصت  2م
مارس ل موظف  ة  ممارسة التعذیب من أجل الحصول على أو  ضحرّ أو  معاق أمر 

ة التي  .3خرمعلومات أل سبب أأو  االعترافات وهذا یدخل  ضمن اإلجراءات التشرع
ة المناهضة  للتعذیب  الدول على اتخاذها  .ألزمت االتفاق

 
                                                 

ة   2/2ة نص المادت 1 ة ظروف است:(  على أنهمن ذات االتفاق أ انت هذه ال یجوز التذرع  انت سواء  ا  ة أ ثنائ
ة حالة من حاالت الطوار  مبرر للتعذیب ئ الظروف في حالة حرب أو  التهدید بها أو أ  .)العامة األخر 

ل منهجي مثل ما وق 2 ش مارس و ل هذه الجهود المبذولة إال أن التعذیب مازال  ل من سجرغم  قع في  أبو  "نع و
ا للو م أ "غونتانامو"العراق وسجن  "غرب ة و ة و المنظمات الحقوق شفته التقارر اإلعالم ول التعذیب ح، وما 

  .لدلیل قاطع على ذلك
رر و  263المواد  3 رر 263م ات 1م  . الساب الجزائر  من قانون العقو
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افحة اإلرهاب :نيالفرع الثا اة  م ة الح في الح   وحما
عاني منه صة التي  ل اإلرهاب إحد المشاكل العو المجتمع الدولي نظرا  اش

األرواح والمم ة من أخطر الجرائم ما  ،تلكاتلألضرار التي یلحقها  تعد الجرائم اإلرهاب
اة الح في الالتي تمس  ة  وسائر حقوق اإلنسان، ح ان والح في السالمة البدن سواء 

وماتهم،ألعن ا صادرا  ما بینهمأو  فراد ضد ح ونظرا لخطورته عمدت . بین الدولأو  ف
ات  الدول ة وتكثیف التعاون األمإلى إبرام اتفاق افحة اإلرهاب دول والذ ني في إطار م

اة في الوقت ذاته ة للح في الح ل حما   .ش
اة:أوال   اإلرهاب وانتهاك الح في الح

ات  اة من خالل العمل یتضح انتهاك اإلرهاب لحقوق اإلنسان وخاصة الح في الح
ة اختطاف الطائرات وتغیی ات اإلرهاب قوم بها اإلرهابیون، فقد تتخذ العمل ر مسارها التي 

االت ة واالغت ، مهما اختلفت هذه الحاالت إال أنها القوة ، حجز الرهائن، األعمال التخرب
ون اإلنسان هو المستهدف   . تشترك في 

ام شخصو :ر مسارهایوتغی اختطاف الطائرات -1 ق صورة غیر أو  ذلك  أكثر 
ة  اوهو  قانون الء علیهإلعلى متنها في حالة الطیران  طرته علیها أو  است ممارسة س
اإلأو  القوة الءالتهدید  القوةأو  ست طرته علیها  استعمالهأو  ممارسة س أو ا التهدید 

، وقد بر هذه الصورة من أحدث الصور، وتعت1الشروع  في ارتكاب أ فعل من هذا النوع
ساعد على ارتكابها اتساع مجال النقل الجو خاصة في منتصف القرن العشرن الذ 

بیرا في صناعة الطائراتع   . 2رف تقدما 

                                                 
ة عام ذا الصنف من هذا شهد العالم عدة جرائم من 1 ل مسار الطائرة  األمر  ةاد المقاوممن طرف أفر  1985لك تحو

ام مجموعة  ذلك ق ة، وطائرات،   ة اللبنان ة لتحرر فلسطین  عام  الشعب عة للجبهة الشعب اختطاف ثالث  1970تا
ة إطالق سراح الفدئیین العرب في السجو : طائرات غ ة،  رطان سرة و ة سو ة ن أمر  .اإلسرائیل

سي علي،  2 اتلون افحة  آل ة، رسالة لنیل القانون الدولي  ةبین فاعلاإلرهاب الدولي م ة االنفراد واقع الممارسات الدول
ة، جامعة تیز وزو،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون،   .87 .ص  2012شهادة الد
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ةتُ : حجز الرهائن -2 اس ات لتحقی أغراض س جرائم السطو أو  رتكب هذه العمل
هم ة هرو وسیلة لتسهیل عمل عض الرهائن  حتجز فیها المجرمون  من  المسلح  التي 

ان الغرض مسرح الجر  امة، وفي حالة ما إذا  ون الضحا ا ما  ا فغال اس بین من   س
ة ال اس ات الس ةأو  همة في الدولةمالشخص  ،ممثلي الدول في االجتماعات الدول

ات الالرهائن من طرف فاختطاف  مس الشخص ة  همة في الدولة مالجماعات اإلرهاب
ة ،ورجال األعمال مساومات مال طالب إثرها اإلرهابیون  ةأو  ل قض أو  ما  االعتراف 

اإلفراج عن زمالئهم ة  ة للوصول المطال ات مثال   . 1إلى أهدافهم  ، فتعد مثل هذه العمل
ة -3 ب هي تلك األعمال التي تمس المنشآت العامة والمؤسسات :  األعمال التخر

ة اس ة الس انت هذه المنشآت أو  ذات األهم ة على دولة  من الدول سواء  االقتصاد
م الدولة اأو  داخل إقل ات وم السفارات والقنصل ة خارجها  ات الطیران الوطن تب شر

م الدول األخر    .للدول المتواجدة  في إقل
ا األبراء، وهدفثیرا من الیخلف هذا النوع من اإلرهاب  عة زعز   في ذلك هضحا

اسي  ان الس  الرعب والفزع بین مواطنیها للتأثیر علیها لتغییر اتجاه الدولة للدولة وٕاثارةالك
  .2قراراتها في موضوع معینأو 

االت -4 ات الأو  ستهدف هذا الصنف قتل:  االغت ال الشخص همة التي لها ماغت
ة لإلرهابي حسب  النس ة  تأثیر على الرأ العام داخل الدولة وتتوقف هذه الشخص

ة، وقد  ة اإلرهاب الو الغرض من العمل أو   القتل إلحداث حالة من الرعبأو  ن االغت
  .3الفزع

ثیرون وغالبیتهال هذه األفعال ضح تخلف وع من من األبراء وأن هذا الن ما 
ل جهود الدول  ات مختلفة لذا استدعى تضافر  مس عدة أشخاص من جنس األفعال قد 

                                                 
ندرة،حسنین الدمحم بواد 1 ر الجامعي، اإلس افحة، دار الف  .35. ، ص2005  ، اإلرهاب الدولي بین التجرم والم
، صالمرجع ال، حسنین الدمحم 2  .36. ساب
سي علي 3 ، صلون  .88. ، مرجع ساب
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ات  ه الدول من خالل إبرام اتفاق افحة هذا السلوك اإلجرامي الخطیر، وهذا ما سعت إل لم
  .مني الجتثاث اإلرهابأوٕاقامة تعاون 

ة لإلرهاب الدولي توجد صور أخر والتي تسمى  ورهذه الص إضافة إلى التقلید
ةأو  اإلرهاب الجدید ائ م األسلحة الك شمل استعمال األسلحة المتطورة  أو  المعاصر و

ة ة والتي تترتب عنها أثار خطیرة على اإلنسان والبیئةأو  األسلحة البیولوج   .1النوو
ا افحةعلى اإلجماع الدولي :ثان اةوح اإلرهاب م ة الح في الح   ما
افحة اإلرهاب الدولي من خالل ت ات تجلى م ة العدید من االتفاق     المبرمةالدول

في إطار المنظمات و  ،منظمة األمم المتحدة من خاللالعالمي سواء على المستو 
ة ومجلس جامعة الدول العر ة  م ات والقرارات المتخذة أو  اإلقل ا، وغیرها من التوص رو

ة للإلرهابینآا الشأن و في هد م الفد   . خرها منع تقد
افحة اإلرهاب الدولي من خالل التعاون األمني الدولي یبرز ، والذ یتخذ 2م

ادل المعلومصورتین، فالصورة األولى تتمثل في الت عن  اتعاون الماد وذلك بت
ة بین القوات الیاإلرهابی ات المشتر افحة ن، والنشا اإلرهابي، وٕاجراء التدر معدة لم

ادل االستفادة من األسلحةأو  اإلرهاب، م أو  ال،المعدات المبتكرة في هذا المجأو  ت تقد
ات اإلرهاب  الت الالزمة لعمل شأنها قرارات ( التسه اسي تصدر  ع س مسألة ذات طا

ة اس   ).س

                                                 
 .90. نظر المرجع نفسه، صأ 1
افحة اإلرهاب والتي تعتبر وسائل  2 ات  الردع و التشدید األمني والتعاون األمني بین الدول في م زادة على عمل

ة، و هو  اس حمهمة، فإن في مقابل   توجد طرق أخر س ه ثم الشروع في معالجتها، و ال ة إل اب المؤد ث عن األس
ش في شتى إفي نظرنا ف الفقر والحرمان واإلقصاء والتهم ة  اب االجتماع ن حصرها في األس م اب اإلرهاب  ن أس

م فیها على ة والمتمثلة في الصراع حول السلطة خاصة الدول التي ال تقوم أنظمة الح اس اب س اة، وأس  مجاالت الح
ة اس ة وتنعدم فیها الحرات الس مقراط ل فئات . الد مقراطي وٕاقرار المساواة والعدل بین  م د ه یجب إقامة نظام ح وعل

ة، ومحارة  الشعب في فرص ل مظاهر البؤس والحرمان، والقضاء على البیروقراط العمل وتوزع الثروة، للقضاء على 
اله افة أش   الخ...الفساد 
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مي ومفاده أن تسعى  الدول ة فتتمثل في التعاون اإلقل جل من أ    أما الصورة الثان
الرهائن إلى  نالحیلولة دون هروب اإلرهابیی فر اإلرهابیون  غنائمهم دون عقاب، فقد 

اتهم السفر إلى أو  ،دولة أخر غیر التي ارتكبوا على أراضیها عمل طلبون السماح لهم 
ةأو  الخارج مقابل إخالء الرهائن اتهم إلى دولة أو  اقتضاء الفد عد ارتكاب  عمل فرون 

، ألن فهم في الوقت المناسبالسلطات لم تتم أخر   .ن من توق
ات افحة اإلرهاب نجد ومن بین هذه االتفاق م   :المتصلة 

ة اإلرهاب المبرمة بتارخ- 1 ة جنیف لمنع ومعاق والتي  1937نوفمبر 16اتفاق
ة عن طر التعاون الدولي واالتفاق بین  ات اإلرهاب تهدف إلى الحد من خطر العمل

ة مرتكبها، إال أن الدول لمنع  ة لم تتضمن إال صورة واحدةهذه الجرمة ومعاق  االتفاق
ام في الدولة وهذا ما  المادة تضمنته وهي اإلرهاب الثور واالعتداءات الموجهة ضد الح

ة  ة من االتفاق  ...... :(الثان

ةأو  أ فعل عمد یتسبب في موت - 1 ة جسد   :فقدان الحرة أ منأو  إصا
أعمالهمأو  لدولرؤساء ا  - أ   .خلفائهمأو  ورثتهمأو  القائمین 
قة -ب   .زوجات وأزواج أ من الفئات السا
 .األشخاص من ذو المناصب العامة -ج

ات عامة -1 مسؤول من ذو المناصب العامة إذا وجهت أو  األشخاص القائمون 
صفاتهم هذه      .1.....)هذه األفعال إلیهم 

                                                 
قات، وجاءت هذه نشیر إلى أ -1 ة لم تدخل حیز التنفیذ لعدم اكتمال العدد المطلوب من التصد ن هذه االتفاق

ل من الملك الیوغسالفي رد فعل عن تعرض  ة  ة " ألكسندر" االتفاق ذلك وزر الشؤون الخارج لالعتداء و
ا التعاون الدولي. الفرنسي  في مرسیل مان واضعها  ما  ورغم هذا إال أنها عبرت عن إ ة  افحة األعمال اإلرهاب وم

ل الدول واحترام أنظمتها الدستورة ادة   .حق س

-Voir : SOREL Jean- Marc, La Lutte contre le financement du terrorisme :   Perspective 
transatlantique, éd A. Pedone, Paris, 2009, p.13. 
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ات -2 منع ومعاق االتفاق ة أعمال اإلرهاب الموجهة ضد األفراد الخاصة 
ة ة دول حما  قتلمثل  لم یتوقف اإلرهاب عند حد الدول: واألشخاص المتمتعین 

، في مالي   نالجزائری نالجزائرین في العراق، واختطاف وقتل الدبلوماسیی نالدبلوماسیی
ة ا للفد رهائن طل شمل خطف األبراء واحتجازهم  ومات الضغط عأو  بل امتد ل لى الح

ما  انتشرت ظاهرة خطف الممثلین الدبلوماسیین واالعتداء  ة،  اس لتحقی أغراض س
ثر و  علیهم حت األعمال ضدهم ظاهرة تستح االهتمام، و حوادث اختطافهم  تأص
ومة الموفدةما رهائن وٕاعدامهم إذا  هموأخذ فة بتنفیذ مطالب أو   لم تقم الح المض

عوثین  المختطفین، ومن البدیهي ة خاصة للم قرر حصانة وحما أن القانون الدولي 
عاقب علیها القانون الوطني  ما أن األعمال التي توجه ضدهم تعد جرائم  الدبلوماسیین، 

ل الدول    .في 
قة ایبدو  ات السا ة و  أن الجرائم التي تناولتها االتفاق اها حما انت تحمل في ثنا ٕان 

ة، إال أن هذه ا اةالح ة مقصورة على أشخاص محددین هم األشخاص الشخص لحما
حت  ة وأص عد أن اتسعت االعتداءات اإلرهاب ة دون غیرهم، ولكن  ة دول حما المتمتعین 

ات أخد الرهائن  خاصة فئة رجال  مما ولد  األعمالتمس أشخاص عادیین، وانتشرت عمل
ة لد الدول في اتخاذ التد ة وفي ه هذه األعمال، بیر لمنعاالرغ ذا اإلطار أبرمت اتفاق

ة لمناهضة أخد الرهائن في عام  ة الدول المتعاقدة بإدراج هذه 1979دول ، وألزمت االتفاق
ات تناسب خطورة هذه الجرائم ة ووضع عقو   .الجرائم ضمن تشرعاتها الوطن

ة، لكن المجتمع الدولي ات عامة عددت األفعال اإلرهاب قتصر  تعتبر هذه اتفاق لم 
ات بل على هذ أفعال معینة تعد صور أا النوع من االتفاق ات أخر خاصة  برم اتفاق

ل تهدیدا للسلم واألمن الدول ، وتحث الدول على التعاون  يخطیرة لإلرهاب الدولي وتش
ات ما بینها لمواجهة  هذه العمل  .ف

ة ادرت الدول العر هي   ونظرا التساع رقعة اإلرهاب وتهدیده ألمن الشعوب 
القاهرة بتارخ خر األ افحة اإلرهاب الموقعة  ة لم  أن خاصة 22/04/98إلى إبرام اتفاق
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الجزائر ومصر ة  تكتف الدول والمنظمات لم و  ،1عض هذه الدول قد شهدت أعماال إرهاب
افحة اإلرهاب في  م ة  له  بل عملت تهحد ذاالدول افحة جرمة تمو قصد تجفیف على م

له ع تمو اره  منا ةاعت   .2عصب الجماعات اإلرهاب
ة ة ئاجندور منظمة الشرطة ال -2 افحة اإلرهابالدول   في مجال م

افحة اإلرهاب، یوجد العدد الهائل  إلى إضافة ات المبرمة في إطار م من االتفاق
ةوهو منظمة الشرطة ال عالمي مهمجهاز أمني  ة مستقلة ةتعتبر هیئ، والتي دول ، دول

ستهان  إطار  في ه في مجال الكشف عن الجرمة والمجرمین خاصةتؤد دورا ال 
ة،    : 3ما یليفأساسا  تهاتمثل مهموت الجرائم اإلرهاب

 ادل وتنمیته إلى ن بین سلطات الشرطة أو  تأكید التعاون المت سع نطاق مم
ة في مختلف الدول في حدود القوانین  .السارة المفعول الجنائ

 ال شمل ال ادل المعلومات و قوم بها أو  المراسالتأو  غاتت االتصاالت التي 
صدد النشا  رجال األمن في دولة عضو مع دولة أخر عضو في األمانة العامة 

ضا شمل أ صماتهم وصورهم أو  اإلجرامي للمجرمین، و صاف المجرمین و
ة  . الفوتوغراف

 ات وتحقی الشخص ه فیهم فاإلث ة المجرمین الدولیین والمشت ة تحقی شخص
مظهر من مظاهر التعاون الدولي األمني، ذلك أن المجرم الذ یتجاوز الحدود 

                                                 
افحة  1 املة في م اة اآلالف من  األشخا 1992اإلرهاب بدء من عام فالجزائر عاشت عشرة  ح ك  صوأودت  ناه

ع  افحة اإلرهاب واستئصاله، واتخاذ إجراءات لتشج سن قانون لم ومة الجزائرة   عن تدمیر الممتلكات وٕاثرها قامت الح
ة ورغم ناإلرهابیی قانون الرحمة وقانون الوئام المدني والمصالحة الوطن ل هذا إال آن األعمال  للعدول عن أعمالهم 

ة مازالت تقع من حین ألخر  .اإلرهاب

ة لمنظمة األمم المتحدة في الوقت  2-  ل اإلرهاب الدولي إحد االهتمامات األساس افحة جرمة تمو ة م تعتبر عمل
ة للقضاء على هذه الظاهرة الخطیرة، وقد بذلت جهود  ل اإلرهاب تعد أولو افحة تمو بیرة في هذا الراهن، ذلك أن م

للت بإبرام االتفاق ل اإلرهاب والتي  ةالشأن و ة لقمع تمو  . 10/04/2002دخلت حیز التنفیذ فيالدول
 www.interpol/intLfr دوليةالالجنائية لمنظمة الشرطة والنظام العام  األساسي القانون  3
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ذلك عتمد على تغییر اسمه و ة  قي أو  الدول ون تسجیل اسمه الحق صافه ومن ثم 
ه ض عل ین رجال األمن من الكشف عنه والق صماته لتم  .والمستعار وأوصافه و

 ض على  المجرمین الدولیین فهمأو  الق ة : توق تم ذلك في إطار القواعد القانون و
ة وٕاجراءات التنفیذ ام قضائ ضرورة وجود أح من سلطات    امرأو أو  التي تقضي 

قه في مجال أالتحقی وهو من  برز مظاهر التعاون الدولي الذ تقوم المنظمة بتحق
ام بهذا الد  :ل فير یتطلب توفر مجموعة من الشرو تتمثو منع الجرمة وقمعها، وللق

  ه المجرم قد ان الذ لجأ إل ون الم  .كتشفأأن 

 ة المجرم الفار على وجه التأكید  تحقی شخص

 النفاذ م مشمول   وجود ح

 ة أن م المجرم من الدولة المعن   .ون قد طلب تسل
ون من ح الدولة الملجأ التي یوجد  ه أنه متى تحققت هذه الشرو  من المسلم 

ال توقیفبها المجرم أن تحتفظ  ما تتخذه من إجراءات ح م المجرم أو  حقها الكامل ف تسل
ادتها ار أن تقرر ذلك یدخل ضمن س   .اعت

استخدامالمنظمة في تقوم  ة من الجرمة والتعاون الدولي األمني  ما  مجال الوقا
یتوفر لدیها من معلومات عن الجرمة والمجرمین بإصدار الكتب ونشر المقاالت 

حاث  في    همامفي المجاالت المتخصصة في الدول األعضاء مما یجعلها مرجعا واأل
الدعارة  ة من اإلجرام  شؤون علم اإلجرام والتحقی الجنائي الفني والعلمي وأسالیب الوقا

ضع االنترول برامج التدرب الفني ألسالیب العمل األمني   .والمخدرات وفي هذا الصدد 
ات الجزائ عاقب أفعال على  غیره من القوانین  ر قانون العقو الجرائم الموصوفة 

ة ةأو  إرهاب رر 87و 87في المواد  1تخرب رر 87و م رر 87و 1م رر 87و 2م   .3م
ل یتضح  ة حقوق ما تقدم من خالل  مد اهتمام الدول وحرصها على حما

ما في ذلك اإلرهاب الدولي أرواح ،اإلنسان من سائر االعتداءات  شرة  الذ یود 
                                                 

ات الجزائر الساب 1  .قانون العقو



اب األول اة في نظام حقو                                    :ال انة الح في الح ةم  ق اإلنسان األساس

80 

م المجرمین ومنع تهرب  ادل المعلومات وتسل ثیرة وأنها تقف في وجهه من خالل ت
ما یوفر أمن األفراد والشعوب خاصة في اآلونة األخیرة إذ شهدت الدول أعماال . األسلحة 

ت ز التجارة العالمي خطیرة  وركب"فجیر مر وغیرها من األعمال  ،20011عام   "نیو
ل مسارها و تفجیر الطائرات  ل من وأعمال  "ارس"وأعمال تفجیر مترو تحو أخر في 

ر ا و ان ااس   .طان
افحة اإلرهابالحرب :ثالثا اة أسلوب جدید لم ة الح في الح   وحما

ل ان ون الحرب تش بیرة على ترغم  هاك صارخ لحقوق اإلنسان لما لها من أثار 
ة مقبرة حق حیثافة حقوق اإلنسان  مثا وعلى  إال إن المجتمع الدولي وق اإلنسانتعتبر 

عد ما أثبتت األسالیب  رأسها منظمة األمم المتحدة عمدت إلى تطبی هذا األسلوب 
ة فعالیتها   . األخر محدود

بیرة على مستو التوجهات  2001حداث الحاد عشر سبتمبر انت أل ات  تداع
اعتماد ا افحة اإلرهاب الدولي وذلك  شأن م أسلوب جدید لمقاومة الجدیدة  لحرب 

ة الحرب  ات المتحدة األمر انت بإعالن الوال ة  ة، فالبدا اإلرهاب والجماعات اإلرهاب
م القاعدة في هذا البلد والمتهم بتفجیرات برج  حجة القضاء على تنظ على أفغانستان 

وركین ة المسلحة المتو و ة في مالي ضد الجماعات اإلرهاب اجدة في ، ثم الحرب الفرنس
  .الشمال
ات المتحدة حرب   -1 ة على أفغانستانالوال  األمر

ل المواثی إن  ة، عندما صورت الهجمات علیهاهذه الحرب قد تخطت  وعلى  الدول
أنه اعتداء من دولة علیها ي و علم أن منفذ االعتداءات انطلقوا الشعب األمر لنا  ، و

                                                 
ادرت الو م أ 1 سمى  واثر هذه األحداث  التحدید ما  من خالل مجلس األمن إلى إعالن الحرب على اإلرهاب و

غزو أفغانستا م اإلرهابي  نالقاعدة فقامت قوات الحلفاء  ار أنها مقر لهذا  التنظ م القاعدة على اعت لضرب تنظ
م القاعدة نت الو م أ من القضاء على زع افحة اإلرهاب ذروته وقد تم عد  المستهدف، فبذلك بلغ م أسامة بن لدن 

من في التنظنعشر سنوات من غزو أفغانستا م وٕانما  من في القضاء على الزع ل ال  م بذاته  ألن ، غیر أن المش
م عني  زوال الزع م اإلرهابيال   . الضرورة زوال التنظ
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ة أ من الداخل من ي،  ، أ أناألراضي األمر م األمر ل األحداث دارت في اإلقل
ام القانون الدولي العام جمع األدلة  ان من المفروض علیها ووفقا ألح التالي  و

أن المحرضین  يوالمستندات التي تّدع مها إلى الدولة التي تعتبر  حوزتها وتقد أنها 
ة المع اع الطرق الدبلوماس   . 1روفةوالمخططین موجودین على أراضیها وذلك بإت

التالي ف ما إو اعه هو  ان یجب إت   :أتين الطر القانوني الذ 
 محرض مخطط أو  إذا ما وجدت أدلة لد الو م أ تثبت تور أسامة بن الدن 

ة حیث یوجد  حوزتها إلى السلطات األفغان للهجوم علیها أن تقدم المستندات التي 
مه  .محاكماتهو  أسامة وذلك من أجل تسل

 أن إن أفغان عتبر متور وفقا للمستندات التي  "أسامة بن الدن"ستان إذا ما رأت 
ان وقوع الجرمة مه لهذه األخیرة وهو م أو  تسلمتها  من الو م أ علیها أن تقوم بتسل

ة ة الدول مة الجنائ ة بین أو  للمح ة ثنائ محاكمته في أفغانستان وذلك النتفاء اتفاق
م المطلو   .ینالبلدین تتعل بتسل

ا هو خالف ذلك أن الو م أ ،لكن الذ وقع فعل دامغة حول تور  أدلةلدیها  و
عض الدول المقرة منها والتي  "بن الدن أسامة" ه  ومسؤولیته عن الهجوم اطلعت عل

م المستندات إلى أفغانستان ووقعت الحرب التي شّرعتها تدور الو  في فلكها، ورفضت تقد
حملموجب القرارن الصا ،م أ  1368رقم    درن عن مجلس األمن الدولي، فاألول 

صفة عاجلة من  12/09/2001صادر بتارخ  ع الدول إلى العمل معا  الذ یدعو جم
م مرتكبي هذ ة هأجل تقد شدد القرار و  منظمیهاو  الهجمات اإلرهاب رعاتها إلى العدالة، و

تكبي هذه األعمال ومنظمیها إیواء مر أو  دعمأو  لین عن مساعدة ؤ لئك المسأو  على أن
  .2مهاورعاتها یتحملون مسؤولیت

                                                 
ة، القاهرة، ، اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العنبیل أحمد حلمي 1   .17. ، ص1988ر
 
ع لمنظمة األمم المتحدة  رقم   2  www.un.org 2001سبتمبر  12الصادر بتارخ  1368قرار مجلس األمن التا

/ar/sc/documents. 
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ه مجلس  28/09/2001صادر بتارخ  1373قرار ثاني رقم  صدر عید ف والذ 
هأو  األمن تأكید الح الراسخ للفرد ما هو معترف  في  الجماعة في الدفاع عن النفس 

ة أعمالها ضوًء أخضرًا  ،، مما اعتبرته الو م أ1مم المتحدةمیثاق األ ا لمشروع اف
ع الوسائل ووفقا للمیثاق  عید المجلس في القرار تأكید ضرورة  التصد بجم رة، و العس

ة للسالم واألمن الدولیین   .للتهدیدات التي توجهها األعمال اإلرهاب
أن ن القول  م ل ما تقدم    :ومن خالل 

 من هنا فإن مبدأ  ،لم تكن من قبل دولة ،االعتداءات التي وقعت على الو م أ
منه على أن مبدأ الدفاع  51تنص المادة  إذالدفاع الشرعي واضح في المیثاق 

ون فقط في حالة تعرض دولة لهجوم ، وهذا ما 2عدوان من دولة أخر أو  الشرعي 
حصل في هذه الحالة ن التذرع بهذا المبدأ إلعالن الحرب على . لم  م التالي ال  و

ن استعمال م ة الستخدام القوة تحت مظلة األمم المتحدةدولة وال  حجة قانون  .ها 

 ة ة النزاعات الدول ین هو انتهاك لمیثاق أو  إن اللجوء إلى القوة لتسو لتسّلم المطلو
حد ة، لذلك ذا األمم المتحدة  منع العدوان واستخدام القوة في العالقات الدول ته الذ 

ار هذه الحرب عودة إلى منط ال ن اعت  .بدال من قوة المنط أ القانون قوة م

  ومة الو م أ  1373إن خلو القرار رقم منح لح من تحدید واضح لإلرهاب 
موجب القرار  ات واسعة  ي له، وذلك بتطبی  1368صالح وحسب الفهم األمر

قي دولة  طال فقط األفراد  والمقاومین والمناضلین وت حیث  ي  المفهوم األمر
ة يلدولإلرهاب اإسرائیل تمارس ا ة عقو منأ عن أ  .عیدا و

  
  
 

                                                 
ع لمنظمة األمم المتحدة رقم   1  www.un.org 2001سبتمبر  28الصادر بتارخ  1373قرار مجلس األمن التا

/ar/sc/documents.  
و بتارخ  51المادة   3 س ه في مؤتمر سان فرانس    5/05/1945www.un.orgمن میثاق األمم المتحدة  المصادق عل
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ر الفرنسي في مالي-2   التدخل العس
ات تمرد في الشمال وذلك بهدف دولة شهدت  مالي في السنوات األخیرة حر

ش واإلقصاء الذ عرفتها مناط الشمال مقارنة ا سبب التهم الستقالل عن مالي 
ة مناط الجنوب، وساعدت هذه الظروف على ظهور ما  الجماعات اإلرهاب عرف 

ة للتحرك لمواجهة هذه  الجماعة الدول ، مما دفع  ز القاعدة في هذه المناط وتمر
ا  ارها دولة متاخمة للمالي ودول غرب إفرق اعت ما في ذلك الجزائر  ة  الجماعات اإلرهاب

بیر في تهدئة الوضع األمن  لذلك تدخل مجلس ان لها دور  في سلسلة من القرارات 
  : 1دولة مالي والتي تتمثل في

 03/07/2012صادر بتارخ  2056قرار رقم  -

 12/10/2012صادر بتارخ  2071قرار رقم  -

 20/12/2012صادر بتارخ  2085قرار رقم  -

 11/01/2013صادر بتارخ  2086قرار رقم  -

ة ادة األراضي المال س ها وحدتها وسالمتو  أكد المجلس في قراراه األول على االلتزام 
ة و  م ر الذ وقع في إلادان أاإلقل الذ أنهى سلطة و  22/03/2012نقالب العس

ة لغرب  الجهود المبذولة من الجماعة االقتصاد ة وأشاد  ة المنتخ مقراط ومة الد الح
ا  واس( إفرق ما ورد في ) اإل واالتحاد اإلفرقي إلعادة النظام الدستور في مالي، 

أن الحالة في  ل خطرا یهدد السلم واألمن الدولیین في المنطقةالقرار  ن و  مالي تش م أنه 
ع من میثاق األمم المتحدة    .التصرف فیها وفقا للفصل السا

من نتیجة أنشطة الجماعات األ انعدامالقرار الثاني عن قلقه إزاء  عبر المجلس في
ة مدن ة عن تحقی األمن وحما ة السلطات المال د مسؤول ؤ شجع المسلحة و ییها و
ة األزمة  من خالل إجراءات منسقة م الدعم لتسو علم  ،المجتمع الدولي على تقد ما 

                                                 
ع لمنظمة األمم المتحدة رقم  1 حول الوضع في مالي الصادر بتارخ  2086قرار مجلس األمن التا

11/01/2013www.un.org /ar/sc/documents.  
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رة من  ة المساعدة العس طلب السلطات االنتقال م القوات أإحاطته  جل إعادة تنظ
ذا طلب السلطات ة، و م ة المسلحة في مالي واستعادة السالمة اإلقل واس"من  المال " اإل

ضا بنشر ما أ ضح أن السلطات في مالي خاطبت األمین العام أو  قواتها في مالي، 
عد استصدار قرار من مجلس األمن ة وذلك  رة دول   .لألمم المتحدة اإلذن بنشر قوة عس

ة وفي قراره الثالث أدان المجلس استمرار تدخل القوات المسلحة وقوات األمن  المال
ة ذلأداو  ،في عمل السلطة االنتقال ع انتهاكات حقوق اإلنسان التي یرتكبها ن  ك جم

ة في شمال مالي ه من . المتمردون والجماعات اإلسالم ما أشار القرار إلى ما سب طل
ة من خالل قرار مجلس األمن  رة دول ة برغبتها في نشر قوات عس ومة المال الح

ع من میثاق األمم المتحدة ةوحث القرار السلطات . موجب الفصل السا في     االنتقال
ع األطراف في شمال مالي  ة للتفاوض مع جم مالي في أن تعجل بوضع إطار ذ صدق
الد المغرب اإلسالمي،  ما القاعدة  في  ة الس الذین قطعوا صالتهم مع الجماعات اإلرهاب

صورة و  قى المجلس على علم  ة طلب األمین العام أن ی ة الوحدة والجهاد وفي النها حر
ل  منتظمة   . یوما للمجلس 90الحالة في مالي من خالل تقارر تقدم 

التحدید في  اتخاذه  11/01/2013تسارعت األحداث لیتدخل المجلس مرة أخر و
ع من المیثاق األممي تنفیذا للقرار ، 20861قرار تحت رقم  الفصل السا ه  موج یتصرف 

ر تفلم تن. 2085 التدخل العس ال لتقوم  عدما استحوذت العناصر ظر فرنسا طو
ة اسم "ونا"المسلحة على  القط (أ " سرفال"، وأطلقت فرنسا على هذه العمل

ة والجزائر )المتوحش  تسمحإذ وحظي هذا التدخل بدعم الكثیر من الدول األورو
ة للطائرات ر  ندرجو  ،التحلی فوق األجواء الجزائرة الفرنس قا تدخل فرنسا العس ط
ة الدفاع الشرعي عن النفس و ن میثاق األمم المتحدة م 51للمادة  التي تنص على شرع

  . الفرد والجماعي في حالة تعرض أحد أعضاء األمم المتحدة لعدوان مسلح

                                                 
ع لم 1  .الساب 2086المتحدة رقم نظمة األمم قرار مجلس األمن التا
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الجزائر وتونس لانت  ات خطیرة خاصة على الدول المجاورة  هذه الحرب تداع
ا، فقد تم احتجاز  ة بجن 600ولیب ة بترول عة لشر وب الجزائر على ید جماعة رهینة تا

الدماء" م القاعدة رداً  "الموقعون  على التدخل السافر للطیران الحري  إحد فصائل تنظ
  .الفرنسي عبر األجواء الجزائرة

بیرة من األسلحة والمتفجرات  ات  م ة على  ة التونس المقابل عثرت الوحدات األمن
ل من الجزائروالذخیرة في مستودع بجنوب تونس وهي منطقة حد ة مع  ما و  ود ا،  لیب

عد سقو النظام اللیبي وما  لت اهتزاز أمني لهذه المناط خاصة  أن هذه الحرب ش
  .انجر عنه من انتشار واسع للسالح

ألوضاع اإلى تدف الالجئین إلى دول الجوار مما ترتب عنه ترد  أدتما 
ة هناك،  قارباإلنسان ألف إلى دول  400فرار و  الجئ ألف 700إذ تم إحصاء ما 

ة بإلیز خلف 1مجاورة ا لقاعدة بترول ما شهدت الجزائر خالل هذه الفترة هجوما إرهاب  ،
  .العدید من القتلى والجرحى

ل ما تقدم  أنمن خالل  ن القول  افحة  م هذا التوجه الدولي الجدید في م
ة في القضاء على  الدولياإلرهاب  مواقع تواجد الجماعات  رغم ما له من نجاعة وفعال

ة في مختلف مناط العالم إال أنه  ة وقواعدها الخلف مة اإلرهاب ه و  له أثار وخ شو
الخصوص میثاق األمم المتحدة، الغموض  ادئ القانون الدولي و ل خرقا لم ش حیث 

ادئ التي خرقت نجد   :ومن هذه الم
 ادة عازمن مجلس األ تجاوز ظهر ذلك من خالل : خرق مبدأ الس  من الو م أ بإ

ذلك تحول  ادة الدول یخرق مشرع دولي  إلىلحدود اختصاصاته، و مثال  هاوتلزم ،س
ة التي ال تتواف معها ة  أن تشاركدون وذلك  ،بتعدیل قوانینها الداخل  الدولة المعن

قا أو  في وضع هذه القرارات ام معاهدة ألالموافقة علیها ط  بل تفرض علیها" فینا"ح
ان دستور  تحتو  عد ما  ع من میثاق األمم المتحدة، ف استعمال الفصل السا التهدید 

                                                 
ة 2 ة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان المفوض   www.unhchr.orgالسام
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ه عد هذا األسلوب قرارات مجلس األمن تسمو عل ح  تم و  ،الدولة أسمى القوانین أص
مها ناحتالل العراق وأفغانستاذلك ب  .واستبدل أنظمة ح

 ة للدول استخدام هذه القوة إذ ترتب على :خرق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخل
ل من العراق م في  أفغانستان، هذه األخیرة التي  اتهمتها  الو م أ و  تغیر أنظمة الح

النظام العراقي  ءبإیوا م القاعدة، واإلطاحة  مجموعة من االتهامات إلى   إضافةتنظ
مه لإلرهاب ة وتدع  .امتالكه لألسلحة النوو

 ة خرق مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات وسیلة  الحرب إن اللجوء إلى:الدول
عتبر عودة إلى مرحلة من المراحل األولى لنشوء المجتمع الدولي  افحة اإلرهاب  لم
ل خرقا صارخا  ش عرف استخدام القوة في العالقات، لكن هذا السلوك  ان  الذ 

ل هذا ف1المتحدة األممنصوص میثاق ل ذلك إ، زادة على  ل  ش ن هذا األسلوب 
رسةخ مم المتحدة في في میثاق األ   رق لمبدأ الحل السلمي للنزاعات المسلحة الم

، وخرق لمبدأ المساواة بین الدول وح الشعوب في تقرر مصیرها 1/12المادة 
التي تقع أثناء هذا النزاع  االنتهاكاتإلى  إضافةمن الجماعي، ومخالفة نظام األ

  .يلقواعد القانون الدولي اإلنساناستنادا 

                                                 
 .من میثاق األمم المتحدة 2/4راجع م 1
  .من ذات المیثاق 1/1راجع م 2
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ة في النصوص الدستورة النظام  في اتالتي تعتبر أسمى التشرعو  تتجلى هذه الحما
ادئ ة الحـ القانوني للدولة لما تتضمنه من م حما اة  ونصوص عامة تتعل  في الح

، ث ة التي تترجم وغیرها من الحقوق األخر الجنائ  ، ة التشرعات األخر ه في المرت م تل
التفصیل جل الجرائم  ادئ الدستورة في نصوص تحدد  اتالم ما في  والعقو المقررة لها 

اة الشخص،  االعتداءاتذلك  ات التي تسهر على ضمان هذه  إلى  إضافةالتي تمس ح اآلل
ة حث األولال( الحما  .)م

عتبر  یتصدرها وليعلى المستو الدو   ة میثاق األمم المتحدة الذ  ة عالم ة دول اتفاق
ة حقوق اإلنسان،   تضمنتعامة والتي  ة إلرساء السلم واألمن الدولیین وترق ادئ أساس م
اتلكل فهي مرجع  ة حقوق  وعملت هذه المنظمة على مدار خمس عقود ،االتفاق على حما
ات العامة والخاصة التي  ها  من خالل اإلعالناترقیتاإلنسان وت التي أصدرتها واالتفاق

ما و  في إطارها،  أبرمت ات، ف ات لتنفیذ تلك االتفاق اقي المنظمات تناوضعت آل هجت 
عته منظمة األمم  ة نفس النهج الذ ات ة واإلفرق ة واألمر ة األورو م ة اإلقل الدول

ات  ة حقوق اإلالمتحدة، إذ قامت بإبرام اتفاق ات  لحما لإلشراف على نسان وأنشأت آل
حث ال(تنفیذها    .)يثانالم
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ح   األولث ـالم
  

عات  اة في التشر ة الح في الح ةحما  الداخل

  
الغـ ـة  ـة حما ـاةأولت  التشـرعات الداخل ـالنظو  ة للحـ فـي الح  نصـوصالإلـى   رذلـك 

ــة حو  ،الصــادرة صــفــاة اإلنســان التــي تصــبوا فــي مجملهــا إلــى حما اشــرة أو غیــر ســواء  ة م
اشرة تقدم  ،م حقوق اإلنسان،  الدستور الذ  تشرعات هذه ال و ادئ عامة تتعل  یتضمن م

ـــة  مثا ـــة حقـــوق اإلنســـان األخـــر  تشـــرعات مرجـــع لســـائر الفهـــو  مطلـــب ال(فـــي مجـــال حما
 ).ولاأل

مــا ــادئ والمتمثلــة فــي التشــرعا التشــرعات األخــر تتــولى  ف ــة  تتكــرس هــذه الم الجنائ
اج التي ة س مثا ثیرة تهـدف سائر حقوق اإلنسان، إذ تتضمن حمي تعد   مجملهـافـي  قواعد 
ة فعالة  إلى اة حما ة الح في الح   ).يثانالمطلب ال(األخر اإلنسان حقوق  وغیرها منحما

ة شاملة   فالة حما صفة عامة والح وفعالة لحقوق  ومن أجل  صفة  اإلنسان  اة  في الح
ة موضع التنفیذب الدول قامت ،اصةخ ات قصد وضع الحما الجهاز القضائي  وضع آل

ةمنظموغیرها من ال وم ة وغیر الح وم   ). ثالثالمطلب ال( ات الح
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اة في الدساتیر : المطلب األول ة الح في الح   حما
حماـعلى نصاشتملت الدساتیر  اإلنسان  منها حو  حقوق اإلنسان ةوص عامة تتعل 

اة ة أو اإلجمال لتشرعاتاثم جاءت  ،في الح ة مفصلة لهذه العموم ، )ولاألفرع ال( الجنائ
ة لم ة رقاب ع االعتداء على الدستور والحقوق التي یتضمنها نما نصت هذه الدساتیر على أل

 ).  يثانالفرع ال(من طرف السلطات 

ة: الفرع األول ة مضمون الحما  الدستور

أتي على قمة التدرج دس عتبر  ة فیها، فهو  ل دولة هو أعلى القواعد القانون تور 
ه ة التي تل افة القواعد القانون تحتم على  ة  الهرمي في النظام القانوني الداخلي، و في المرت

قها، ٕاال شابها عیب عدم الدستورةو  أن تتطاب معه، ، مما یتعین التخلي عنها وعدم تطب
ا ولذلك تنشأ في الد قة  تقضيو  قب دستورة القوانینیراولة نظاما قضائ في مد مطا

 .للدستور الصادرة  القوانین

مد اح إن ون  اس تقدم األمم  في سیرتها   قوق اإلنسان، والتي نشأتـترامها لحـمق
ة، وفي إعالنات التحرر واالستقالل وأعقاب الثورات  ة الوطن األولى في غرن األنظمة القانون

ةضد ا ي، وٕاعالن الثورة الفرنس  .لظلم واالستبداد، مثل إعالن االستقالل األمر

ة تحرص لذلك  ل دساتیر دول العالم من النص على احترام حقوق  وٕانغالب لم نقل 
ة اإلنسان سرد  العدید من الحقوق والحرات الالزمة في  وحراته األساس فیها بل تقوم 

ا لضمان عدم انتهاكها من قبل تضمن لها، أوال  يصلب الدستور لك ة، وثان االحترام والقدس
ة أن  الحفا علیها  تلتزمسلطات الدولة، ولكي تكون نبراسا للمشرع والقاضي والسلطة التنفیذ

م فیها وعالقة السلطات أوعدم االعتداء علیها، خاصة و  ن الدستور هو الذ یبین نظام الح
ما بینها، وحقوق األفراد التاليو و  الثالث ف اتهم، و حددإف  اج عالقة   ن الدستور هو الذ 

، ونظرا لعدم تكافئ  ة أخر الفرد من ناح ة، وعالقة السلطة  ما بینها من ناح السلطات ف
أتي الدستور  ة ـما یتضمنه من حقوق وحالعالقة بین الفرد والسلطة أو الدولة، ف رات أساس



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

91 

ضمانة تدعم الفرد وتؤ  الدولة من حیثزره في عالاللفرد  دائما للدستور حتكم الفرد  أن قته 
 .الدولة على حقوقه وحراتهسلطات لما اعتدت 

اتها في التطبی ووجوب عدم تعارضمبدأ السمو القواعد الدستورة  تمتاز أ  وأولو
ة معها عدم الدستورة،  قاعدة قانون ادئ المسلم بها  هذا األخیرعتبر و وٕاال وصفت   من الم

مقر في  ة أو جمهورةافة الدول الد انت ملك ة سواء  حرص فقهاء القانون و  ،اط لذلك 
ا، إال بوجود أنه التأكیدالدستور على  مقراط ون هناك نظاما دستورا د ا  قواعد لن  عل

افة  األخر  سلطات الدولةو  یتعین على الهیئة الحاكمة قا  ،أعمالهااحترامها في  وذلك تطب
ةو شر مال لمبدأ ة وتدرج القواعد القانون ة وصفتوٕاال  ،ع س  .الدولة بول

قا لهذا المبدأ  ة األإف" سمو القواعد الدستورة" تطب ا خنه ال یجوز للقواعد القانون ر أ
انت  ،انت الجهة الصادرة عنها أن تخالف أو تعارض قاعدة من القواعد الدستورة وٕاال 

عدم مشروعیتها و  قضي    .طالنهاغیر دستورة و

نهج دساتیر العالم  في مجال النص على حقوق اإلنسان،  الجزائر  لمؤسساانتهج 
مختللذلك نجده ح ة  انت  ،ف أنواعهارص على تناول حقوق اإلنسان وحراته األساس سواء 

ة ة ،مدن اس ة ،أو س ة ،أو اقتصاد ة الم  ،1أو اجتماع لة تصوقد سایر بذلك المواثی الدول
اإلعالن العالمي ومختلحقوق اإل ات األخر المتنسان  حقصلف االتفاق وق اإلنسان، ة 
ة و  على أن حقوق اإلنسان 1996من دستور  38ادة مال حیث تنص حراته األساس
عني أن جاء عام ذا النصهن أنالحظ  ،2مضمونة ةل الحر ا، وهذا  حقوق و   ات األساس

                                                 
ع من المادة  1 ، ونصت هذه المواد على معظم الحقوق 73إلى المادة  32تناول الدستور الحقوق والحرات في الفصل الرا

ة،  ة والثقاف ة واالجتماع ة واالقتصاد اس ة والس مختلف أنواعها المدن ، الصادر 1996الجمهورة الجزائرة دستور والحرات 
معدل  08/12/1996، الصادرة بتارخ76، ج ر العدد 7/12/1996المؤرخ في 96/438ـي رقم موجب مرسوم رئاس

  . ومتمم
 
ةـالحرات األس: ( على أنه من الدستور الجزائر الساب 38تنص المادة  2   ،)المواطن مضمونة و   حقوق اإلنسانو   اس
بدني أو معنو أو أ مساس   عنفحظر أو   .اإلنسانتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة : ( على أنه40 /تنص مو 

ة ضد الحقوق ــع( :على أنه 41/تنص المادة مو   ،)الكرامة ل ما و   الحراتو    اقب القانون على المخالفات المرتك على 
ة ةو   مس سالمة اإلنسان البد ن  ، )المعنو
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اة الحلك الذما في  ن مضمونةـالمواطو  اإلنسان عد أـ في الح مـالحقوق  ل ساـسذ   ا، 
التزام على عات الدولة یتمثل في ضمان عدم تعرض اإلنسان أل عنف  40 افت المادةـأض

ل المخالفات 1الدستور ذاتمن  41وتضمنت المادة  ،بدني أو معنو  ة على  ، المعاق
ن خالل نصوص قانون ا مذالمقترفة على حقوق اإلنسان في جانبها الماد والمعنو وه

ات  .العقو

قةف اة في النصوص السا عن   رجـال تخ  إال أن داللتها ،رغم عدم ورود الح في الح
ل أدق ش اة  ة الح في الح الح و  ،ونها تهدف إلى حما طة  الخصوص الحقوق المرت

الح في اة  ة والح في في الح ة والح في الخصوص الحرة و  األمن السالمة البدن
 .1)46( المادةالواردة في 

اة فقد نص ـالدساتیر على احترام حقوق اإلنسان خاصة الح في الحیمعظم حرصت 
حقوق اإلنسان الوارد 1958الدستور الفرنسي الصادر عام  في  ةفي مقدمته على التمسك 

ورد في مقدمته على  ،17792 الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر في عام عالنإلا
ة غیر قابلة للتغیر ومقدسة" نأ ع ونه   ، والح"حقوق اإلنسان الطب عي   اة ح طب في الح

ستند في وجوده للقانون  ل  وٕانمایوجد بوجود اإلنسان وال  یتولى القانون حمایته من 
أمام  نیلون أحرار ومتساو ظو على أن الناس یولدون منه  ىاألولاالنتهاكات، ونصت المادة 

ل هذاو ، 3القانون  د  الفرنسي  الدستور، وهذا یدل عن اهتمام 1946 مقدمة دستور ؤ
ون الدستور هو حقوق اإلنسان رغم عدم سرده لهذه الحقوق، وهذا ال ا  قانون  عتبر عی

                                                 
  ...).ن حمیها القانو و   ،مة شرفهحر و   ةـاة المواطن الخاصـال یجوز انتهاك حرمة حی :(على أنه 46/متنص   1

ة ،أنظر شأن الحقوق في الدساتیر العر ح عزام،: ـ  ة، مجلة فاتح سم ة في الدساتیر العر اس ة والس الحقوق المدن

ة، العدد ز دراسات الوحدة العر  .22و 21، ص2002، مارس 277المستقبل العري، مر

2(Le peuple proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme…tel qu’ils 
définies par la déclaration de 1789, confirmer et complétée par  le préambule de la 
constitution de 1946…) La Constitution Française de 1958, Edition  DALLOZ,  2009. 
   
3- voir :La  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26/08/1789, éd Dalloz, Paris, 
2008.  
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ل هذا ف في  ن فرنسا ال تترددإأساس وتتولى التشرعات األخر تفصیل ذلك، زادة على 
ة تتعل  االنضمام ة اتفاق ة حقوق اإلنسان، فهي تعد من بین الدول إلى أ حما

م ة الكبر ـــــــــــالد  .في العالم قراط

ة ـــــــــــة الفاسي للدولــــــــــقانون األســـــــــــنص ال ة األلمان على هذا الح ذلك  یدرال
ة،ل واحد له الح في الحیـاة والسالمة ال:(على أن2/2في المادة راحةــــــــــــص في  ،...)بدن

ة  حین نصت المـادة األولـى من ذات القانـون  غي  على الكرامة اإلنسان ل التي ین على 
ة احترامها عتبر الدستور األلماني من بین الدساتیر التي نصت صراحة  ،1السلطات العموم

انته في إطار نظام حقوق اإلنسان،   اة وهذا نظرا لم في  هذا الح وتليعلى الح في الح
ط الوثی بین هذین الحقین ة وهذا نتیجة الترا  .السالمة البدن

عه   اني لدستوراوذات النهج ات ى هذا الح في الفصل األول علصراحة  بنصه  االس
اة والسالمة  ل شخصـلك  :(هعلى أن  15المادة  من خاللاب الثاني من ال الح في الح
ة دون تعرضه للتعذیب أوو  ةالبدن ة المعنو ة المهینة أو غیر اإلنسان  شملت ، 2...)العقو

اة والسال ل من الح في الح ل سلوكالمادة  ة و مس مة البدن بهذه الحقوق  من شأنه أن 
ة ة أو غیر اإلنسان ات القاس  .إخضاع الشخص للتعذیب أو العقو

 

  
  
  
  
 

                                                 
1  - (Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique …) Art 2/2 de la loi fondamentale de la 
République fédéral d’allmagne1949, Edition  DALLOZ,  2007. 

  3– (Toute personne a droit à La vie et a l’intégrité physique….)  Art 15 de la Constitution du 
Royaume d’Espagne de 1978, Edition  DALLOZ,  2007. 
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ة : الفرع الثاني ة الدستور ة ل ضمانةالرقا اة حالحما   في الح

ة في صلب الدستور لتتمتع ن حدو تبدول  ال أغلب ومتق قوق اإلنسان وحراته األساس
اطلة ته، فإذا وجمظلته وحمایته، وتكون لها ذات قوّ  ة تتعارض معها تعتبر  دت قاعدة قانون

عد  الدول ئتنشوغیر دستورة، ومن أجل ذلك  ة على دستورة القوانین والذ  أجهزة الرقا
ادئمن  ادة القانون األس الم رة س ة التي تقوم علیها ف هو أهم ضمانات حقوق  والذ  اس

 .اإلنسان

ادة القانون  قصد س فقط اس ة، وٕانمخضوع الدولة للقانون ل ا حترامها للقوانین العاد
ل القوانین  اره القانون األسمى الذ یتعین على  اعت اب أولى للدستور  احترامها من 

ل السل قته وعلى  في دستورة   في الطعنمه، ولذلك فإعطاء األفراد  الحطات احترامطا
ة وقضا ل ضمانة قانون ش ة القوانین  في مواجهة أ خروج  ـراد، حیث یلجأ إلیها األفمهمةئ

ل الحقوق  عض الحقوق أو  ة الواردة و  أو إهدار ل الدستور سواء من قبل في الحرات األساس
ة  ة أو القضائ ة،السلطة التشرع ن أن  ذلك أو التنفیذ م ألن إغفال مثل هذه الضمانة 

عود  حیث  مقراطي،  إلنسان إلى التخلف الذ عاشه ایؤد إلى خل  نظام متسلط وغیر د
  .في القرون األولى

ة   اس ة الدستورة الس الرقا ة الدستورة بوسیلتین، إحداهما تعرف  تمارس الرقا
ة  الرقا ةالالدستورة واألخر   .قضائ

ة: أوال ة الرقا اس الدستور ة  ةالس اة وسائر حقوق على حما  اإلنسان الح في الح

ة  ةتسند عمل المجلس  إلى في هذا اإلطار الرقا اسي تسمى  ع س هیئة ذات طا
، قة 1الدستور ة سا أنها رقا حیثو  وتتمیز  ة تمارس قبل صدور القوانین  یتم  ال وقائ

صورة إصدارها ما لم تكن متف ة إذا تم ممارستها  قة مع الدستور، وهي أفضل أنواع الرقا
                                                 

ر الفرنسي  1 ة إلى المف س" عود الفضل في ظهور هذا النوع من الرقا ادة " س ونها تكرس مبدأ الفصل بین السلطات وس
یل المجلس ومن حیث جهات ، وتبنى المؤسس الدستور الجزائر ه....اآلمة ة مع وجود اختالف من حیث تش ذه الرقا

  :أنظر: اإلخطار
Philippe Ardant , Institutions politiques et droit constitutionnel, 15iémeéd,  LGDJ, Paris, 
2003, p .55.                                                                                                         
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حة ألنها تمن التاليع صدور تشرعات مخالفة للدستورصح حرات و  إهدار حـقوق  عدم   ، و
أن تصدر وهي   قبلللدستور تصرفات سلطات الدولة المخالفـة  قفحیث یتم و . األفراد

عدم الدستورة ة  ة، إلىاقة لسّ فرنسا هي ا وتعتبر .مشو عد  هذا النوع من الرقا عتها  ثم ت
 .ذلك دول أخر مثل الجزائر

ة في فرنسا-1  ة الدستور اة وسائر حقوق اإلنسان الرقا ة الح في الح  على حما

س  9مارسها مجلس دستور یتكون من   ارهم من طرف رئ أعضاء یتم احت
ة ومجلس الشیوخ ةالجمهور ة الوطن إضافة إلى  غیر قابلة للتجدید سنوات 9لمدة  والجمع

ة قون للجمهورة الفرنس م القانون وهم الرؤساء السا ح ل 1أعضاء  جدد ثلث أعضائه  ، و
تم تعیینهم على النحو األتيثالث سنوات س الجمهورة تعین ثالثة أعضاء :، و  ،یتولى رئ

س الجمعو  عین رئ عین بدوره ثالثة أعضاء و س مجلس الشیوخ  ة ثالثة رئ أعضاء، ة الوطن
س الذ له صوت مرجح في حالة تساو األصوات س الجمهورة تعیین الرئ تولى رئ   .و

ارة إضافة ارة واالخت ة بنوعیها اإلج إلى إشرافه  یتولى المجلس الدستور مهمة الرقا
ات إلعلى ا ةو  ،2ستفتاءاتإلوانتخا س عدة لمجلا صدرقد أف في إطار ممارسة مهمته الرقاب

شأن قوانین لها  صفة خاصة حقوق اإلنسان صلةقرارات  اة   صفة عامة والح في الح
 :منها

شأن قانون سنه البرلمان  18/11/82بتارخ  لصادرا 146-82رقم   قرارال- أ 
منح للنساء حصة ب  ه  موج ما   من عدد المقاعد في القوائم المترشحة %25یتضمن ح

ة، في اإل ات البلد مبدأ المساواة  النصعدم دستورة هذا حیث  نتخا مس  على أساس أنه 
رسة في المادة  بین األفراد من اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان  6من الدستور والمادة  3الم
  .3والمواطن

                                                 
1

 Art 56 de la Constitution Française de 1958.                                                                               
2Art 58 – 61 de la Constitution Française de 1958.  
3 -Décision du Conseil Constitutionnel Français, du 18/11/82 www.conseil-constitutionnel.f 
du 18/01/13 à 20H00. 
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مسإن هذا  ء التي إ هوة و أ المساواة بین الرجل والمر  أمبد فعال  القانون  اد حد الم
رس قوم علیها  المجتمع ما دستورفي ال الفرنسي  والم سیجعل هذا القانون سن مثل  ن أ، 

ة تعمل على ضم النسألا اس خیرة مما یجعلها ء في القوائم ووضعها في المراتب األاحزاب الس
و  ا ال أكثر ار د رامتها ،انتخاب عد مساسا  قراره هذا قد أرسى  ،وهذا  ذا فإن المجلس  وه

ادئ حقوق اإلن ة سان مبدأ من م  .بین المواطنین أال وهو المساواةاألساس

 ىعل المعروضالقانون شأن  15/01/75الصادر بتارخ  54- 74رقم  القرار -ب 
حث دستورته  الذ یجیز الوقف اإلراد للحملو  المجلس ادئ یخالفأنه  على أساسل  الم

اجة دستور  ة المعترف بها بواسطة قوانین الجمهورة ودی مة تحظىالتي    1946األساس  ق
ة  مع ه، فضال عن تعارض1958 ردستو في  دستورة ةمن نص المادة الثان  االتفاق
ة اة :( أن التي تنص على اإلنسانلحقوق  األورو ل شخص في الح ا ح  معرفة محم
 .1قررالذ و  ،..)القانون،

 .عدم تعارض القانون الخاص بوقف الحمل اإلراد مع أ نص دستور  -

قة القانون عد- حث مطا ةم اختصاصه ب ة لحقوق اإلنسان لالتفاق  .األورو

واكب التطور الحاصل في المجتمع الفرنسي القرار  هذایبدوا أن المجلس الدستور في 
ان  الوقف اإلراد للحمل، غیر أنه  محل نقد من رجال القانون  في الش المتصل 

عدم اختصاص المجلسصالفرنسي في شقه المت ة  ل  قة النص لالتفاق النظر في مد مطا
ة لحقوق اإلنسان ة التي تعد األورو ات الدول قة القانون لالتفاق ، ذالك أن النظر في مطا

  .هو من اختصاصهو مصدر من مصادر التشرع الفرنسي 

ول اإلضافي رقم  ةشأن دستور 188- 82رقم  قرار المجلس الدستور  -ج  6البرتو
ة األور  ة للالتفاق ة و ة هوحرات حقوق اإلنسانحما ة اإلعدام  األساس الذ یتعل بإلغاء عقو
وفي مقدمتها  1958في دستور على أساس أنه یتعارض مع الحقوق الواردة م لفي وقت الس

اة، وانتهى ول الالمجلس  الح في الح یتعارض مع الحقوق التي تضمنها  إلى أن البرتو
                                                 

1- Décision du Conseil Constitutionnel Français, du 15/01/75 www.coseil-constitutionnel.f 
du18/01/13 à2Oh00.  
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عتبر12/05/19881بتارخ دستورته  ، فأقر1958 ردستو  ة تقدم وتطور   ،  مثا هذا القرار 
اة  بیر في مجال حقوق اإلنسان ألنه تبنى إلغاء إحد القیود الواردة على الح في الح

ة حقوق  ون المجلس قد سایر التوجه العالمي الجدید في مجال حما ذلك  وهو اإلعدام و
ةالتام وال اإللغاء إلىاإلنسان والذ یهدف  ال تتصل  تأن هذه القرارا  رغم .شامل لهذه العقو

ة اإلعدام، استثناء عقو اة  الح في الح اشرا  ة   اتصاال م إال أنها ال تخرج عن دائرة حما
طها حقوق  م ترا ح صفة عامة   .اإلنسان 

ة في الجزائر-2 ة الدستور اة وسائر حقوق اإلنسان الرقا ة الح في الح  على حما

س الجمهور أرعةأعضاء،   12جلس دستور یتكون من مارسها م من و  ةعینهم رئ
س ه، بینهم رئ اثنان ینتخبهما مجلس اثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني،  المجلس ونائ

ا، ماهتنتخب ثنانوااألمة،  مة العل  )8(ثمانيمجلس الدولة، لمدة  ماینتخبه اثنان و و  المح
س )4(أرع ل  عدد أعضائه دد نصفجسنوات و س  الجمهورة رئ عین رئ  سنوات، و

س و  تولى الفصل في  ،2سنوات )8(ثماني المجلس الدستور  لفترة واحدة مدتها نائب رئ و
م المعاهدات دستورة حقوق اإلنسان و  صفة عامة اتوالقوانین والتنظ التي لها صلة 

ة أن المؤسس الدستو  ،3صفة خاصة وحراته األساس یلة المجلس نالحظ  ر وسع تش
ما  قا،  عض األخطاء التي وقع فیها المجلس سا ذا تفاد  الدستور وهذا قصد رفع أدائه و

ل من  الوزر األول و ع جهات اإلخطار إلى  ا أو  50تم توس عضوا في مجلس  30نائ
س الجمهورة ل من رئ انت محصورة في  عد ما  س المجلس الشعبي الوطني،و  األمة،   رئ

س مجلس األمة ة لمطالب األحزاب المعارضة وتكرسا للممارسة .ورئ ، وهذا استجا
عدم الدستورة أسوة  الدفع  ما أضاف حالة أخر لإلخطار وهي اإلخطار  ة،  مقراط الد

عالقة لها  عدة قراراتالمجلس   أصدر وقد   .2008فرنسا التي تبنت هذا اإلخطار عام 

                                                 
1Ibid.  

 .معدل ومتتم 1996من دستور الجمهورة الجزائرة لعام  183المادة  2
 .من ذات الدستور 186المادة  3
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ست لها غیر أنها ق حقوق اإلنسان منع صلة لیلة جدا ول اة لكن هذا ال  الح في الح
اسًا على هذه القرارات   :منهاصدور قرارات في المستقبل ق

ات ن قانون أش 20/08/1989في الذ أصدره المجلس األول رارالق-أ   حیثاالنتخا

ن المجلس من خالل بیر من طرف  هتم ان محل اهتمام  هیئة دستورة، و فرض نفسه 
احثین من عدة جوانب ا اطهالل التحدید الح رت في المساواة  مسائل حقوق اإلنسان  و

ام تضمنها  القانون من  ة، ألغى القرار أح وحتى النظام القانوني إلدراج المعاهدات الدول
  :أهمها
ة  - ات التشرع ة لزوج المترشح لالنتخا ة األصل ات و  )86/م(فرض الجنس االنتخا

ة  ).108/ م(الرئاس

ورة في م - س الجمهورة الممارس  من الشرو المذ  .110/إعفاء رئ

ورة في م - ات  91/إعفاء النواب الممارسین من الشرو المذ الترشح لالنتخا المتعلقة 
ة  .التشرع

ام  أن األح مبدأ المساواة بین المواطنین في  الملغاةبرر المجلس قراره هذا  تمس 
ات ع الحقوق والواج في   وهو المبدأ الذ استمات المجلس في الدفاع عنه ،1مییز ت وذا طا

  .افة تداخالته

ه قراره الصادر  25/08/95أصدر المجلس الدستور في  -ب انا أكد ف في عام   ب
ه أن شر إرفاق التصرح و  1989 شهادة الذ قرر ف ةالترشح لرئاسة الجمهورة   الجنس

ة لزوج المترشح غیر دستور  بهذا برهن المجلس قدرته في التصد لتجاوزات  .2األصل
ة الثالثة ة األلف عد ذلك تراجع دوره خاصة مع بدا  .السلطات، لكن 

                                                 
القانو 20/08/1989قرار المجلس الدستور الجزائر المؤرخ في  1 ، 07/08/1989في   مؤرخ  89/13رقم  ن ، یتعل 

ات، ج ر عدد    .1049.، ص1989، لسنة 36المتضمن قانون االنتخا
ان المجلس الدستور الجزائر المؤرخ  في  2 ، رقم 25/07/1995ب  .65.، ص01، نشرة المجلس الدستور

 



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

99 

ة یتوقف ا نجاحها غیر أن هذه الرقا عدم التدخعلى إرادة الح ل م والسلطات، وذلك 
اتها، وعدم ممارسة الضغط علیها، وت االفي صالح ة  الرقا لف  ة في سمتع الجهاز الم تقالل

ة یتذذلك أن ه .ممارسة مهامه س الجزائر،متا النوع من الرقا ة في فرنسا ع الفعال هذا و  ع 
ة المجلس من جهةلراجع  ی ذلك، اإلخطار من جهة أخر د جهات دوتع ،تر عة نظام  و طب

م القائم ما یتعل  ال البلدینفي  الح   .لفصل بین السلطاتاخاصة ف

ا ة:ثان ةالدست الرقا ة ور ة  القضائ اة وسائر  على حما حقوق الح في الح
 اإلنسان

ما هو الحال زة  ة قد تكون مر ة في هذه الحالة هیئة قضائ ات  تتولى الرقا في الوال
مة ة المتحدة بواسطة المح ا الفیدرال ا  في الدولة  الموجودةأو المحاكم المختلفة  ،1العل وغال

ة الحقة ع مة مختصة ما تكون هذه الرقا لى صدور القوانین عن سلطات الدولة أمام مح
ان تحترم وتراعي حقوق اإلنسان  تلذلك تقرر مد دستورة تلك التشرعات فیتم تثبیتها إذا 

وحراته الواردة في الدستور، أو تقضي بإلغاء هذه التشرعات مادامت تنتهك هذه الحقوق 
قوانینااستبدو  هاؤ والحرات، فیتم إلغا ة ،  أخر تتف مع هذه الحقوق  لها  ظهرت هذه الرقا
ة األمر ف م الصادر يفي بدا التحدید في الح ة   الو م أ، و " ضد "  مار بر "في قض

سون  ا، "ماد ا، تر ان ا واس طال ا ا ألمان ة دول العالم  ق ة قي  ، ثم بدأت تنتشر هذه الرقا
ة اس ة الس الرقا حیث یتولى القضاة  مصر، وهي األكثر شیوعا مقارنة  نظرا لفعالیتها، 

ذلك نظرا لتخصصهم وخبرتهم في و النظر في دستورة القوانین، فهم المؤهلون عن غیرهم 
   .2تطبی القوانینتفسیر و 
  
  
  

                                                 
1George Burdeau, Francis Hamon, Michel Troper, Droit constitutionnel, 15iéme éd,        L 
G DJ, Paris, 2003, P.23.  

     2 Ibid, p.24.  



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

100 

ة : المطلب الثاني عات الجنائ اة في التشر ة الح في الح  حما

فالة حم ة على  ة شاملةتحرص التشرعات الجنائ ة للو  ا  نظرا اةفي الح حقو
ةلتمتع اه شر ون ،هألهمیت ق اره شر الو  األخر  الحقوق  ب عيجاعت  اعياالجتمو  ود الطب
ة ،لإلنسان له یندرج ضمن إطار مبدأ الحما   .1واجب العقابو  وهذا 

ون اإلنسان عرضة لالعتداء من قبل الغیر وهذه االعتداءا تتخذ عدة صور  تحیث 
ه في الدرج ،)ولاألفرع ال(وأخطرها جرمة القتل  وغیره من  رحـة الضرب والججرمة ثم تل

ة  ل، و )يثانالفرع ال( عتداء األخر إلأفعال العنف وا م تكتف التشرعات بهذا الحد من الحما
عد اعتداءاإلج فعلشمل تل تبل امتد اة عل  هاض الذ   .)فرع ثالث( جنینالى ح

 لجرائم القت: األول الفرع 

اة الشخص لذلك  الح فير األفعال التي تمس خطعد من أ ستهدف ح ونه  اة،  الح
ة الشخص من هذا السلوك سواء  ة إلى حما غیر  عمد أوان عمدت التشرعات الجنائ

 .2عمد

ا لم تقدم التشرعات تعرف أو مجموعة من  ذلك أن وضع تعرف لجرمة ،ا للقتلمبدئ
س من عم ،الجرائم هو من عمل الفقه قف ول غي أن  ل أو اختصاص المشرع الذ ین

ة التي قد اد من التعرفات الفقه بیرا تختلف في موقف الح غیر أن قانون  ،ما بینها اختالفا 
ات الجزائر أورد تعرفا للقتل  اعتبرت أن  التي  254 المادة صفي ن  ذلكو  العمدالعقو

اة  إن القتل ینصبفحسب هذا التعرف ف. 3القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا على انهاء ح
ل عمد ش   .إنسان 

                                                 
1 Geneviève Giudicelli-Delage, Stefano Manacorda et Juliette TRICOT, « Devoir de 
punir ? » Le système pénal face à  la protection internationale du droit à la vie, Montchrestien, 
Paris, 2013, p.43. 
2  VALERIE Malabat, Droit Pénal Spécial,  3éd, Dalloz, Paris, 2007, p.49. 

ات الجزائر الساب 254المادة  3 ، وتقابلها المادة )القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا(:التي تنص على أن من قانون العقو
ات الفرنسي  -2211 ، اللتان تختلفان Le fait de donner la mort volontairement à autrui) (من قانون العقو

ذلك اغة والمضمون    .من حیث الص
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تور دمحم نجیـــب حســـني  فعـــرّ  وعلـــى ذات المنـــوال ـــه االعتـــداء علـــى  القتـــلالـــد تا فـــي 
اة ة على أنه   الح ـه وفاتـه" في التشرعات العر ـاة الغیـر تترتـب عل وهـذا ، 1 "اعتداء على ح

افة ة في جرائم القتل  ان المشتر حدد األر ارتكـاب  التعرف  ـه  فیبـین أن الحـ المعتـد عل
اة الغیر " القتل هو  ا قوامه االعـو  "ح نا ماد نتیجتـه و   اةـتداء علـى الحــهذه الجرائم تتطلب ر

ــه عـــرتبــو  ،هــي وفــاة المجنــي عل ة للقتــلـط الفعـــل والنتیجــة  نــه المعنــو  ،القة ســبب و الــذ ـر
ـةیتخذ صورة القصد الجنائي حـین تكـون الجرمـة عم أو الخطـأ حینمـا تكـون الجرمـة غیـر  ،د

ة ش. عمد ل هذه العناصرتوالتعرف الذ أوردناه   .مل على 

األتي م والتي نتعرض لها   :وللقتل صورتان إضافة إلى القتل الرح

 القتل العمد: أوال

قع على میت ألن الجرمـة هنـا تكـون  إن  محل هذه الجرمة هو إنسان حي، فالقتل ال 
ـــان یجهـــلمســـتحیلة  عتبـــر إطـــالق النـــار الجـــاني حتـــى ولـــو  التـــالي ال  علـــى المیـــت  موتـــه و

 .شروعا في القتل

ترتـب  تتمثل ـه الجـاني و قـوم  ن الماد وهو السـلوك المـاد الـذ  ان القتل في الر أر
ــه الجــاني لتحقیــ نتیجــة وهــي  قــوم  نتیجــة مقصــودة، فالعنصــر المــاد  ــه وفــاة المجنــي  عل

ـاحـي  انإنسروح  إزهاق ـان الـذ تمـ انـت الوسـیلة المسـتعملة أ ـة القتـل  توالزمـان والم عمل
طــن أمــه عد فعــل قتــل الجنــین فــي  ســت االمتنــاع مثــل امتنــاع األم عــن 2وهنــا  قــع القتــل  ، وقــد 

مـــوت نتیجـــة لـــذلك قصـــد موتـــه ف ة بـــین الســـلوك المـــاد . إرضـــاع ولیـــدها  ـــام عالقـــة ســـبب وق
 .والنتیجة التي تحققت فعال

عناصـــر الجرمـــة وانصـــراف إرادتـــه ن المعنـــو فیتمثـــل فـــي علـــم الجـــاني  إلـــى   أمـــا الـــر
 .تحقی النتیجة التي قصدها وخطط لها

إلى وفاتـه، وقامـت  االعتداء على أخر وأدشخص  إقدام ن القتل هوإبناء على ذلك ف
ة بــین الفعــل والنتیجــة،  ة لجــرائم القبــذلك ت لــتماكعالقــة ســبب تــل، فــإذا تــوفر العناصــر المشــتر

                                                 
  .3. ص االعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، دار النھضة العربية، د ت، ،محمود نجيب حسني – 1

2 VALERIE Malabat,  op. cit,  p.50. 



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

102 

طة  القتل العمد قد یرتكبو  اعتبر الفعل عمد يالجانالقصد لد  سـ قـد مـا في صـورته ال
 .1یرتكب في صورته المشددة

ــــة لهــــا، أ نصــــت  ومــــن بــــین هــــذه  غلــــب التشــــرعات علــــى هــــذه الجرمــــة ووضــــعت عقو
ســعلــى ااإلعـــدام  عاقــبالــذ التشــرعات نجــد المشــرع الجزائــر  ب اإلصــرار لقتــل المقتــرن 

، أو إذا  لقاتـل األصـول والترصد، و  ـة أخــر السـم أو إذا صـاحب القتـل أو تـاله جنا أو القتـل 
الغرض من القتل  إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة أو تسهیل فرار مرتكبیهـا وهـذا اسـتنادا  نا

د 163و 161 ادتینلنص الم السجن المؤ عاقب القاتل في غیر هذه الحاالت   .ق ع ج، و

ا  القتل غیر العمد:ثان

ات اد المر حـد مـا  إلـى ازدادت حوادث المرور ووصلت  ،نظرا لتطور الصناعات وازد
ه الكــوارث ــة و  شــ ا التــي تخلفهــا الحــوادث المرور ــة  هــاثار أنظــرا لكثــرة عــدد الضــحا االجتماع
ة  ةواالقتصــاد ع الجزائــر وحتــى یتحقــ الــردع الكــافي شــددت التشــرعات منهــا التشــر ،2الســلب

ر  علــى مثــل هــذه الجــرائم وخاصــة لــم  وأأو حــاول الهــروب  إذا مــا وجــد الجــاني فــي حالــة ســ
ه  .قدم المساعدة الالزمة للمجني عل

                                                 
1Voir : Michèle- Laure Rassat, Droit pénal spécial: des infractions contre les particuliers, 
2iémeéd, Dalloz, Paris, 1999, p .235 Ets.  

مختلـــف أنواعهـــا ســـواء لالســـتعمال  - 2 ـــات  ـــد  الطلـــب علـــى المر ـــا أد إلـــى تنـــوع وتز إن التطـــور الـــذ عرفـــه العـــالم حال
احة أو لكســـب الـــرزق، ـــاة الكثیـــر مـــن و   الشخصـــي أو الســـ ح ـــة والتـــي أودت  الـــذ انجـــر عنـــه الكثیـــر مـــن الحـــوادث المرور
اتخـــاذ األشـــخاص خاصـــة فئـــة األطفـــال، والـــذ فرنســـا مـــثال التـــي قامـــت  عـــض الـــدول   عـــرف بإرهـــاب الطرقـــات   فنجـــد   

ــــات تإجــراءا وضــع قــوانین صــارمة تشــدد مــن العقو ــاة األشــخاص،  ــة ح ــة حما غ  للحـــد مــن هــذه الحــوادث أو التقلیــل منهــا 
اقة  وتوفیر وسـائل النقـل المرحـة عض األخطاء أثناء الس ضـع حـد ....)واالترامـ -المتـرو( على ارتكاب  ، إال أن ذلـك لـم 

منـأ عـن هـذه الحـ .لمثل هذه الحوادث سـت  ـز الـوطني والجزائـر ل ا حسـب تقرـر المر وادث إذ تحصـد حـوادث المـرور سـنو
ة وأمن الطرقات خالل عام  ا البلغ عـدد  إذ،  2014للوقا عـادل  4812ضـحا ـا، 13قتیـل أ مـا   65000000و  قتیـل یوم

عــادل ــا 178 جــرح، أ مــا  ــة،  ،جــرح یوم ــك عــن الخســائر الماد ورغــم محــاوالت الدولــة للحــد مــن هــذه الحــوادث أو  ناه
ـات تحـت رقـم  شـدد مـن العقو الفشل، من ذلك صدور قانون جدید للمـرور  آت  ، والمحـاوالت 09/03التخفیف منها إال أنها 

إصالح ال اب األخر  ائسة للقضاء على األس  www.cnpsr.org.dzالنقل المرح، طرقات وتوفیر وسائل ال
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ة فـــي جـــتـــوا یتطلـــب هـــذا النـــوع مـــن القتـــل ـــان الثالثـــة المشـــتر صـــورة فر األر رائم القتـــل 
ستلزم وقوع فعل  ـعامة، ف ى وفاتـه دون نه أن یـؤد إلـاة إنسـان حـي، ومـن شـأاعتـداء علـى ح

قصد الجاني تحقی هذه النتیجة طـة والحـذر أن  الح ن تجنبها لو اتصـف الجـاني  م  ،والتي 
ارة وهـــي  أنالتـــي یجـــب  ـــادة الســـ ارة لتجنـــب النتـــائج الضـــارة عنـــد ق یلتزمهمـــا مـــثال ســـائ الســـ

ـــاحترام القـــوانین واللـــوائح والقـــرارات میـــزه عـــن الجـــر  ،االلتـــزام  انـــت  مائوهـــذا مـــا  ـــة، وٕاذا  العمد
ل  افر القصد لد الجاني فانـه یتعـینالتشرعات لم تشتر تو  شـ ـه الـذ  أن یتـوافر الخطـأ لد

ن األساسي في  ، ومعظم التشرعات لـم تحـدد تعرـف الخطـأغیر القتل جرائم الر إال   العمد
، واإلهمــالالرعونــة،  :أنهــا حــددت صــوره منهــا ــا ــاهعــدم  عــدم االحت  مخالفــة القــوانین، االنت

 .واللوائح واألنظمةو 

ات الجزائر   علـى  ،ق ع ج 288المـادة فـي  الجـرائمالنوع مـن  هذاتضمن قانون العقو
ل مـن قـام  ة  اطـهشـخص خقتـل  معاق أو عـدم  طـأ أو تسـبب فـي ذلـك برعونتـه أو عـدم احت

س  مـــن ســـتة أشـــهرعاقـــب  أو إهمالـــه أو عـــدم مراعاتـــه األنظمـــة   هـــهاانت إلـــى ثـــالث  ـــالح
غرامة من   .1دینار 20000إلى  1000سنوات و

مجـرد  عیـدا، إذ تعاقـب  ـة، بـل ذهبـت  ما أن التشرعات لم تكتفي بهذا القدر من الحما
القتــل ــد حــرص هــذه التشــرعات علــى ضــمان 2الشــروع فــي الجرمــة أو التهدیــد  ، هــذا مــا یؤ

ة فعّ  احما ه  طة  اة والحقوق المرت   .لح في سالمة الجسمالة للح في الح
  
 

                                                 
ات الجزائر السابمن قا 288/ تنص م 1 ل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم :(على أنه نون العقو

س  الح س  من ستة أشهر إلى ثالث سنوات  الح عاقب  اهه أو إهماله أو عدم مراعاته األنظمة   اطه  أو عدم انت احت
غرامة من   .) دینار 20000 إلى 1000و

ما  2 عاقب علیها على الجرمة التامة  ة التي  ة بذات العقو ات الجزائر على الشروع في الجنا عاقب على قانون العقو إذ 
س من سنتین  30في ذلك جرائم القتل وهذا استنادا إلى نص المادة  الح القتل   عاقب على التهدید  ما  لى إمن ق ع ج، 

ل هذا لن یدل على شيء وٕانما یدل على حرص المشرع على  ،من ق ع ج 184ى نص المادة عشر سنوات بناء عل
اة ة الح في الح  .حما
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م:ثالثا   القتل الرح

اتـــه، أ حــــ   ـــة الشـــخص فــــي التصـــرف فــــي ح ان لة تتمثــــل فـــي مــــد إم تثـــار مشـــ
اتـه شـمل القتـل ) الحـ فـي المـوت( الشخص في وضع حد لح موالـذ  واالنتحـار الـذ  الـرح

بیرا في اآلونة األخیرة ل شرائح المجتمعو  عرف انتشارا    .مس 

ة للقتــ ــأس النســ ــاة شــخص  عنــي وضــع حــد لح م والــذ  مــن  ل بــدافع الشــفقة أو الــرح
ــه المعــالج، شــأنه و  الشــفاء مــن مرضــه مــن طــرف طبی ــدم بــینالــذ انقســم الفقــه   عــارضمو   ؤ

عد صورة من صور القتل وٕانما یندرج ضمن الصورة األول .له  .ىنشیر إلى أنه ال 

م تكرس للح في ا :الرأ األول-1   لموتالقتل الرح

ـاكون   ـه روجـي  ـة المـرض  Roger Baconیـر هـؤالء الفقهـاء ومـن بیـنهم الفق أحق
اته ـاة،  ،1في التصرف في ح ما لـه الحـ فـي الح زـادة  علـى أ لإلنسان الح في الموت 

س هـذا جدیـدا فقـد مارسـه اإلنسـان  اته فهذا ح له  ول ذلك  إذا قرر اإلنسان التخلص من ح
ال مختلفــة ع أحــد أن الو    مــا أن المــرض حــر فــي قبــول أو رفــض العــالج. تحــت أشــ ســتط

أدلــة منهــاو  یجبــره علــى غیــر ذلــك، تــألم :ســتدل هــذا االتجــاه   عــاني و ســتمر اإلنســان   هــل 
تشـــخص  أنّ  مــا ؟،رجـــوة وال حتــى مجــرد أمـــل فــي الشـــفاءــدفع فــاتورة العـــالج دون فائــدة مو 

ــن لــه وضــع حــد أللــم المــرض المعــذب عــدم ا لــة المــرض والتأكــد مــناالطبیــب لح م لشــفاء 
ــار القتــل  ــن اعت م التــالي  عاقــب علــى الجرمــة فــي حالــة اإلكــراه و اتــه، والقــانون ال وٕانهــاء ح

مارســه المــرض علــى الطبیــب ومــن بــین القــوانین . بــدافع الشــفقة یجــد مبــرره فــي اإلكــراه الــذ 
ح هذا القتل نجد القانون الهولند ةوعض ال التي تب ات األمر ا2وال    .، بلج

  
  

                                                 
ة، القاهرة، هد حامد قشقوشنقال عن  1  .15 .، ص1994، القتل بدافع الشفقة دراسة مقارنة، دار النهضة العر

2 Charles H, De quinlan à Schiavo, RTDC, Le droit à la mort  et le droit à la vie en droit 

Américain, RT DC, N : 04, 2004, p.688 
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اة الح في اعتداء على مالقتل الرح :الرأ الثاني-2   الح

ــ س و  الجـ، فــدور الطبیــب هــو العــوالــدین نــافى مــع األخــالق والقــانون ن القتــل یتأیــر  لــ
ــاة  س مــن األخــالق أن تســو الیــد التــياإلوضــع حــد لح ، تقتــل تعــالج والیــد التــي نســان، ولــ
س معقــوال أن أن  مــاتكــون الیــد التــي تعــالج األمــراض هــي نفســها التــي تقتــل المرضــى،  ولــ

ـل فـروع العلـوم   الطبیب ـة  قین وثقـة مـن تشـخص المـرض، هـل لـه درا ون دائما على  ال 
ـاره إنسـانا؟ وٕاذا مـا سـلمنا  اعت س مقبـوال أن یخطـئ فـي التشـخص  ة أل اة اإلنسان ودقائ الح

ن معالج م ـنأن مرضا ما  ال  س مـن المم الوسائل المتاحة الیوم  ألـ أن یتغیـر الحـال   ته 
ة غدا، خاصة مع التقدم السرع للعلوم  .؟الطب

احــة اأن رضــمــا  اب اإل س مــن أســ ــه لــ ــه، ألن   ،المجنــي عل عتــد  اعــث ال مــا أن ال
ــة ــة ومــن ناح ملــك هــذا مــن ناح مــا ال  اتــه إنمــا تصــرف ف  أخــر  اإلنســان إذا تصــرف  فــي ح

ن تعل نه الإف ـه یم ة  على رضـا المجنـي عل ـة  لـم توضـع لتحقیـ أل تطبی العقو ن العقو
ه  . مصلحة خاصة  وهي مصلحة المجني عل

ة التـــي تحـــّرم موقـــف الشـــرائع یـــدعم هـــذا االتجـــاه إذ تعتبـــره الشـــرعة  ،هـــذا القتـــل الســـماو
ة  ة أما . 1إنتحارااإلسالم ح ساعدفالمس قتل نفسه أو    .إثماغیره على ذلك  تعتبر من 

ة  موقف أما ـةمن هذا السلوك الدول األورو مـة األورو ة علـى المح  فقد عرضت قض
م 29/04/02فـــي  لحقـــوق اإلنســـان ةللبـــت فـــي مســـألة القتـــل الـــرح  Diane"  ، وهـــي قضـــ

Pretty"  سـنة تعـاني مـن  مـرض عضـال ال  43مـرأة تبلـغ مـن العمـر إ، المملكـة المتحـدةضد
عتــه یرجــى شــفائه،  عــدم متا م المســاعدة لهــا علــى االنتحــار والتعهــد  ترــد الســماح لزوجهــا بتقــد

                                                 
ة في التكییف  والتناقض في التكرس، مداخلة ألقیت في  : ، القتل بدافع الرحمةدحماني عبد السالم: أنظر 1 ال بین اإلش

ة الحق: ملتقى وطني حول ل ة، یومي تأثیر التطور العلمي والتقني على حقوق اإلنسان،  نوفمبر  29و  28وق، جامعة بجا
 . 5. ، ص2013
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ـــــل طـــــرق الطعـــــن وأسســـــت طلبهـــــا علـــــى  ا، واســـــتنفذت  ـــــا خرقـــــت المـــــواد  قضـــــائ أن برطان
ة 2،3،8،14  .1من االتفاق

مة فصلت أن  المح ة وقضت   2المـادة  نـص مـعیتناقض القتل بدافع الشفقة في القض
ة ال اة  وتبرر القتل استنادا من االتفاق  .32المادة إلىتي تنص على الح في الح

م ذلك أن الحـ  ة في الجدل القائم حول القتل الرح مة األورو بهذا القرار حسمت المح
ـة لحقـوق اإلنسـان وحراتـه  ـة األورو ـة مـن االتفاق موجب نـص المـادة الثان اة محمي  في الح

ن االستناد إل م ة، وال  ة وٕانمایها إلقرار الح في الموت األساس  .3یتنافى وروح المادة الثان

عتبـر جرمـة قتـل  وٕانمـا بخصوص المشرع الجزائر فإنه ال یجیـز القتـل بـدافع الشـفقة، 
عتـــد  أســـاسعلـــى مـــن ق ع ج،  254عاقـــب علیهـــا اســـتناًد للمـــادة عمـــد  أن هـــذا األخیـــر ال 

اعـــث ن المعنـــو فـــي الجرمـــة، إذ ال ـــر ـــام ال ـــه  لق ـــذ تترتـــب عل ـــائي ال ـــ القصـــد الجن یتحق
ــالمجني  اعــث هــو رأفــة  ــان ال ــة متــى أراد الجــاني تحقیــ نتیجــة، حتــى ولــو  ة الجنائ المســؤول

ه قـاف أجهـزة اإلنعـاش الصـناعي علـى مـرض میئـوس  ،4عل ـة علـى إ صـفة عمد قدم و فمن 
موت جذع مخه ـا لجرمـة 5شفائه قبل أن  عد مرتك قـا للمـادة مع عمـدالقتـل ال،  ـه ط اقـب عل

ــات 254 قــافأمــا إذا قــام الطبیــب  .مــن قــانون العقو طرــ  اإلنعــاشأجهــزة  بإ اعتقــادا منــه 
عتبــر مســإأن المــرض قــد مــات ف الخطــأ ــه  ــا عــن وفاتــه، إذا أد ؤو نــه ممــا الشــك ف ل جنائ

سـتفاد مـن م  قاف األجهزة إلى ذلك هذا مـا  موجبهـا  239/1إ ـعـد ممـن ق ح ص ج و  ارتك
ــات المقــررة ألخطــأ مهنــي خــالل ممارســة مهامــه الــذ یــؤد إلــى وفــاة  العقو حــد األشــخاص 

ه في المادتین   .من ق ع ج 289و 288لجرمة القتل الخطأ المنصوص عل

                                                 
1 Voir: Aune Anne-Claire, Peut-on légaliser l'euthanasie? Gazette du Palais, Paris, 
novembre-décembre 2004, p. 3684.  
2 Arrêt de la CEDH, Pretty c/ Royaume Uni du 29/04/2002, Bertrand Mathieu, le droit à la 
vie, op.cit.p.74.   
3 Ibid, p.75.  

، ص، دحماني عبد السالم 4  . 3. مرجع ساب
مة 5 ر ست  ، صتدر  .9. ، مرجع ساب
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ـــدافع الشـــفقة م فـــي األخیـــر نقـــول ـــاـــأن القتـــل ب ـــا وقانون ـــا واجتماع ـــوذ أخالق فأغلـــب  نب
حـــ لشـــخص ال تجیـــزه نالقـــوانی ـــه ال  اتـــ، فعل ح ـــان لـــه الحـــ فـــي    هالمســـاس  أ أنـــه إذا 

ــاة  ملــك الح ــاة، ألن اإلنســان ال  س لــه الحــ فــي المــوت أو التصــرف فــي الح ــاة فــان لــ الح
ما سب  ة بین الفرد والمجتمع  ة مشتر اة ملك  . أن أشرناو   وٕانما الح

  العنفعال فأ:الفرع الثاني

ـــان المشـــرع ـــاة اإلنســـانحمـــي حـــ  إذا  نـــه إ، فمـــن خـــالل تجـــرم أفعـــال القتـــل فـــي الح
ــةســالمة الالفــي  اإلنســان حــ ــذلك  حمــي ــاة وهــو بدن الح ن مــن التمتــع  ما  حتــى یــتم ســل

ة الح في  ـة سـالمة الالمعافى وحما ـه، لـذلك بدن ـل صـور االعتـداء الماسـة  تتطلـب تجـرم 
ســال مة الجســم ســواء نجــد التشــرعات  قــد جرمــت أفعــال االعتــداء التــي تنطــو علــى المســاس 

ة ة أو غیر عمد  .انت هذه األفعال عمد

إن محـــل االعتـــداء فـــي هـــذه الجـــرائم هـــو حـــ اإلنســـان فـــي ســـالمة الجســـم وهـــو محـــل 
ــة ــة الجنائ ــاة  ،الحما ختلــف عــن الحــ فــي الح ــون االعتــداء و ــه فــي  تعطیــل  إلــىیــؤد عل

الســالح أو  شــتر أنال و  ،عــض وظــائف الجســم ــةــون االعتــداء  ال مــا  ،1وســیلة أخــر  أ
ـة، فـال یجـوز  ـة والخارج غیره من التشرعات بین أجـزاء الجسـم الداخل فرق المشرع الجزائر 
ان مرضا وذلك للحفا على قدر مـن الصـحة التـي  االعتداء على جسم اإلنسان  حتى ولو 

ه ا. تتوافر لد ل شمل بتر عضو من أعضاء الجسم  أو زوال منفعة  ا،  و شمل  أو جزئ ما 
ع هااآلالم التي   .ني منه المجني عل

مـــواد ضـــارة، ونظـــرا ألن مصـــلحة  إعطـــاءتتخـــذ صـــور االعتـــداء الضـــرب أو الجـــرح أو و 
ــل فــرد مــن  ن  فتــه لاالمجتمــع تتمثــل فــي المحافظــة علــى ســالمة الجســم حتــى یــتم ــام بوظ ق

ة شر  ولهذا تحرص التشرعات على المحافظة على ح سالمة الجسم ،االجتماع   .ال

                                                 
1VALERIE Malabat, op. cit, p. 55.  
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ــ ألنســجته   فالضــرب ــل ضــغط علــى الجســم ال یــؤد إلــى إحــداث قطــع أو تمز هــو 
الیـد ومهـا وغض النظـر عـن األداة المسـتعملة،  ـه صـفعة  عتبـر مـن قبیـل الضـرب توج وٕانمـا 

ما طا أو جس س   .انت درجته 
ـــه  ـــ فـــي األنســـجة ســـواء مـــن أ لكـــن قـــد یتحـــول الضـــرب إلـــى جـــرح إذا ترتـــب عل تمز

طن مــن الخــارج قــد ینجــر عنــه  ،رج أو مــن الــداخلالخــا ضــة الیــد إذا وقــع علــى الــ ق فالضــرب 
  .نزف من الداخل
عنــي أمــا  الجــرح أنســجة الجســم یــؤد إلــى تمزقهــا ف ــل ســلوك یــؤد أ ،ــل مســاس  و 

ات هذه األنسجة مثل قطع الجلـد و  إلى تمزقها م الوحدة التي تجمع بین جزئ فضي إلى تحط
  .من الجسم أو إحداث فتحة في الجسمجزء أو استئصال 

ــة جــرّ  هــذال ــات فنجــد قــانون فــي  م المشــرع الجزائــر هــذه األفعــال ووضــع لهــا عقو العقو
 ارتكـبأو   رهضــل مـن أحـدث عمـدا جروحـا للغیـر أو :( تـنص علـى أنـه 264نص المادة 

س مــن ســنة  ــالح عاقــب   ، ) 5( إلــى خمــس) 1(أ عمــل أخــر مــن أعمــال العنــف أو التعــد
ة من و  سنوات دج، إذا نـتج عـن هـذه األنـواع مـن العنـف  500000إلـى  100000غرامة مال

لي عن العمل لمدة تزد عن خمسة عشر   .یوما) 15(مرض وعجز 
حــرم الفاعــل مــن الحقــوق الــواردة فــي المــادة  جــوز عــالوة علــى ذلــك أن  مــن هــذا  14و

  .األكثرعلى األقل إلى خمس سنوات على ) 1(القانون من سنة 
إذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعـاله، فقـد أو بتـر إحـد األعضـاء أو الحرمـان 

صر أو فقد  عاقـب یصـار أحـد العأمن استعماله أو فقد ال مة أخـر ف ـة عاهـة مسـتد نـین أو أ
السجن المؤقت  من خمس إلى عشر سنوات   .الجاني 

عاقــب ٕاذا أفضــى الضــرب والجــرح الــذ ارتكــب عمــدا إلــى الوفــو  اة دون قصــد إحــداثها ف
السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرن سنة   . 1)الجاني 

                                                 
ات  الساب، یتضم08/06/66مؤرخ في 66/156من أمر رقم  264المادة  1  .ن قانون العقو
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إلـى مـرض أو   الحظ أن المشرع الجزائر  اشتر للعقاب على هذه األفعال أن تـؤدن
لي عن العمل لمدة  وشدد المشـرع إذا أد ذلـك إلـى بتـر أحـد  األعضـاء أو  ،یوما 15عجز 
م مةالحرمان  من استعماله،  م العاهة المستد   .ا في ح

سـالمة الجسـم جرّ  ما م المشرع الجزائر في هذه الحالة أفعال الضـرب والجـرح الماسـة 
ــه عجــز عــن أداء أعمالــه  ــه  ولــم یخلــف لد إذا لـم یــؤد إلــى أمــراض تلحــ بجســم المجنــي عل

ه هذه ون الجاني وقت ارتكا انها أن  ة، بید أن المشرع اشتر توافر أر األفعـال قـد  الشخص
قا لنص المادة  ة أسلحة ط ان حامال أل ه أو  المجني عل   . ج ق ع 266أصر أو ترصد 

هنــاك حــاالت خاصــة لجرمــة الضــرب والجــرح منهــا ضــرب وجــرح الوالــدین المنصــوص و 
ــذلك ضــرب وجــرح القاصــر 277علیهــا فــي المــادة  ــة والطعــام عنــه و  مــن ق ع، و منــع العنا

  .ق ع ج 269 وهذا ما ورد في نص المادة
انة جســـم ا ـــل هـــذه النصـــوص تهـــدف فـــي مجملهـــا إلـــى صـــ اعتـــداء  أ مـــن إلنســـانف

اة اإلنسان ة ح التالي حما   .و
م : لثالفرع الثا    اإلجهاضتجر

اشـرة بتجرمـحم ان المشرع ذاإ صـفة م ، اإلنسـانیلحـ  أذه لكـل ي سـالمة الجسـم 
حمی ضـا هـافهو  اشـرة بتجرمـه  أ سـتهدف بهـذا  ضلإلجهـاصـفة غیـر م ـة  األخیـروهـو  حما

طــــن  Fœtus- Embryon"   اة الجنــــینــــح قائــــه مســــتكنا فــــي  عــــي  أمــــهب حتــــى الموعــــد الطب
ــون  .لوالدتــه ــل إنســان قبــل إن  مــر بهــا  عتبــر إنســانا إال أنــه مرحلــة  ــون الجنــین ال  رغــم 

ة هذه المرحلة غي حما   .إنسانا لذلك ین
حي نجـــمعـــرّ  مـــن داخـــل أحشـــاء المـــرأة  الجنـــین إســـقا "أنـــهاإلجهـــاض علـــى  ف دمحم صـــ
انــت  موعــد ال اكتمالــه وقبــل قبــل الحامــل  ــة وســیلة أو طرقــة  أ عــي المحــدد لوالدتــه   1"الطب

                                                 
حي دمحم نجم 1 ة، رضا المجني علدمحم ص ة الجنائ دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، : ه وأثاره على المسؤول

 .40.، ص2001
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أو أجهضـــها    هـــذا التعرـــف ینطبـــ علـــى جرمـــة اإلجهـــاض ســـواء أجهضـــت المـــرأة نفســـهاو 
العنف أو بدونه   .شخص أخر وسواء تم اإلجهاض 

  ض دواعي اإلجها: أوال
ــــي  اب الت ــــؤد  تتنــــوع األســــ ــــى اإلجهــــاض، رأةمــــالت ــــة  أو إل عمل ــــام  ــــدفع غیرهــــا للق ت

ـة اإلجهاض اب جنین ـون نتیجـة أسـ مـا قـد  ون السبب طبي،  ة  وأ، فقد  اب اقتصـاد ألسـ
   .المرأة في التخلص من الحمل ةرغ وأ

ة ال تتحمل أ :السبب الطبي - 1 ة الصح الوالدة  رخطاوذلك حینما تكون المرأة من الناح
صورة ضارة بها أو مؤثر ا إلى إضعاف صحتها  ون الحمل مؤد في حالتها  أو 

ة بجانب صحته ة االنفس ة على . البدن وهذا ما یتضح من تعرف منظمة الصحة العالم
ة الكاملة:( أنها ة واالجتماع ة والنفس ست مجرد حالو  حالة من السالمة الجسم ة انتفاء ل

عض الدول مثل فرنسا، الجزائر .1)المرض أو العجز   .وقد تبنته 
ة تالمبررا - 2 الجنین،: الجنین ة قد تلح  في  خلل إلى ترجعو  قد تكون تشوهات خلق

غات اب المهمةوأن هذا الخلل " الكروموسومات" الص ة  عتبر من األس للتشوهات الخلق
المرأة وا الجنین التي یولد بها ه  ا ط أس لرجل وتكون في فترة في معظم الحاالت وترت
ة  األسبوع الثالث سبب التشوهات الخلق حدث  إلى األسبوع الثامن، واإلجهاض التلقائي 

الت ة يالكبیرة  ة الدمو   .تصیب الجهاز العصبي أو القلب واألوع

اب  - 3 انيسبب مل حالتخلص من ال إلىرأة ــــــــــــالمتلجأ :  ر ــــــــــــاألخاألس  االنفجار الس
انعدام توفر أو الحمل جاء في وقت غیر مناسب  أن وأوالتحضر  رتحر بدعو ال وأ

ة  .الخ...القدرة المال

ا م  :ثان   اإلجهاضتجر
مس  اة نظرا لكون اإلجهاض  ذلك عمدت التشرعاتح رامة المرأة  إلى  الجنین و

  .والفرنسي المشرع والجزائر نجد تجرم فعل اإلجهاض، ومن بین هذه التشرعات 
                                                 

، صعلي دمحم: نقال عن 1  .187- 186. ، مرجع ساب
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م اإلجهاض -1  ع الجزائر في  تجر ه نص :التشر  304المواد من في المشرع عل
حیثعمن ق  313إلى  ام بهاعاقب  ،  حاول الق ة اإلجهاض أو  عمل قوم  ل من    على 

حرض علیها أو  ه المرأة ذاتها أو أو  إال في حالة الضرورة  ها أحد على ذلك،ساعدقامت 
اة األم قمن  308المنصوص علیها في المادة  قوم  ع ج، والتي تتعل بإنقاذ ح شر أن 

عد  ه طبیب الغأو  جراح في غیر خفاء و   .1اإلدارةالسلطة  إ
سط حمایته على الجنین  یتضح من خالل هذه النصوص أن المشرع  سواء قد قد 

ن ه الروح أو هاكتمل تكو ن الساب لتلك المرحلة في ا ان ونفخ ف لشهور في طور التكو
ان   اإلجهاض في الجرمة التامة والشروع  سواءعاقب على فعل  ، بلاألولى من الحمل

  .حمال في بدایته أو وسط نمو الجنین
ه في التشرعات ل ما أنه   احة اإلجهاض على ما هو عل م  یوسع من مجال إ

التشرع الفرنسي،  األم  استمرارأن حالة صحة األم، أ إال في حالة واحدة وهي األخر 
ل خطر عل ش اة األم أولى من الجنین ى صحتهافي  الحمل  ، وهذا أمر منطقي ذلك ألن ح
اة الكاملة الح      .الذ ال یتمتع 

ة  لكن المشرع  ن  ذلك أن قتل الجنین في تجرم اإلجهاضالجنین  حصر حما م ال 
جرمة قتل فه  اإلضافة إلى تك ون هناك اعتداء نه أ،  الجنین حینما  لح  على األم و

ان درجته  ا  القانون  ثر في هذه النصوصألم نجد له  ضرر أ أو غیرها من النصوص 
ة غیر شاملة و أعلى  وهذا ما یدل ، المدني من المشرع لذا یتطلب  .الةفعّ غیر ن هذه الحما

ة مفصلة ة شاملة أمن  وضع نصوص تشرع   .وفعالة للجنینجل حما
ة  09/03/2004مجلس الدولة بتارخ قضى وفي هذا اإلطار  ع ضد .هـ(في قض

مجانة ة القطاع الصحي لمجانة على أساس خطا مرفقي ) مدیر القطاع الصحي   مسؤول

                                                 
 . من قانون العقوبات الجزائري السابق 314إلى  304المواد من  -1
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فقضاء مجلس . 1یتمثل في عدم وجود أ طبیب مختص في القطاع أد إلى وفاة الجنین
س التعوض ل   .في التولید ألخط وٕانماللجنین  ح  الدولة 

م اإلجهاض في تج -2 ع الفرنسيار   لتشر
عاقب المشرع الفرنسي  إن هإال إذا  ،على اإلجهاضال  االعتداء على الغیر  قام 
عد األسبوع الثاني عشرالمرأة،  عد األسبوع الثاني المرأة جهضت أ، أو )12(أو  بدون رضاها 
هضت أما إذا أج ،2222L - 2والمادة  cpf(2(من ق ف 10-223 موجب المادةعشر 

ة  المرأة نفسها قبل األسبوع الثاني عشر فال تعاقب على ذلك، وهذا تكرسا للحرة الشخص
بتحق  وذلك  L2212-1cspf أجاز الوقف اإلراد للحمل للمرأة، لذلك نجد المشرع الفرنسي

  :مجموعة من الشرو وهي
 ة امرأة في حالة الضی ه أ ن أن تطل  ،م

  عد الحملأسبوع األولى  12أن یتم خالل، 

  أمومتها الخطر الطبي الذ یلح بها أو  م الطلب إلى الطبیب مع إفادتها  تقد
سلمها المرشد الذ یتضمن المساعدات والمزا ة، وأن  فلها القانون  االمستقبل التي 

 ،لألسرة واألمهات واألوالد

  م ه لتقد ه العائلي معترف  معلومات أن تستشیر المجلس العائلي أو مراكز التوج
 ،حول اإلجهاض

 عد مرور أسبوع قبل هذا اإلقرار إال  ا وأنه ال  تو طلب منها تأكیدا م من  یجب أن 
م أول طلب للمرأة  ،تقد

                                                 
ا، دروسألحسین بن شیخ   نقال عن، 200الفهرس  ،، الغرفة الثالثة، غیر منشورمجلس الدولةقرار  1 في   ث ملو

ة اإلدارة ة،: الكتاب األول: المسؤول ة على أساس الخطأ، دار الخلدون   .172.، ص2007المسؤول
 

2Art L2212-1 et 2-2212 L Code de la  sante publique Français, Annotation par : Michel de 

Forges et Didier Truchet, 18iem éd, Dalloz, Paris, 2006. 
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 عید إلى المرأة طلبها م مارس بنفسه التدخل  أن تسلمه إلى طبیب أخر  لأج نإذا لم 
سلمها شهادة منه یثبت فیها أن حالتها تتف مع نصوص    .القانون تختاره و

ـــــة المـــــرأة "   Détresse"إن حالـــــة الضـــــی حال ط  التـــــي اشـــــترطها المشـــــرع والتـــــي تـــــرت
ـن أن  م التـالي  ـار للكشـف عنهـا، ف حدد أ مع ة، والذ لم  ة واالقتصاد ة والنفس االجتماع

طن عند الراقصات بر ال الخوف من  ة للمرأة    .ون الضی قائما على حالة جمال
اب  ي فقدالفرنسأما القضاء  ة لد المرأة وترجع ألس أنه حالة خف امه  قرر في أحد أح

اب  ــع األســ م یهــدد الحمــل، فهــي جم ة، وال یوجــد خطــر جســ ــة أو نفســ ة أو اجتماع اقتصــاد
  .1ق ص ف من   et 21-2213L ةدحاالت الواردة في نص الماالالخارجة عن 

ســـمح بهـــا و  مـــا توجـــد مســـألة أخـــر تتمثـــل فـــي المـــدة ع اإلجهـــاض التـــي  وهـــي األســـاب
ض أومـن بــدء  والتـيالعاشـر األولــى،  حـدد القــانون طرقـة تحدیــدها، فهـل تحســب مـن الحــ لــم 

حتمل وقوع الخطأ في الحساب  عد أسبوعین من الحض مما  ح والتي تكون في الغالب  التلق
ه خطـورة لعـدم ضـمان صـدقها قرار المرأة ف ـن غیـر أن التطـور الطبـي  .فضال عن األخذ  تم

عید من تفاد هذا الخطأ   .ولحد 
للحمــــل نــــص المشــــرع الفرنســــي علــــى حالــــة أخــــر وهــــي حالــــة  إضــــافة للوقــــف اإلراد
ل خطر على صحتها أو احتمال أن  ،اإلجهاض العالجي للمرأة ش ون الحمل  وذلك حینما 

ـــن  م مـــرض عضـــال، و ا  فـــي أ مرحلـــة مـــن مراحـــل  هءا إجـــر یولـــد الجنـــین مشـــوها أو مصـــا
  .L 22132-1لالحم

ع اة : الفرع الرا ة الح في الح   األخر  تمن سائر االعتداءاحما
ــار الدســتور أســمى القــوانین فــي الدولــة،  ــة حقــوق علــى مــواده نــص فــي حیــث  اعت حما

ـل  اإلنسان ـادئ دسـتورة ثابتـة ف موجـب م ة قبـل غیـره مـن القـوانین األخـر  وحراته األساسـ
ـة حقـوق النصوص تصـب فـي مجملهـا حـول هـد وحراتـه، وقـد أكـد  اإلنسـانف واحـد هـو حما

                                                 
1Jean Marc Roux, Un sujet toujours en quête de son personnage : l’embryon humain, sous la 
direction d’Alain sériaux, le droit de la biologie humain vieux débat, nouveaux enjeux, 
Ellipses, Paris, 2000, P.8.    

2Art L2213-1  Code du sante public Français, op.cit.  
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ـة علـى تااإلجراءقانون  ـادئ عـض  الجزائ ـل تصـرف مخـالف و وجـ منهـاهـذه الم طـالن  ب 
ــادئ مثــل منــع االســتنطاق أو س  أو  التعــذیب لتلــك الم ــن فــي حــدود مــا  المؤقــتالحــ مــا لــم 

ش خارج األوقات المحددة قانوناو  ،رسمه القانون    .1منع التفت
ـــة،  ة للحر ـــة أو الســـال ـــات البدن ـــذ العقو ـــ  بتنفی مـــا یتعل ـــد نـــصأمـــا ف ـــانون  فق م ق  تنظـــ

ضــرورة مراعــاة حقــوق اإلنســان فــي هــذا المجــال، مثــل وٕاعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي   الســجون 
ة للحرــة علــى متنــاع الا ــة الســال انــت    ضــع حملهــاو  للمــرأة الحامــل إلــى حــینتنفیــذ العقو أو 

قــل عمــره عــن أرعــة وعشــرنالمــرأة أمــا لط ــه  مــا ال تنفــذ ،شــهًرا) 24(فــل  ــوم عل علــى المح
مــرض خطیــر، ــذا االمتنــاع عــن المصــاب بجنــون أو  عــد طلــب  و ــة اإلعــدام إال  تنفیــذ عقو

ذا منع   ،العفو ةو   .2وضع الحدث في مؤسسة عقاب
ـة  ادئ التـي نـص علیهـا الدسـتور بهـدف حما تكملة للم ل هذه النصوص تعد  حقـوق ف

ـه وحتـى المجـرم یجـب عـدم إخضـاعه  ه ف ـاة، فـالمتهم أو المشـت ما الح فـي الح اإلنسان الس
ه سواء أثناء التحقی أو  ةاأل شيء قد یؤثر عل   .لمحاكمة وحتى عند تنفیذ العقو

ه فــــیهم  ــــس ذلــــك إذ یخضــــع األشــــخاص المشــــت ــــا نجــــد ع ــــىغیــــر أنــــه عمل ــــة  إل عمل
ــ إذا تعلــلتعــذیب خاصــة االســتنطاق واالعتــداء البــدني وا أفعــال تمــس   امنظــوالمن األاألمــر 

س محصــور  ٕانمــا و   فــي الجزائــر االعــام وهــذا لــردع أ تحــرك معــارض للنظــام، وهــذا الســلوك لــ
مقراط خاصةاد نجده في أغلب الدول بدرجات متفاوتة ن   .ةالدول ذات األنظمة غیر الد

ة الح في :لثالمطلب الثا ة لحما ات الوطن اةاآلل   الح
ـــة حقـــوق اإل تشـــمل ـــة لحما ـــات الوطن ـــة الدســـتورةاآلل ة الرقا ـــة نســـان األساســـ ، والرقا

ة،  ة التــي تمارســها المحــاكم وغیرهــا مــن الهیئــات القضــائ الهیئــات واللجــان  إضــافة إلــىالقضــائ

                                                 
ة ، ج ر عدد 08/06/66مؤرخ في  66/155أمر رقم    121و  47المواد  1 ، 49، یتضمن قانون اإلجراءات الجزائ

 .، معدل ومتمم11/06/66صادر بتارخ 
م السجون وٕاعادة واإلدماج 6/02/2005مؤرخ في  05/04قانون رقم  من 155/وم  16/7/م2 ،یتضمن قانون تنظ
 . 13/02/2005، صادر بتارخ 12الجتماعي، ج ر عدد ا

 



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

115 

ــة والتـي تختلــف مـن دولــة ألخـر  وم ـة وغیـر الح وم ز علـى دراســة الح ــات هـذ، وســنر ه اآلل
  .ئرفي الجزا

اة : األولالفرع  ة للح في الح ة القضائ   الحما
ة لإلنسـان ـة الحقـوق والحرـات األساســ ــة 1یـؤد القضـاء دورا مهمـا فــي حما مثا ، فهـو 

ة إلـى جانـب الضـمانات األخـر غیـر  ة و ضمانة أساس مـن خـالل الفصـل  هـذاظهـر القضـائ
ة وا اس عیدا عن الضغو الس ه     .إلدارةفي المنازعات المعروضة عل

ان، نظـــام قضـــائي موحـــد ونظـــام قضـــائي مـــزدوج، فالنظـــام  ســـود العـــالم نظامـــان قضـــائ
ة الفاصـــلة فـــي الالقضـــائي  ـــا    منازعـــاتالموحـــد یرتكـــز علـــى وحـــدة األجهـــزة القضـــائ انـــت أ
عتها ة( طب ، (Common Law)، ووحـدة القـانون المطیـ علـى هـذه المنازعـات2)إدارة-مدن

طب هذا النظام في ة و سون ا ( الدول األنجلوس ا -الو م أ -برطان   ).استرال
عض،  عضـها الـ ة مسـتقلة عـن  أما النظام القضائي المزدوج فیتسم بوجود جهـات قضـائ
جهــات القضــاء العــاد تتــولى الفصــل فــي المنازعــات الخاصــة، وجهــات القضــاء العــام تتــولى 

ـــة أ أ ـــة قانون ـــة تطبـــ الفصـــل فـــي المنازعـــات اإلدارـــة، وازدواج ة العاد ن الجهـــات القضـــائ
، ومــن بــین  ــ القــانون اإلدار ــة تطب ة اإلدار التــي  الــدولالقــانون الخــاص، والجهــات القضــائ

الجزائر تونس ومصر عتها في ذلك دول أخر  قته فرنسا والتي تعتبر مهدا له وت   .ط
مــــوروث  ة  ـــــة القضــــائ مـــــع   منــــذ االســــتقالل اســـــتعمار تبنــــت الجزائــــر نظــــام االزدواج

ـا ة حال ـة القضـائ الت قرت من النظام الموحد ثم عـادت مـن جدیـد إلـى تبنـي االزدواج ، 3تعد
شـأن الحقـوق والحرـات ثیـرا مـن التسـاؤل  ان القضاء الجزائي ال یثیـر  وهـذا مـن خـالل  فإذا 

                                                 
ة مثال في الدستور الجزائر الحالي من خالل نص المادة  1 تحمي السلطة :( التي تنص على أن 157تتجسد هذه األهم

ة ع  ولكل واحد المحافظة على حقوقهم األساس ة المجتمع  والحرات، وتضمن للجم  ).القضائ
اف 2 ة مقارنة الجزائر، اإلدار في ء، القضاعمار بوض ة تحلیل . ، ص2008، الجزائر، جسور للنشر والتوزع دراسة وصف

63. 
رست هذا 1996من دستور الجمهورة الجزائرة لعام  171وهذا من خالل المادة  3 سلسلة من القوانین التي  ، متبوع 

 .التوجه



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

116 

ـــة(  تطبیـــ مبـــدأ ـــذلك، فـــالمجـــال او  ،)واجـــب العقـــاب والحـــ فـــي الحما ن القضـــاء إلمـــدني 
غیـــره، ذلـــك أن هـــذا النـــوعاإلدار هـــ ـــون  مـــن القضـــاء و الـــذ یثیـــر مشـــاكل أكثـــر مقارنـــة 

ـازات السـلطة العامـة لـذلك یتطلـب مـن  تتمتـعالتـي اإلدارـة الشخص في مواجهـة السـلطة  امت
ة  يضاالق ل موضوع عیداالنظر فیها  ارهـا هـي التـي توجهـات  عن و اعت ـة  السـلطة التنفیذ

  .هیئاتها المختلفة ستمثل أمام القضاء بواسطة
ـــات مـــن خـــالل الفصـــل ـــة الحقـــوق والحر ـــل  یتجســـد دور القضـــاء فـــي مجـــال حما فـــي 

ــة الســارة المفعــول، فالقضــاء الجز  ــه بنــاء علــى القواعــد القانون ئــي االمنازعــات المعروضــة عل
حقـوق اإلنسـان  ـالجرائم والتـي تمـس  ـة التحقیـ والتحـر علـى األفعـال الموصـوفة  یتولى عمل

ـام تكـرس حقـوق والح أح ـة  ما یتولى القاضـي المـدني الفصـل فـي المنازعـات المدن م فیها، ف
الفصل  تولى القضاء اإلدار  اإللغـاء فـي  األفراد وحراتهم، و في المنازعات اإلدارة أساسا 

حقـوق وحرــات  ة ومسـاس  ل اعتــداء علـى مبـدأ المشــروع ــة والتـي تشـ القـرارات اإلدارـة المعی
التعوض األفراد، م  ة   والح   .لإلدارةعن األضرار الناشئة عن األنشطة الماد
ـة واإلدارـة نصـا یخـول لمجلـس الدولـة وقـف تنفیـذ قـرار   تضمن قانون اإلجـراءات المدن

ـل التـدابیر الضـرورة للمحافظـة علـى  ـأمر  ـأن  انت ظروف االسـتعجال  قائمـة  إدار إذا 
ـــات ا ـــة مـــن قبـــل األشـــخاص االحر ـــة لمنته فـــي مقاضـــاتها الختصـــاص   التـــي تخضـــعلمعنو

ل مساســا  انــت هــذه االنتهاكــات تشــ ة اإلدارــة أثنــاء ممارســة ســلطاتها متــى  الجهــات القضــائ
فصـــل قاضـــي االســـتعجال فـــي هـــذه الحالـــة  فـــي  جـــل أخطیـــرا وغیـــر مشـــروع بتلـــك الحرـــات و

استثناء هذا النص ف1ساعة 48أقصاه  حقـوق  نه ال توجد نصوص محددة تتعلإ،  المساس 
ة خاصة الح اة اإلنسان وحراته األساس   .في الح

ه یتوقف  ام القضاء بهذه المهمة المسندة إل ة وهـو أساسـي مبـدأ علـىق والـذ  االسـتقالل
ضـــمن أعنـــي  ل  شـــ ـــل ســـلطة مـــن ســـلطات الدولـــة وظـــائف محـــددة بنصـــوص دســـتورة  ن 

                                                 
ة واإلدارة، ج ر من قانون ا، یتض25/02/2008مؤرخ في  08/09قانون رقم  920المادة  1 ، 21عدد إلجراءات المدن

 .23/04/2008صادر بتارخ 
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ادة مبـدأ  ـةس فـل الحرـات الفرد ة و مـالمشـروع ا ال یجـوز لهـا تعـد هـذه الوظـائف، فـال ، و
یو" یجوز التنازل عن جزء منها والوسیلة الناجعة في ذلك حسب  ل سـلطة " مونتس ام  هي ق

قاف السلطتین األخر   .1ین عند حدهماتبإ
ـه فـ ة إوعل ة فـي عمـل تعنـي القضـاء ن اسـتقالل ـة والتشـرع عـدم تـدخل السـلطتین التنفیذ

ة،  ة ینحصــر عملهــا فــي إعــداد القــوانین والمصــادقة علیهــا الســلطفالســلطة القضــائ ة التشــرع
ــة فــي تنفیــذ القــانون، أمــا الفصــل صــدور القــانون، لیبــدأ عمــل الســلطة التنفیذ نتهــي عملهــا     و

ـة ع انـت طب ـة عامـة أو خاصـة ینفـرد  في النزاعات التي تثور بین األشخاص سـواء  أو معنو
ـــام وفقـــا فهـــو الـــذ یتـــولى التحقیـــ  القضـــاء ابهـــ ـــة الســـارة ل وٕاصـــدار األح لنصـــوص القانون

ـــام بـــذلك وٕاال اعتبـــر عملهـــا تـــدخال تین الق ـــن للســـلطتین األخـــرو م فـــي عمـــل   المفعـــول، فـــال 
ـــة،  فالفصـــل فـــي  أو أن ،القضـــاء وم عملهـــا مســـتقلة عـــن ســـائر الهیئـــات الح تقـــوم المحـــاكم 

ة التي تتجر  ون من اختصاص السلطة القضائ ل خضوعالمنازعات  في عملها إال    د من 
ـة دعـو معروضـة أمامهـا،  مهـا فـي أ ن أل سلطة أن تملي أو توجه في ح م للقانون، فال 

م الذ أصدره القضاءأو    .2أو توقف تنفیذه أن تعدل الح
ــن للقاضــي أ انطالقــا مــن هــذا ــاتن یــؤد م ــة الحقــوق والحر  ،دوره األســاس فــي حما

ـة هـي األخـر فـي إضافة إلى شرو أخر تتعلـ ن التـي ال تقـل أهم ظـروف العمـل والتكـو  
ة الســـلطة  .المســـاهمة فـــي أداء القاضـــي لـــدوره ممـــا یتطلـــب إعـــادة النظـــر فـــي مســـالة اســـتقالل

ن القضاة ة انطالقا من الدستور وانتهاء بتكو   .القضائ
ة القضــاء فــي الــدول المتخل ثیــرا عــن وضــع فــة أمــا الوضــع فــي الجزائــر فإنــه ال یختلــف 

ر رغــم أن الدســتور نــص فــي المــادة  ه عســ ــم شــ ــم فــي الجزائــر هــو ح ــار أن الح علــى اعت

                                                 
شیر محند امقران :نقال عن  1 عة الثالثة، الجزائر، بو ة، الط ، دیوان المطبوعات الجامع ، النظام القضائي الجزائر
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ة القضاء 156 علـى أن  مـن ذات الدسـتور 165،  وأكدت هذا التوجـه  المـادة  1على استقالل
مــین الــذ االتعــدیل الــذ إضــافة إلــى   ،یخضــع إال للقــانون  القاضــي ال اغة ال حــدث فــي صــ

ــا للثــورة، بــل یلتــزم تخلــى عــن خدمــة المصــال النزاهــة القاضــي ح العل  فــي إطــار القــانون الحــالي 
ـــة المطلقـــةو  عنـــي إعطـــاء القاضـــي الســـلطة التقدیر ـــادئ العدالـــة، لكـــن هـــذا ال  فـــي   الوفـــاء لم

قــه  حــددها القــانون فیلتــزم بتطب ــه ألن ســلطته  تحدیــد الحــل األمثــل للمنازعــات المعروضــة عل
ان متناقضا لمیوله  ةحتى لو  اس ةو  الس ةو  الشخص   .االقتصاد

رســة فــي الدســتور إن ة فــي الجزائــر الم ة الســلطة القضــائ فــي واقعهــا  إذا تعمقنــا اســتقالل
في نجـــد أنهـــا لــــي والـــوظ ین، المســـتو اله ـــة علــــى مســـتو  فعلــــى  ،2تخضــــع للســـلطة التنفیذ

ـــازات فـــي تعیـــین ال عـــدة امت ـــة تتمتـــع  لـــي نجـــد الســـلطة التنفیذ عـــة المســـتو اله قضـــاة ومتا
ــة  مســارهم المهنــي، إضــافة إلــى ضــعف تمثیلهــا فــي المجلــس األعلــى للقضــاء، أمــا مــن الناح

ة  ف ة، و  شـرنا ال یخضـع إال للقـانون أن أمـا سـب و فالقاضـي الوظ لمبـدأ المسـاواة والمشـروع
 ، أوجــب3مــن القــانون األساســي للقضــاء 8نجــد المشــرع فــي نــص المــادة  لكــن مــن جهــة أخــر 

ــا للمجتمــعالمحافظــة علــى اضــي الســهر علــى علــى الق ة  ،المصــالح العل عطــي مشــروع هــدف 
ة ة في أعمال السلطة القضائ   .تدخل السلطة التنفیذ

                                                 
موج 1 أن هذه المادة أضافت   ،الساب 96/438رقم  ب المرسوم الرئاسيدستور الجمهورة الجزائرة الصادر  نالحظ 

ارة وهي ة:" ع ة ضامن استقالل السلطة القضائ س الجمهور ام هذا "أن رئ قا ألح س الجمهورة ط ذلك فإن  رئ ، و
ة= س السلطة التنفیذ ض الو   الدستور هو رئ متلك ح العفو وتخف ونه  الد  قا القاضي األول في ال ة أو استبدالها ط عقو

قا للمادة 91/7للمادة  س المجلس األعلى للقضاء ط عة المسار المهني للقضاة و   ،173،  وهو رئ الذ یتولى مهمة متا
ة یرتكز على أساسین  ة،  ذلك أن استقالل السلطة القضائ من جهة، ومن جهة أخر هو ضامن استقالل السلطة القضائ

لي ام المنظمة لهذه السلطة بدًء من الدستور وصوال إلى و   وهما االستقالل اله ل األح في وهذا ما ال نجده في  الوظ
ة وحد من استقاللیتها. القانون األساسي للقضاء عد هذا تدخال في عمل السلطة القضائ قة    .لكن في الحق

ه في الجزائر هو أن رؤساء الجمهورة هم أول وأخر من یخرق  تدخلون في عمل السلطة  ما أن المتعارف عل الدستور و
ة القضاء؟ ضمان استقالل لف  یف  س الحالي، ف م الرئ ثیر خاصة في فترة ح ة، واألمثلة    القضائ

 
2 Achour TAIBI, les limites du principe de la liberté d’investir en droit Algérien, R I DC, 
n:03 septembre 2013, Paris, p.785. 

، لیوم 57،  ج ر عدد 06/09/2004المتضمن القانون األساسي للقضاء، مؤرخ في  04/11من القانون رقم  8دة الما 3
08/09/2004. 
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ـــة  ع ـــع للعمـــل القضـــائي فـــي الجزائـــر خاصـــة فـــي اآلونـــة األخیـــرة یتبـــین مـــد ت إن المتت
قــرارات إدار  وخضــوع عــات  ــة مــن ذلــك توقیــف المتا ة رغــم القضــاء للســلطة التنفیذ اســ ــة وس

ـام لـدواعي الحفـا علـى األ عـض األح ، وعدم تنفیـذ   إلـىمـن العـام شروع القضاء في التحقی
ــة  إلــىضــف  .غیــر ذلــك ــامذلــك نوع ــد عــن  2015تــم تســجیل عــام  إذ األح  26000مــا یز

ــالنقض قــارب  طعــن  ــا، فــي حــین تــم تســجیل فــي فرنســا مــا  مــة العل طعــن  600أمــام المح
ــام الصــادرة دن إ، هــذا 1مــة الــنقضــالنقض أمــام مح ل علــى شــيء وٕانمــا یــدل علــى أن األح

مة ة غیر سل   .غیر منصفة أ مجحفة في ح المتقاضینو  عن الجهات القضائ
اتاآل: نيالفرع الثا ة  ل اةغیر القضائ ة الح في الح     لحما

ة والتـي  ة الوطن وم ة وغیر الح وم ات مختلف الهیئات الح تـم وضـعها تشمل هذه اآلل
ـــة حقـــوق اإلنســـان منهـــا مـــا هـــو معـــروف فـــي فرنســـا  ـــة وترق ، 2"مـــدافع حقـــوق اإلنســـان" لحما

ط الجمهورــة الــذ عرفتــه الجزائــر قا ووســ ، ثــم المرصــد الــوطني لحقــوق اإلنســان، وأخیــرا ســا
ــــة حقــــوق اإلنســــان وحمایتهــــا، إضــــافة  ــــة االستشــــارة لترق هیئــــات أخــــر غیــــر لاللجنــــة الوطن

ة منها وم طة الجزائرة للدفاع عن حقوق اإلنسان ح   .الرا
ة اللجنة:أوال ة حقوق اإلنسان وحمایتها الوطن ة لترق   االستشار

موجـب  ، 2001مــارس  25 فـيمــؤرخ   71-01مرســوم رئاسـي رقـم أنشـئت هـذه الهیئــة 
ـة مسـتقلة تتمتـع  تعد ، أ أنهـا إحـد أجهـزة الدولـة المـاليو  اإلدار  االسـتقاللمؤسسة عموم
س ت ســلطة رئــ اشــرة  مــا یخــص تســییر نفقاتهــا، وملحقــة م ــة  ف ة المال خضــع لنظــام المحاســ

ة للمـواطنین حامي الدستورالجمهورة  ـة والحقـوق األساسـ ضـفي  مـا اذ، وهـوالحرـات العموم
، ــة مــن ضــغوطات الســلطات األخــر تشــتمل اللجنــة علــى خمــس و  علــى عملهــا نــوع مــن الحما

اتمند حدد توز و ة    .بهدف تقرب الجهاز من المواطنین 3عها عبر التراب الوطنيجهو

                                                 
1www.courdecassation.fr  

2  Ferdinand Mélin-Soucramanien, Libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2014, p. 50.   
،  صادر بتارخ 18، ج ر عدد 25/03/2001مؤرخ في  01/71رقم من المرسوم الرئاسي  4و 3و 2المواد  3

28/03/2001    . 
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ع  ار اللجنة جهاز ذا طا ة استشار اعت رو  للرقا م في مجال و  اإلنذار الم  احترامالتقی
انتهــاك حقــوق اإلنســان التــي  ات المتعلقــة  ــع الوضــع حقــوق اإلنســان، فإنهــا تكلــف بدراســة جم

ـــل عو  أو تطلـــع علیهـــا  تعاینهـــا ـــام  التشـــاو الق التنســـی مـــع و   رمـــل مالئـــم فـــي هـــذا المجـــال 
ات المســـــندة إلـــــى الســـــلطات اإلدارـــــةو  الســـــلطات المختصـــــة، الصـــــالح   ذلـــــك دون المســـــاس 

ةو    .1القضائ
 مـن مرسـوم إنشـاء اللجنـة 4في المـادة  ةرداوالو  اللجنة هلهذ أسندت المهام التيومن بین 

  :2نجد
ـــ مهامهـــا الموجهـــة للمجتمـــع تتمثـــل فـــي-أ ـــةالق ـــل عمـــل للتوع االتصـــال و  اإلعـــالمو  ام 

ة حقـوق اإلنسـان عقـد نـدوات ومـؤتمرات حـول حقـوق اإلنسـان االجتماعي من أجل ترق ، وهـذا 
المعــاقین واألطفــال والنســاء عــض الفئــات  وغیرهــا مــن  صــفة خاصــة، صــفة عامــة، وحقــوق 

ـة ـة أو تفرضـها األوضـاع الدول ع التي تشـغل السـاحة الوطن نظمـت اللجنـة عـدة  ، وقـدالمواض
ــات منهــا ــة والتشــرع الــوطني  -: 3نــدوات وملتق ــات الدول نــدوة حــول حقــوق الطفــل بــین االتفاق

ة الیــوم العــالمي للطفــل  ــان الهــدف مــن وراء المــؤتمر 2010جــوان  16فــي  اإلفرقــيمناســ  ،
ط الضــوء علــى الجتقــد هــو ــة للطفولــة فــي الجزائــر وتســل هــود م لمحــة عامــة عــن الحالــة الفعل

ــة إدراج  المبذولــة ف یــز علــى  مــا تــم التر ــة وتكــرس حقوقــه،  ات لحما ــع المســتو علــى جم
ة ات الدول ة  االتفاق   .في التشرعات الوطن

  ة في ، أظهرت المناقشات 2010مارس  8ندوة حول تجرة المرأة في المجالس المنتخ
ین  أن المساواة بین المرأة واأالمشار بیرا  ج لها في مختلف  لرجلبدوا اهتماما  والترو

ما تم اإلشارة إلى التعجیل بإصدار قانون عضو لتطبی لنص المادة المجاالت  ،31 

                                                 
 .من ذات المرسوم 5المادة  1
 .من ذات المرسوم 6المادة  2
ة حقوق اإلنسان وحمایتها، الجزائر،  3 ة االستشارة لترق  .2010تقرر اللجنة الوطن
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ج لهذا الطرح صدر قانون عضو یتعل بتمثیل  تتو رر من الدستور، و في  المرأةم
ة عام    .2012المجالس المنتخ

حث  -ب ة ال ةو  ترق م في مجال حقوق اإلنسو  التر ع أطوارالتعل ن ان في جم   التكو
ةفي األوسا و  ةو  االجتماع   .المهن

ه عند االقتضاء قصد لرأإابداء و  دراسة التشرع الوطني  -ج تحسینه في  میدان  ف
ه في هذا المجال مسألة و حقوق اإلنسان،  الذ مازال  "للنظر توقیفال"من بین ما قامت 

الحالة الموصوفةیثیر قل اللجنة، إذ أعرت عن مفاجأتها لعد ة   م اهتمام السلطات المعن
عدم وجود تدابیر لوقف التجاوزات  التي تم اإلشارة إلیها،  وأشار التقرر إلى أن األسالیب و 

ة للشخص على ذمة التحقی سط حقوق  المستخدمة تنتهك السالمة الجسد في انتهاك أل
  .1اإلنسان

ة لقمع اإلرهاب النوو التي وفي هذا اإلطار دائما تمت المصادقة على االت ة الدول فاق
ع علیها في األمم المتحدة  اب التوق وركفتح    .14/09/2005بتارخ  في نیو

ة في إعداد التقارر التي تقدمها الدولة إلى أجهزة األمم المتحدة -د    لجانهاو  المشار
قا اللتزاماتها المتف علیها ة تطب تلك التقاوٕالى المؤسسات الجهو رر التي تقدم لمجلس ، 

ع لألمم المتحدةحقوق اإلنسان    .التا
ر التعاون في میدان حقوق اإلنسان مع أجهزة ا -و المؤسسات و  ألمم المتحدة تطو
ة ة في البلدان األخر و  الجهو ة و  المؤسسات الوطن وم ةالذا مع المنظمات غیر الح  وطن

ةو  عة لمجلسالدول ت اللجنة في الدورة الرا  29و 25ما بین  حقوق اإلنسان المنعقد ، شار
ین  2010جانفي  فر  10و 8و ، قدمت اللجنة خالله  وجهات نظر الجزائر حول 2010ف

ة وغیر  الممارسات الجیدة في ما یخص األشخاص المفقودین في النزاعات المسلحة الدول
ة   .الدول

                                                 
ة 1 ة االستشارة لترق ، ص...تقرر اللجنة الوطن  .33. الساب
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ت على المستو اإلفرقي في الدورة  - ة لح 47شار قوق اإلنسان التي للجنة اإلفرق
ا من  "انجول"انعقدت في  م مداخلة حول  2010ما  16إلى  12بـ غمب أین تم تقد

ةو  المهام، ة موقعها اتجاه لجنة التنسی الدول   .1وضع
ام بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسین العالقات بین اإلدارات  -هـ الق
ة   .المواطنینو   العموم

حول حالة حقوق اإلنسان في الجزائر وتسلم سنو ر ر إعداد تق كذال جنةلهذه ال تتولى
س الجمهورة، ا التي فصل فیها والتي هي قید الفصل مع إبراز  حیث لرئ ه القضا تبرز ف

فصل فیها ات التي لم  ما تساءل عن مآل الوضع اب تأخرها وتعلیلها،  نشر هذا و   .أس
غ مصف عد شهرن من هذا التبل ةى التقرر  انت محل تسو ا التي    .2من القضا

تفحصنا لهذه التقارر وا ة   ألنشطة التي تقوم بها هذه اللجنةو التحدید التقارر السنو و
الخصوص تقارر السنوات فإننا نجدها تخلوا من اإلشارة إلى ، 20143و 2012و ،2010: و

اسا ة إشارة إلنع اشر وعدم وجود أ ل م ش اة  ة الح في الح ت التطور العلمي وضع
صفة خاصة، هذا إن دل على  اة  صفة عامة والح في الح والتقني على حقوق اإلنسان 
ذلك  س  بیرا في هذا المجال والذ انع شيء وٕانما یدل على أن الجزائر لم تعرف تطورا 

نصبت التقارر على الشؤون العامة للمواطنین وعض الفئات إعلى اإلطار التشرعي لذلك 
  .طفال والنساءاأل

بیر في الجزائر،  ما أن هذه التقارر تشیر إلى أن حقوق اإلنسان في تحسن وتطور 
ة لحقوق اإلنسان تشیر إلى  وم ة غیر الح غیر أن التقارر الصادرة عن المنظمات الدول

س ذلك، فمثال تقرر منظمة الصادر  2015لعام   « Humain  Rights   Watch» ع
إذ ورد  عن حقوق وحرات اإلنسان في الجزائر، ء، رسم صورة سودا2015جانفي  30في 

                                                 
ة 1 ة لترق ، ص.......تقرر اللجنة الوطن  .33. ، الساب

ة،  ،حافظي سعاد2   اس ة واإلدارة والس ة حقوق اإلنسان، مجلة العلوم القانون ة االستشارة لترق ة اللجنة الوطن مد فعال
ة الحقوق جامعة تلمسان، العدد   .132. ، ص2009، 08ل

ة االستشااتق 3 ة حقوق اإلنسان وحمایتها، منشورات اللجنة، الجزائر، رر اللجنة الوطن  .2014و  2012رة لترق
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أن عام  ا 2014في التقرر  شهد تحسنا إجمال في أوضاع حقوق اإلنسان رغم الوعود   لم 
ومة عام  أن السلطات قلصت حرة التعبیر، والح و   ،2011المقدمة من طرف الح رت  ذ

ات، والتجمع واالحتجاجات  ة،في إنشاء الجمع اسیین  السلم إذ اعتقلت وحاكمت نشطاء س
  .1نونقابیی

ة المالئمة،  قتصر على رقا أن عمل هذه اللجنة  ن القول من خالل هذا العرض  م
عطي لإلدارة مجال واسع للتماد في التعسف وانتهاك حقوق  حرات المواطنین التي و  مما 

ات المخ هاعدم امتداد. 2تدافع عنها اللجنة ة، إلى الصالح ولة إلى الهیئات اإلدارة والقضائ
التحدید  ذاوهنا نتساءل على ما ة لتجاوب إذقع عملها  ا استثنیت الهیئات اإلدارة والقضائ

شهد تعسف اإلدارة خاصة في ذمع انشغاالت ه ه اللجنة خاصة في الوقت الراهن الذ 
ة ام القضائ   .مجال تنفیذ األح

سي الدستور   اب اإلطار التأس لح ب غ اسي، و س س لك دورها ذلها، واستنادها لتأس
ة هذه اللجنة غیر  فعالة في  ذلك فإن رقا قا، و بدور المرصد الوطني لحقوق اإلنسان سا

ة الحقوق والحرات   .حما
ا ة لحقوق اإلنسان:ثان طة الجزائر   الرا

ة تأسست عام تعتبر  وم على ید مجموعة من المثقفین  1987منظمة غیر ح
اسي الجزائر الج االنفتاح الذ عرفه النظام الس ط ظهورها  رت فتح مّما زائرین، و سمح 

                                                 
          www. Hrw.org،2014حول أوضاع حقوق اإلنسان لعام    « Human Rights Watch »تقرر منظمة  1

ة لذلك عمد المشرع إلى  ع أثارتها اللجنة التوقیف للنظر، واستجا مؤرخ في  12- 15قانون رقم إصدار من بین المواض
ة الطفل، ج ر عدد 15/07/2015 حما ال (منه على أنه   48/حیث نصت م، 19/07/2015، صادر بتارخ 39، یتعل 

قل عن ثالث عشر ن توقیف للنظر الطفل الذ  ه جرمة) 13(م ه أو محاولة ارتكا ه في ارتكا   ).سنة المشت
تمم األم23/07/2015مؤرخ في  01-15أمر و- عدل و المتضمن قانون  18/06/1966مؤرخ في  155-66ر رقم ، 

ة، ج ر عدد  رر 51و 51نصت المواد  حیث .23/07/2015، صادر بتارخ 40اإلجراءات الجزائ رر  51و  م   1م
عد مرور  52و ه  محام ما أعطت للموقوف الح في االتصال  ساعة  48على التوقیف للنظر إذ قلصت مدة التوقیف 

 .من التوقیف
 .134 .، صمرجع ساب، حافظي سعاد  2
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ة الدفاع عن حقوق اإلنسان، ومن بین مطالبها التي  غ نقاش حول إنشاء مثل هذه المنظمة 
حي عبد النور ذلك  ،في الصحراء زمالئه المعتقلینو  رفعتها فور نشأتها اإلفراج عن علي  و

ل من سطیفاإلفراج عن  قسنطینة التي وقعت في نوفمبر و   المعتقلین في أحداث عرفتها 
  .19861من عام 

  :2وتتمثل أهداف هذه المنظمة في
 .الدفاع عن حقوق اإلنسان -

ة حقوق اإلنسان وتعززها واحترامها -  .ترق

ة - مقراط ادئ الد ة م  .ترق

م الراشد - ة عناصر الح  .ترق

ع المنظم   :3أسالیب تتمثل أساسا فيو  ة في ذلك عدة طرق ولتحقی هذه األهداف تت
ال المواطنین على  -1 ز وتوجیههم المحلي مستو الاستق    أو على المستو المر
طة تتولى نقل االنشغال المعروض من طرف و  اهم، فالرا مساعدتهم في حل قضا

ان  الرد عن االنشغال، وٕاذا  عده یبلغ المعني  ة، و المواطن إلى الجهات المعن
ون االنشغال یتعل بنزاع  یتم إعالمالنشغال ال یخص المنظمة ا أن  المواطن بذلك، 

 .معروض أمام القضاء

ة فتح الملفات ذات االنشغال الواسع لد -2 ملف الصحة العموم   المواطنین 
، التعذیب، سیر العدالةو  ا المرأة والطفل، االختفاء القسر ة السجون، قضا نشر و  وضع

 .تقارر حولها

                                                 
اض حمدوش 1 ة ر ة لحقوق اإلنسان، ، المنظمات الوطن وم ة وغیر الح وم                             الح

elfikri.com le 09/01/2015 à 20h00m    www.mountada     
                           www.ladh.orgالقانون األساسي للمنظمة،  2
  .القانون األساسي لذات المنظمة  3
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م دورات -3 طة   تنظ ات المستقلة، إذ تقوم الرا ة لمناضلي المنظمة أو للجمع تدرب
ه  ات ومن بین ما قامت  ة وملتق ام دراس م أ ة حقوق اإلنسان بتنظ في إطار ترق

م یوم دراسي حول حرة اإلبداع وحرة الصحافة -:المنظمة في هذا اإلطار  .تنظ

 ة وا مقراط م ملتقى وطني حول الد وت  من یتغذ القمع" لسلم تحت شعارتنظ  ".الس

 ة حقوق اإلنسان وضرورة حمایتها أهم س  ة للتحس  .حملة داخل المؤسسات الترو

 حملة من أجل غل المعتقالت في الصحراء.  
ز على ا فتر ة مع المعهد : أما نشا المنظمة خارج ن ة تكو م أول دورة مغار تنظ

  .1990العري لحقوق اإلنسان عام 
عة لألمم المتحدة م تقارر بدیلة أمام اللجان التا ات أخر لتقد   .التعاون مع جمع

عد العالمي لحقوق اإلنسان و  م ال ح ة  ة دول عالقات مع هیئات حقوق ط المنظمة  ترت
ة حقوق اإلنسان من ذلك ة وترق ة   صفة مراقب -:وهذا من أجل حما في اللجنة اإلفرق

  .لحقوق اإلنسان والشعوب
 ة لحقوق اإلنسان ة األورو متوسط  .عضو الش

 ة لحقوق اإلنسان   .عضو المنظمة العر

ه ال یرقى إلى تطلعات المواطنین  ه هذه المنظمة وتقوم  إن هذا الدور الذ قامت 
مس بجوهر حقوق اإلنسان من ذلك وضع تقرر سنو مفصل حول  فهو دور هامشي، ال 

ة حقوق اإلنسان في الجزائر  ه التقدم المحرز یدوّ وضع ة حقوق  ن ف ة وترق في مجال حما
السلطات إلى بدل المزد من الجهد من أجل النهوض و  ،اإلنسان ٕابراز النقائص والدفع 

ة ة والثقاف ة واالجتماع ة واالقتصاد اس ة والس مختلف أنواعها المدن   .1الخ..حقوق اإلنسان 
                                                 

ة حقوق االنسان في الجزائر، نص   2016نشير إلى أن التعديل الدستور ي لعام  1 ة وترق على استحداث جهاز جدید لحما
" لمجلسا"یؤسس مجلس وطني لحقوق اإلنسان یدعى في صلب النص:( من الدستور على أنه 198المادة إذ تنص 

س الجمهورة، ضامن الدستور وضع لد رئ   .و
ة ة اإلدارة والمال االستقالل ر :( على أنه 199نصت المادة و   ).یتمتع المجلس  ة واإلنذار الم یتولى المجلس مهمة المراق

م في مجال احترام حقوق اإلنسان   .والتقی
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أنهبناء على   ن القول  م رغم أن الدستور یتضمن حقوق وحرات اإلنسان  ما تقدم فإننا 
ما هو الحال في الدستور الجزائر  ل واسع  ش قا، و  مختلف أنواعها و الدستور المصر سا

أن حقوق  إال أن هذا ال اة،  اإلنسانعني  في هذه الدولة محترمة وعلى رأسها الح في الح
س من ذلك فقد نجد دول ال یتضمن دستورها الحق الع ل مفصل و ش  ال أن إوق والحرات 

من الدول التي یتضمن دستورها الحقوق سن حاال حأ في الواقع  الحقوق والحرات ةوضع
ات فرنسا، وهذا نظرا  -الو م أ مثل والحرات ل عام واآلل ش ع  م المت عة نظام الح  لطب
ة الدستورة في  وضعهاالتي تم  ة الحقوق والحرات، فالرقا فرنسا أحسن مما لضمان حما

ة  ة هي أفضل من الرقا ات المتحدة األمر ة في الوال ة القضائ ه في الجزائر، والرقا عل
ة  قة  القضائ   .مثال في مصرالمط

ن القول أن حقوق اإلنسان م صفة خاصة  في األخیر  اة  صفة عامة والح في الح
ة وه على المستو الداخليو  م فیها ثالث عناصر أساس   :يتتح

                                                                                                                                                         

ل حاال ة،  ات السلطة القضائ صالح عاینها أو تبلغ إلى یدرس المجلس دون المساس  ت انتهاك حقوق اإلنسان التي 
ة، وٕاذا اقتضى األمر،  قاته على السلطات اإلدارة المعن عرض نتائج تحق ل إجراء مناسب في هذا الشأن و قوم  علمه، و

ة المختصة   .على الجهات القضائ
ة حقوق اإلنسان وحمایتهاو   ما یبد أراء واقتراحات ات تتعل بترق   .توص

ضا نشره أ س الجمهورة والى البرلمان والى الوزر األول و ا یرفعه إلى رئ   .عد المجلس تقررا سنو
مه وسیره ات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظ ف یلة المجلس و حدد القانون تش   =).و

ة حقوق اإلنسان على ا  =   ة وترق م حما عدما أثبتت یندرج استحداث مجلس حقوق اإلنسان ضمن تدع لصعید الوطني، ف
اب من بینها اإلطار القانوني المنشئ لها وهو  تجرة اللجنة االستشارة لحقوق اإلنسان محدودیتها، وهذا راجع لعدة أس
ة  ة والعضو ل ة اله االستقالل ذا عدم تمتعها  ة الدستورة، و المرسوم الرئاسي مما جعلها اقل شأنا أمام الهیئات العموم

شرة، لهذا ارتأ المؤسس الدستور استحداث مجلس حقوق اإلنسان والذ إضاف ة وال ات الماد ان ة اإلم ة إلى محدود
لفان بذات  س الجمهورة   ون هناك جهازن لد رئ ال للجنة االستشارة، إذ من غیر المعقول أن  ال شك بد ون  س

  .المهمة
م         ة لحقوق یهدف إنشاء هذا الجهاز إلى تدع ات الدول ة عن االتفاق ة المترت مساعي الجزائر ووفائها اللتزاماتها الدول

ه والشروع في  ة لحقوق اإلنسان، وفي انتظار صدور قانون ینظم المجلس وتنصی مظهر الدولة الحام اإلنسان والظهور 
ة اإلطار الع مثا عتبر  ا من خالل النص الدستور الذ  ة عمله، فإنه یبدوا جل االستقالل ام لهذا المجلس على انه یتمتع 

ل فعال ش ة والتي تعتبر أساس ممارسة المجلس لمهامه  ة والعضو ل ة اله االستقالل ة واإلدارة فقط دون تمتعه    .المال
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م -1 عة نظام الح ـاختالف نظـام  اإلنسانإن حقوق  :طب تختلف من دولة ألخر وذلك 
ـــم الســــائد، ذلـــك أن مقراطي  الــــدول الح نســــان وحراتــــه حقـــوق اإل تكــــون ذات النظــــام الـــد

ة أوسـع وأكثـر ضـمانا مـن اسـ مقراطي ومـا الـنص  خاصة الس ـم غیـر الـد الـدول ذات الح
 . لتضلیل الرأ العالميفي دستورها إال  اإلنسانعلى حقوق 

ة حقوق :التقدم االقتصاد -2 ا أكثر مقدرة على ضمان حما إن الدولة المتقدمة اقتصاد
ا یتعـذر علیهـا تـوفیر و  اإلنسان ة منهـا، فالدولـة المتخلفـة اقتصـاد حراته خاصة االقتصاد

ــذلك علــى ــاتهم وعــدم القــدرة  ــة صــحة مواطنیهــا وح ة ومســتلزماتها لحما  المرافــ الصــح
ـــات  ع تـــوفیر مختلـــف متطل ـــس الدولـــة المتقدمـــة التـــي تســـتط تـــوفیر األمـــن لمواطنیهـــا، ع

ش الكرم اة لمواطنیها من أجل الع  .الح

ــة -3 ــة الخارج ع ط هــذا العنصــر :الت ــم، ذلــكالیــرت ــ بنظــام الح    عنصــر األول المتعل
ــا مــا تقــوم ــة غال تاتور فــرض و  ،نســانانتهاكــات لحقــوق اإل أن الــدول ذات األنظمــة الد

االســـتناد  مهـــا  ـــةلح ـــةتتـــولى هـــذه الدولـــة إذ  ،قـــوة أجنب ـــة األجنب ـــة هـــذا النظـــام القو  حما
ا خدمة لمصالحها على حساب حقوق اإلنسان ا واقتصاد اس مه س ان الحـال  ،بتدع ما 

ر االشـــتراكي ـــدول التـــي تمیـــل للمعســـ ة لل النســـ قا  قا  بزعامـــة ســـا االتحـــاد الســـوفیتي ســـا
ا  وعض دول ةالتي تدعمها  الخلیج العري حال ات المتحدة األمر   . الوال
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ح   يــانــث الثــالم
  

  اةـ في الحیـة للحـة الدولیــلحمایا
  

ــة دور مهــم فــي إرســ إن ــاحترام حللمنظمــات الدول ــة تتعلــ  قــوق اإلنســان اء قواعــد دول
ة  اس ة والس ة المدن ة والفرد ة واالوامختلف أنواعها الجماع ـة، وهـذا الجتماع ة والثقاف قتصاد

ــة  ــاتالوا منظمــة األمــم المتحــدة االتــي أصــدرتهمــن خــالل اإلعالنــات العالم التــي أبرمــت  تفاق
ـة تالمنظمـا ما عملـتلنفس الغرض،  م ـة اإلقل ـات ومواثیـ  هـي األخـر  الدول بوضـع اتفاق

ـــا مـــن خـــالل ا ، لتكـــرس حقـــوق اإلنســـان وترقیتهـــا ـــة لحقـــالمجلـــس أورو ـــة األورو وق تفاق
ــوالت الملحقــ ــادرت ةالمنظمــو  ،ة بهــااإلنســان والبرتو ــة التــي  رام إلــى إبــ هــي األخــر  األمر

ة حقوق اإلنسان،  ة لحما تحاد اإلفرقي الذ وضع المیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسـان الوااتفاق
   ).ولاأل طلبمال( والشعوب
ـــن القـــول بوجـــود  مـــع ذلـــكو   م ـــاإلنســـان، حقـــوق ال  أو إصـــدار  اتمجـــرد  إبـــرام اتفاق

هـا مهمـة التحقـ مـن لقرارات تنص على تعداد هذه الحقوق، إنما البـد مـن إنشـاء أجهـزة ینـا 
ات إذ  ه هذه االتفاق لوضـع   )لجان ومحـاكم( إنشاء أجهزة تضمنتاحترامها، وهذا  ما قامت 

ـــة علـــى الحقـــوق التـــي أ هـــذه النصـــوص موضـــع التنفیـــذ  ـــات الرقا نصـــت علیهـــا هـــذه االتفاق
  ).يثانال طلبمال(

ة: المطلب األول ة مجال الحما اة الدول   للح في الح
ــــة فــــي إطــــار میثــــاق األمــــم المتحــــد ، واإلعالنــــات التــــي أصــــدرتها ةتتجلــــى هــــذه الحما

ات التي أبرمت في إطارها ات األخـر التـي تـم إبرامهـا)فرع أول(واالتفاق فـي إطـار   ، واالتفاق
ة المنظم م   ).فرع ثان( ات اإلقل
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ة : األول فرعال   اإلطار العالمي  فيالحما
ةأ ع  اإلعالناتالعدید من  صدرت المنظمات الدول العـالمي والتـي تهـدف إلـى ذات الطا

ة حقوق اإلنسان ـة ذات  ما أبرمت عـدة اتفاقـات، وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة حما دول
ع عالمي ع حقوق اإلن خصت طا ةجم ة والفرد   .سان الجماع
ة : أوال حقوق اإلنسانصالمتاإلعالنات العالم   لة 
حقـــوق اإلنســـ إن قا ـــان لـــم یبـــدأ مـــن األمـــم المتحـــدة بـــل االهتمـــام  أن  ذلـــك ،الهـــان ســـا

فاحــا مســلحا ــان  فــاح اإلنســان ذاتــه ســواء  ــان وال یــزال ولیــد  حقــوق اإلنســان   وأ االعتــراف 
ا ة وقــد ظهــر ذلــك االهتمــام ،ســلم ــات  ،قبــل ظهــور العصــ ــة األقل حیــث أبرمــت اتفاقیتــان لحما

  .المخدراتو  القرصنةو  الرقی منعو 
ــة األولــ عــد الحــرب العالم ــة ترســیخ حقــوق اإلنســان  أهم ــع ـتزایــد اإلحســاس  ى ومــن یتت

ــة هــذا القــرن حتــى ظهورهــا فــي  ــات جنیــف منــذ بدا عــي مــا . 1949خــر ثــوب لهــا عــام آاتفاق
 ،حقــوق اإلنســان فــي ظــل الحــرب مــن أجــل إقــرار وتعزــز حقــوق اإلنســانعانــاه المضــطلعون 

ــــة ــــة الثان عــــد الحــــرب العالم انــــت ثمرتــــه إنشــــاء منظمــــة األمــــم ، 1وتعــــاظم هــــذا اإلحســــاس  و
عتبر میثاقها الو و  ،المتحدة ة األولى التي الذ  قة العالم الغـا لحقـوق اإلنسـان  ااهتمامـ أولتث

حیـث  ،الشـعوب إلـى حمایتهـا ورعایتهـا ىـف المنظمـة التـي تسعـي مقدمة أهـداوجعله المیثاق ف
ـالحقوق  مانهـا  اجة والتي أعلنت فیها شعوب األمم المتحدة من جدید إ ا من الدی تأكد ذلك جل

ما  رامة الفرد وقدره و ة لإلنسان و بیرها وصغیرها من حقـوق لاألساس لرجال وللنساء واألمم 
ة   .متساو

                                                 

م  ،دمحم السعید الدقاق، دمحم سامي عبد الحمید 1 فةأإبراه م الدولي، ،حمد خل ن التنظ ، 2004درة، منشأة المعارف ،اإلس
  .540ـ499. ص
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ــة المیثــاق مـن   1/3المــادة جعلـت  ة واالجتماع التعــاون الـدولي لحــل المسـائل االقتصــاد
ة وتعزــــز احتــــرام حقــــوق اإلنســــان مــــن  ــــة  واإلنســــان حــــل  أن، ذلــــك 1المنظمــــة مقاصــــدوالثقاف

اشـرة  صـفة م ـذلك  ساهم  ة عن طر التعاون  ة واالجتماع فـي تعزـز   المشاكل االقتصاد
فمعالجة مثل  ،یزیّ والتم واإلقصاءوالتخلف  مراضواألمحارة الفقر والمجاعة  اإلنسانحقوق 

ــز إلــىؤد هــذه المشــاكل یــ ــات تعز المســائل أ اإلنســانفحقــوق  ،الحقــوق والحر ــا  شــد االرت
اق ـــة وفـــي ذات الســـ ـــة والثقاف ة واالجتماع مـــن المیثـــاق  56و  55ن یالمـــادت اأكـــدت االقتصـــاد

صفة عامة بینـت أن  2مـن ذات المیثـاق 55المـادة أما ، حمایتهاو  على احترام حقوق اإلنسان 
التعــاون الـــدولي فـــي المجــال االقتصـــاد واالجتمـــاعي یتطلـــب  مــن المنظمـــة العمـــل علـــى أن 

ة بدون تمیّ  اإلنسانسود في العالم احترام حقوق وحرات  ان السبباألساس ا    .یز أ
لــوارد فــي لتعهــد افا ،553علــى تعهــد الــدول بتحقیــ مــا ورد فــي المــادة  56نصــت المــادة 

التعـــاون مـــع األمـــم  56نـــص المـــادة  ســـت ملتزمـــة فحســـب  عنـــي أن الـــدول ل مـــن المیثـــاق ال 
ع في العالم احترام حقوق اإلنسـان ش ة و  المتحدة لكي  ضـا و  الحرـات األساسـ لكنهـا ملتزمـة أ

مـــا یجـــب أن تتخـــذه مـــن إجـــراءات منفـــردة فـــي هـــذا الشـــأن، فالـــدول األعضـــاء ملتزمـــة قانونـــا 
ة، التعاون  ة من ناح ـا مـن و  احترام هذه الحقـوق و  مع المنظمة الدول ة داخل الحرـات األساسـ

ـــة أخــــر  ـــو  .ناح شـــأن لقـــد أّی ـــة هـــذا التفســـیر فـــي رأیهـــا االستشـــار  مـــة العـــدل الدول دت مح
ــ ــا فــي نامیب مــ، ااســتمرار جنــوب إفرق اســة حیــث أوضــحت المح ــا لس ــاع جنــوب إفرق ة أن إت

                                                 

غة ي للعمل على حل المسائل ذات الصـتحقی التعاون الدول -3...(: على أنه من میثاق األمم المتحدة 1 /م تنص 1
ة وتعزز احترام حق ة واالجتماع سبب الجنس أو اللغة أو الدین ـوق اإلنسان والحـاالقتصاد ال تمیز  ة  رات األساس

 .)ل والنساءتفر بین الرجاـولل

ال تمییز -ج:(...ج من ذات المیثاق على أن/55/م 2 ع  ة للجم ع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحرات األساس ش أن 
 ). سبب الجنس أو اللغة أو الدین، وال تفر بین الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحرات فعال

ما یجب علیهم من یتع( من ذات المیثاق على أن 56/ونصت م 3 ین،  قوموا، منفردین أو مشتر أن  ع األعضاء  هد جم
التعاون مع الهیئة إلدراك المقاصد المنصوص علیها في المادة   ).55عمل 

 



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

131 

م المـــل العنصـــر فـــي االفصـــ قـــا  لمیثـــاق األمـــم المتحـــدة إلقلـــ عـــد مخالفـــة اللتزاماتهـــا ط ور  ذ
مو  احترام حقوق اإلنسان ة في ذلك اإلقل ة بدون تفرقة الحرات األساس ة الدول   .ذو الوضع

ـــــــان و  ـــــــى عـــــــات الج 14 - 13ألقـــــــت المادت ـــــــة العاعل ـــــــس االقتصـــــــادو  ةمـــــــمع  المجل
التوصیو  ة التقدم  حالدو  اتـاالجتماعي مسؤول   .1اإلنسانقوق ـراسات للنهوض 

ة لكذاعد  صدرت قة عالم  لشـ وذلـك اإلنسـانهي اإلعالن العـالمي لحقـوق و  أول وث
ـس المیثـاق  حیـث لـم  وردتالـذ مفصـل ع  ىتحظـ التـي إلـى الحقـوق  شـیرنصوصـه عامـة 

ـــةالح ـــاةو  ما ـــة لنصـــوص المیثـــاق مـــثـــارت مســـألة القو  ،الخصـــوص الحـــ فـــي الح ة القانون
ةبخ الحما   .صوص الحقوق المشمولة 

ســـ رأهنـــاك  ـــأن نصـــوص المیثـــاق ل ـــة ق تقـــول  ونهـــلهـــا أ ـــة  ـــم  امـــة قانون حـــدد تل
ما یخصلتزاما علإفرض ما لم  ،الحقوق  ا أن المنظمـة ال م ،حقوق اإلنسان ى األعضاء ف
ــ ن التــدخل لضــماحــ ســلطة فــي أن تفــرض علــى الــدول األعضــاء التزامــا مــا لتملــك  ةتملــك أ
ة  لة األمن والسلم الدولي ا،هتنته حینماحقوق اإلنسان حما    .إال إذا هددت المش
ــة حقــوق آرأ و  شــأن حما ــة علــى نصــوص المیثــاق الــوارد  ضــفي الصــفة اإللزام خــر 

صفة عامة مـة القـوة و  ذلك أن عدم تحدید الحقـوق  ،اإلنسان  قلـل مـن ق ـن أن  م تفصـیلها ال 
ــو  ،الملزمــة لهــذه النصــوص ٕان و  ،مــن المیثــاق 56 – 55 – 13د ذلــك الفهــم نــص المــواد ـؤ

ــر عــدم التحدیــد الكــ مــا یــدخل فــي حقــوق اإلنســان قــد أضــعف قــوة اإللــزام فــي لافي ـــان ال ین
عة للمجلـس االقتصـادو  ،المیثاق ي هـذا فـاالجتمـاعي بتالو  قد قامت لجنة حقوق اإلنسان التا

قة اإلعالن العالمي   .القصور في إعداد وث
ة صـــادرة مـــن جانـــب واحـــد وعـــن إرادة مـــن أصـــدره، عـــالناإل قـــة رســـم ـــاو  هـــو وث  نٕاذا 
ــ اإلعــالن ــل، ول عبــر عــن إرادة المجتمــع الــدولي  ذلك فهــو ـصــادر عــن األمــم المتحــدة فهــو 

                                                 
قصد: (من میثاق األمم المتحدة على أن 13/ م 1 ات  ة العامة دراسات وتشیر بتوص إنماء التعاون -أ: تنشئ الجمع

ةإنماء ال -ب.. الدولي ة  واالجتماع ادین االقتصاد ، واإلعانة على تحقی حقوق اإلنسان ...تعاون الدولي في الم
ة ة العامة أن توصي :( فتنص على أن 14، أما المادة ...)والحرات األساس ة عشر، للجمع ام المادة الثان مع مراعاة أح

ن منشؤه ة أ موقف، مهما    ..).اتخاذ التدابیر لتسو
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انــ ــة ةحتــل م ــاره صــادر عــن المنظمــة العالم اعت ال  اإلعــالنن إرغــم ذلــك فــولكــن  ،1بیــرة 
غیــره مــن األعمــال الصــا قــوة یتمتــع  ــة درة عــن األمــم المتحــدة  صــلح ٕانمــا و  فــي ذاتــه، إلزام

ه صفة اإللزام ضفي عل ن عرف دولي    .لتكو
ــة لحقــوق اإلنســان علــى الــنص علــى  ــاةالحرصــت اإلعالنــات العالم ــارها و   حــ الح  عت

أســـاس ممارســـة ســـائر الحقـــوق مـــن ذلـــك اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان إذ تـــنص المـــادة 
اة والحرـة وسـالمة شخصـه( :على أن منه )3(الثالثة وتضـیف المـادة ) لكل فرد الح في الح

ة (منه على أنه  )5(الخامسة ـات أو المعـامالت القاسـ عرض أ إنسـان للتعـذیب وال للعقو ال 
الكرامةطاحأو ال ذلك المادة، )ة  ما تنص  ض( :علـى أنـه )9(التاسـعة  و علـى  ال یجـوز القـ

ه    .2)تعسفا أ إنسان أو حجزه أو نف
ا المجال إ  ة تار اة دون الخوض في مسائل تفصیل ل فرد في الح ح  عترف اإلعالن 

ــة ــة الالحقــة والتشــرعات الوطن ــات الدول فقــد رطــت نــص المــادة الثالثــة مــن . فــي ذلــك لالتفاق
ــاة  انة للحــ فــي الح ــاة وفــي األمــان علــى شخصــه، وهــذا تأمینــا وصــ اإلعــالن الحــ فــي الح

مـا نصـت  األخیرذا هذلك أن  ـه وتـوفیر األمـن لشخصـه ف یتطلب من الغیر عدم االعتداء عل
ة  مختلف صوره، ذلك أن  5و 4المواد التال الرقی  اد واالتجار  على عدم االسترقاق واالستع

الكرامـة و  ـان هـذا السـلوك مـن شـأنه المسـاس أمثل هـذه األفعـال تعـد مـن األفعـال الماسـة  ن إت
ا   .تهسالمة بدنه وح

اة وح الح في الح ل هذه النصوص في مجملها إلى االعتراف  ـل مـن   ایتهمتهدف 
ـــن أن تـــنقص منـــه أو تـــؤد إلـــى إهـــداره م ال التـــي  ل مـــن األشـــ ض  بالتعـــذی ،شـــ أو القـــ

ة هوغیر  ،أو النفي ،التعسفي ال التي تمس الكرامة اإلنسان   .من األش

                                                 
ة، القاهرة، ي عمرحسین حنف 1 ة حقوق اإلنسان، دار النهضة العر  ، 2005، التدخل في شؤون الدول بذرعة حما

 .124.ص
ة العامة لألمم المتحد 9و  5و 3 لمواد ا 2   .1948عام  ةمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمع
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بیرا  الخوض في  لحلإن هذا اإلعالن لم یول اهتماما  اة  القیـود الـواردة علـى  في الح
قـة  ـون اإلعـالن أول وث ـة اإلعـدام وغیرهـا، وهـذا یرجـع فـي نظرنـا إلـى  عقو اة  الح في الح
ة في مجال حقوق اإلنسـان فتفـادت الخـوض فـي مثـل هـذه المسـائل  صادرة عن المنظمة الدول

مـا أن اإلعـالن نظرا للوضع السائد في ذلك الوقت وهو اختالف وجهـات النظـر  بـین الـدول، 
ات أخر الحقة ة تمهید إلعالنات واتفاق مثا   .عتبر 

ــة علــى مــد  ،عــاب علــى هــذا اإلعــالن   احتــرامأنــه لــم یــنص علــى جهــاز یتــولى الرقا
ه للحقـوق التـي أوردهـا اإلعـ ـن أن تتالنـالدول المصادقة عل م ذ مـن أجـل ـخـ، والتـدابیر التـي 

إضـافة إلـى هـذا اإلعـالن هنـاك مجموعـة مـن  .اإلعـالنتطبی بنـود الدول على ضرورة  التزام
اإلعـــالن الخـــاص ، 1959حقـــوق الطفـــل  إعالنـــ هـــذا اإلطـــاراإلعالنـــات التـــي صـــدرت فـــي 

ســوا مــن مــواطني ، 1975حقــوق المعــوقین  حقــوق اإلنســان لألفــراد الــذین ل اإلعــالن الخــاص 
ه شون ف ع   .1985البلد الذین 

ــة قامــت بإن المنظمــة األأنالحــظ  فــي  ابو مــة مــن اإلعالنــات تصــمهصــدار مجموعــة مم
صـفة عا إلـىمجملهـا  ــة حقـوق اإلنســان  ـل الفئــحما ــا  مـا أنهــا مسـت تقر هـذا مــا   ات،مــة، 

اتهـــا، فمـــا علـــى الـــدول إال    یـــدل علـــى أن المنظمـــة جعلـــت حقـــوق اإلنســـان مـــن أولـــى أولو
اع وااللتزام بهذه اإلعالنات ووضعها حیز    .فیذالتناالنص

ة : اثان اةحما ةفي إطار االتفاق الح في الح    ات العالم
ــة المتعلقــة  أبرمــت العدیــد ــات الدول ــةمــن االتفاق ي وقــت الســلم حقــوق اإلنســان فــ حما

موالحرب ات يیل ا، وف عض االتفاق ة  سندرس  ةالعالم م   .واإلقل
ة العهد -1 اس ة والس   الدولي للحقوق المدن

فــي  ودخــل حیــز النفــاذ ، 1966طــار منظمــة األمــم المتحــدة عــام فــي إ عهــدال اأبــرم هــذ
ول  ،23/03/76 ار بذات التارخ،إوألح ببرتو الـدولي  لعهـدمـن ا 6ادة مـاللقد نصـت و  خت
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ة علــى هــذا الحــة ـقوق المدنیـــللحــ اســ ــا أ1والس ع حتــاج    ، واعتبرتــه حقــا طب نــص  إلــىال 
ــه وٕانمــا  ــهوضــع نصــوص لحمالمطلــوب لالعتــراف  ــه أو المســاس  ، ایتــه ولمنــع االعتــداء عل

ـه القـانون أ الح  اهذ حمي القانون أن و  لمـة القـانو  ،یجـب أن یـنص عل ن هنـا تشـیر إلـى و
ــة صــورة واضحــ، القــوانین الوطن ــاة ـوهــذا یبــین  ــة و  العهــد اهــذ بــینالوثیــ  اإلرت الــنظم القانون

ــة للــدول األطــراف ــد الــرأ ال ،فیهــا الداخل ــام هــذه بــل أن یؤ انــدماج أح ــاتقائــل  فــي  االتفاق
ـة اتــه تعسـفا أ االعتــداء  ،القـوانین الداخل مــا تضـمن الــنص عـدم حرمـان أ شــخص مـن ح

ة اإلعدام على جرمة لم ینص القانون الوطني علیها ع عقو توق اة دون مبرر    .   على الح

النص على القاعدة العامة  ـاة  احتراماكتف العهد  ـه، ثـم الحـ فـي الح وعـدم المسـاس 
ة  ـام العامـة وضـعت ولكنهـا مـع ذلـك  ،2القاعـدةتفصیل هذه لترك المجال للقوانین الداخل األح

ة   .التي یجب أن ال تحید عنها التشرعات الداخل
ـام العامـة التـي یجـب أن  العهـد وضع ـةتاألح فتـنص علـى أن  ،تقیـد بهـا القـوانین الداخل

ــون مشــروعا غیــر مخــالف أل ــة إذالمــوت  ــات الدول ــام االتفاق اإلعــدام  اح ــم  ــان تنفیــذا لح
                                                 

ة لعهدمن ا 6المادة تنص  1 اس ة والس اة ( :على أنه1966 لعام الدولي للحقوق المدن عي في الح لكل إنسان الح الطب
اته  حمي القانون هذا الح وال یجوز حرمان أ فرد من ح ل و   .تعسفيش

اإلعدام في الدول التي لم تل - م  ة ألكثر الجرائم خطورة وفقط غیجوز الح النس ة اإلعدام  ه ، عقو قا للقانون المعمول  ط
ة من جرمة مة ولفي وقت ارتكاب الجر  الوقا ة واالتفاق الخاص  ة الحال ادةس خالفا لنصوص االتفاق الجنس  إ

مة مختصة م نهائي صادر من مح عد صدور ح ة إال  شر والعقاب علیها وال یجوز تنفیذ هذه العقو   .ال
س في هذه المادة إذ - ل جرمة  اول ش اة  ادةان حرمان الح ة دولة طرف  إ حول أ ةالجنس ما  أ  ،في االتفاق التحلل 

ة من جرمة  الوقا ادةحال من أ التزام تفرضه نصوص االتفاق الخاص    . الجنس والعقاب علیها إ
م - ض الح اإلعدام الح في طلب العفو أو تخف ه  وم عل افة  ،لكل مح م اإلعدام في  ض ح جوز منح العفو أو تخف و

  .األحوال
ة - النس م اإلعدام  ة عشر عاما ال یجوز فرض ح ما ال یجوز  ،للجرائم التي یرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمان

امرأة حامل  .تنفیذه 

ة اإلعدام  ه من أجل تأجیل إلغاء عقو ة االستناد إل ة الحال ن دولة من دول األطراف في االتفاق م س في هذه المادة مما  ل
  .1966)أو الحیلولة دون ذلك اإللغاء

 
قها، موسىدمحم خلیل ال 2 ة على تطب الرقا ة لحقوق اإلنسان في ضوء ممارسة الهیئات المختصة  ات الدول ، تفسیر االتفاق

ت، مارس 28مجلة الحقوق، العدد األول، السنة    .227.، ص2004، مجلس النشر العلمي، الكو
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ـة  عقو ـة اإلعـدام ضـعو ، جرمـة اقترفهـا شـخصلأصدرته إحد المحاكم   ،القـانون لهـا عقو
قــا للقــانون الســار  مــة مختصــة ط ــم بهــا مح ــة یجــب أن تح المفعــول فــي تلــك  وأن هــذه العقو

ــا إذ مــا قامــت إحــ ــه تســأل الدولــة دول ة بإعــدام الدولــة وعل د الســلطات األخــر غیــر القضــائ
ــ ــه فعــال حتــى ولــو  اإلعــدامـشــخص الرتكا ــه القــانون  عاقــب عل وذلــك لعــدم  ، ان هــذا الفعــل 

ه في ال   .عهدتوفر الشر الثاني المنصوص عل
ــــذلك مــــن خــــالل هــــذا الــــنص أن و   ســــتهدفون القضــــاء علــــى اإلعــــدام ایتضــــح  ضــــعه 

ـة بـدءً  امهـدو  ما ،التعسفي والخارج عن القانون  التصـد لحـاالت  االطرـ إللغـاء هـذه العقو
ـــة فـــي الجـــرائم األشـــد خطـــورة  .إلـــى إلغائهـــا   وصـــوال اإلعـــدام التعســـفي ثـــم حصـــر هـــذه العقو

ول االخت الفعل صدر البرتو ة و االتفاق والمتضمن إلغاء  15/12/89في ار الثاني الملح 
ـــة اإلعـــدام  ة ) 6(ســـتكماًال للمـــادة السادســـة اعقو اســـ ـــة والس مـــن العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدن

    .والتي سب شرحها من قبل
ه یجـوز للـدول تعلیـ تطبیـ مجموعـة مـن الحقـوق حینمـا  موج ما  ة ح تضمنت االتفاق

اة شعبها تظهر انها وح ة یهدد  مـن  4اء علـى نـص المـادةـالحرب مـثال، بنـ ظروف استثنائ
ــة ــ االتفاق ة أو  ب، الحــ فــي عــدم التعــرض للتعــذیاةاســتثناء الحــ فــي الح أو المعاملــة القاســ

ة أو العقــاب علیهــا ، الحــ المهینــة أو الإلنســان اد والعمــل الجبــر ، والتحــرر مــن الــرق واالســتع
ـة، الحـ فـي التزامـات مدن سبب عدم الوفاء  س  ـة  في عدم الح ة القانون الشخصـ االعتـراف 

ر والعقیدة والدین، أثر رجعي للفرد، حرة الف   .عدم تطبی القانون الجنائي 
انـــت تضــح ی قـــه مهمــا  منــع تعل ـــاة وذلــك  انـــة الحــ فــي الح مــن خـــالل هــذا الــنص م

ــالح فــي  ،الظــروف واألحــوال ــن أن تــؤد إلــى المســاس  م عــض الحقــوق األخــر التــي  و
ة والرق  منع التعذیب أو المعاملة القاس اة    .الح

ات جنیف -2   1949لعام  األرع اتفاق
ــــاتدراســــة  طــــارإفــــي  ــــة التــــي تــــو  االتفاق ــــة للحــــ فــــي الالعالم ــــل حما  فــــان هــــذه ،اةح
ـــ ة مـــن أجـــ اتاالتفاق ـــة ل الوصـــول إلـــى حمـانـــت ثمـــرة جهـــود مضـــن ـــالت  اإلنســـان مـــنا و
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حیــث إ ذلــك أنــه و  ،أو النزاعــات المســلحة الحــروب ة  انــت الحــرب ظــاهرة ســلب ــة  تعــدن  مثا
ولـذلك یتطلـب  ،ن الصعب محوها من الوجودمودة و جو ها ظاهرة مإال أن ،مقبرة حقوق اإلنسان

ط لهـــذه ال یـــر فـــي وضـــع ضـــوا شـــرة التف ة آللتقلیـــل مـــن  نزاعـــات المســـلحةمـــن ال ثارهـــا الســـلب
ـانـدود لحماحـالوحصرها فـي أضـی  التهـا محارـا  ا فـي   أو أسـیرا ة اإلنسـان مـن و أو مـدن

  .1الحرب
ــات هــذه تعــود بــوادر إبــرام ثــم " ســان سترســبرج "صــدر تصــرحو  ،1864عــام إلــى  االتفاق

سیل سنة  ـم الحـرب 1874انعقد في برو ـد ذلـك، مؤتمر النظر فـي القواعـد التـي تح دعـت  و
ا إلـــى مـــؤتمر الهـــا األول للســـالم ســـنة ـــة ، 1907 روســـ وٕازاء مـــا وقـــع أثنـــاء الحـــرب العالم

ـوال سـنة  ة بروتو لمنـع اسـتخدام الغـارات  1925األولى فقد وقعت مجموعة من أعضاء العص
ـةحـأو الخانقة أو استخدام  وسـائل ال  السامة  تیرولوج ـة  ،رب الب ـة الثان عـد الحـرب العالم و

ـــات جنیـــفإانعقـــد مـــؤتمر دولـــي  معظـــم قواعـــد  اآلنوهـــي تمثـــل  ،1949نتهـــى إلـــى إقـــرار اتفاق
ما القانون الدولي اإلنساني و     :يأتالمتمثلة ف

 ة جنیف لتحسین حال  .القوات المسلحة في المیدانمن أفراد   المرضىو  الجرحى اتفاق

 حارى قالغر و  لمرضىاى و حة جنیف لتحسین حال الجر اتفاق  .القوات المسلحة في ال

 معاملة أسر الحرب ة جنیف الخاصة   .اتفاق

 ة جنیف ل ة األفراد المدنیین تحت االحتالل الحرياتفاق  .حما

ــة أنــورد فــي الفصــل الثــاني مــن االتفــاقی لغــرض ضــمان حســن  ترســ هتین األولــى والثان
ــة بــدون تمییــز فــي الحالــة التــي  ة واحتــرام وعنا ــرة قدســ ــه ف من عل معاملــة تلــك الفئــات وتهــ

سبب المرض أو الجرح   .ونون فیها عاجزن عن القتال 
ــة مفهــوم الجرحــى والمرضــى مــن أفــراد القــوات المســلحة  ال حتــى درجــة و  لــم تحــدد االتفاق

التــالي الشــمول وقســو  ــة واالحتــرام و العنا ــه یتمتعــون  موج ة أو خطــورة الجــرح والمــرض الــذ 
                                                 

ادئه في الفق ،منتصر سعید حمودة -  1 ر الجامعي،القانون الدولي اإلنساني مع اإلشارة ألهم م  ه اإلسالمي، دار الف
ندرة  .82.ص، 2009، اإلس
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ــــة ــــة االتفاق غة عامــــة فهــــي تشــــمل أفــــراد القــــوات المســــلحة الــــذین   ،حما صــــ ــــارة  وردت الع
ـــذین یتوقفـــون  ه أو ال ـــان ســـب ســـبب المـــرض أو الجـــرح مهمـــا  عـــن القتـــال یلقـــون   ســـقطون 

ضــ إن واقعــة الســقو أو إلقــاء الســالح هــي التــي تكــون . عف بــدنيســالحهم نتیجــة شــعورهم 
ة ة االتفاق حما   .1أساس لالدعاء 

ــة التــي  تعتبــر هــا القــانون قر األفعــال الواقعــة ضــد جرحــى ومرضــى الحــرب انتهاكــا للحما
ــة  عتبــرتا  ،يالــدول ة الجنائ قــا للعــرف الــدولي جــرائم تثیــر المســؤول عیــد دمنــ ط ونشــیر  .زمــن 

ة األولى هي ذاتها الواردةجرائم التي وردت في االإلى أن ال ـة مـع فـارق  تفاق ة الثان في االتفاق
ط وهو  ة ،ن حیث نطاق التطبیمس ـة فتطبـ فـي  ،تطبـ فـي البـر األولى فاالتفاق أمـا الثان

حــر التــي تتضــمن إحــد األعمــال   الخــروق الخطیــرة هــي:(علــى أنــه 50إذ تــنص المــادة ، ال
ــة، إذا اق ــةالتال التعــذیب أو  ،القتــل العمــد: ترفــت ضــد أشــخاص أو ممتلكــات تحمیهــا االتفاق

ـة، علـم البیولوج ما في ذلك التجارب الخاصة  ة  التسـبب عمـدا فـي إحـداث  المعاملة الالانسان
  .2)...أو الصحة،  شدیدة أو أضرار خطیرة للجسم أالم

ل اعتداء على ا  اة أو تهدیدا لهومن خالل هذا النص تتضح األفعال التي تش   :لح في الح
افة الحاالت : القتل العمد - أ ي یتعرض فیها الجرحى والمرضى إلزهاق تلاشمل 

ضا حاالت القتل الناجم عن االمتناع عن  شمل أ ما  ة مقاومة من جانبهم  الروح دون أ
م الطعام سبب عدم تقد ما في حالة تعرض المرض أو الجرح للموت  عمل،  ام  . مثال الق

ات  ذلك القتل الناتج عن عمل ة والذ جرمإما یتضمن  ات جنیف األرعة  نتقام    .في اتفاق
ات جنیف على عات الدول هي   موجب اتفاق ب نلتزامات من جاإإن االلتزامات المفروضة 

عتمد في تنفیذها من قبل  حد األطراف تنفیذها من قبل الطرف األخر أ أنها أواحد، وال 

                                                 
اس هاشم السعد 1 ندرة، ع ة، اإلس ة، دار المطبوعات الجامع ة عن الجرمة الدول ة الفرد الجنائ  .، ص2002، مسؤول

136.  
ة الجرحى 50/م 2 حما ة جنیف األولى المتعلقة   .1949المیدان لعام  والمرضى من أفراد القوات المسلحة في من اتفاق
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ست ادلإ ل ع مت ال یبرر خرقها من  حد الطرفینأفخرق النصوص من  ،لتزامات ذات طا
ة قا لاللتزام الوارد في المادة األولى مشتر   . 1الطرف األخر وهذا تطب

ةإالمعاملة الال -ب  ة  12ورد هذا النوع من الفعل في المادة  :نسان ة من االتفاق مشتر
ة على أنه ات المسلحة وغیرهم من األشخاص المشار إلیهم في أفراد القو :( األولى والثان

ع األحوال ة من الجرحى والمرضى یجب احترامهم وحمایتهم في جم   .2)المادة التال
ة جرحى ومرضى أالمادة  همن خالل هذنستنتج  نه أوجبت ضمان احترام وحما

المقابل  ة بهم، و ة والعنا ذلك معاملتهم معاملة إنسان حظرت اللجوء إلى النزاعات المسلحة و
موجب هذه المادة  ة ونصت على االلتزامات المفروضة  ما یخل بهذه الحما تصرفات معینة 

  :األتي نحوالعلى 
 ة  االحترام والحما

 ة  المعاملة والعنا

 ةحماالحترام وال القتل أو سوء المعاملة أو أ أذ : ا عدم االعتداء علیهم  وذلك 
عد عمال  ر  قرة ففي ال قد ورد نطاق االلتزامو لة، اءجب المسجرما یو میلح العس

انوا في قواتهم  ل األوقات أو األحوال سواء  عاما وشامال إذ أنه قابل للتطبی في 
ضة العدو  .  المسلحة أو في ق

قة إلى جانب ذلك أوجبت الفقرة  الجرحى والمرضى، إذ الواردة في المادة السا ة  العنا
ة طب ه دون عنا النزاهة وعدم التمییزأة إلى الموت و قد یؤد تر ة  أو  ن تتسم تلك العنا

التي توفرها ألفرادها  ة ألفراد العدو  ة طب ل دولة محارة أن توفر عنا معنى أخر على 
 .دون تمییز

ة - عض التصرفات التي  :المعاملة والعنا ورة  ع  تتسمأوردت المادة المذ الطا
ة األولى ووردت هذه  50موجب المادة خروقا  عتبرتا نساني والتي إالال من االتفاق

                                                 
ات جنیف لعام 1/ م 1 ة من اتفاق  .1949مشتر

ة من  12/ م 2 ةامشتر ات جنیف األولى والثان  .1949لعام  تفاق
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عة   ار لتحدید طب ة وضع مع التصرفات على سبیل المثال ال الحصر نظرا لصعو
اتهم ارة عامة أ محاولة لالعتداء على ح استعمال العنف  أو التصرف بل وردت ع

ة وأش ادة التعذیب والتجارب البیولوج ما في ذلك القتل، اإل رت إلى هذا اضد أشخاصهم 
ةالنوع من السلوك  ة الثان  ،نظرا لما تعرض له الجرحى والمرضى خالل الحرب العالم

ة المقصودة في ذلك هيوالتجارب  س العالج ة ول  .1العلم

وتضم : التسبب عمدا في إحداث أالم شدیدة أو أضرار خطیرة للجسم أو الصحة -ج
ة للجرح أو المرض السالمة ل األفعال التي من شأنها التأثیر على تصل إلى  الو  البدن

بتر أحد أعضاء الجرح أو المرض أو تعرضه ألالم ال داعي لها   .درجة التعذیب 
ة هي ذات األفعال المجرمة في  إن هذه األفعال المجرمة في االتفاقیتین األولى والثان

معاملة األسر  ة الخاصة  االمتناع عن قتلهم واالعتد ،االتفاق اء علیهم وحسن وذلك 
ان المدنیین ة الس حما ة الخاصة    .معاملتهم، واألمر نفسه ینطب على االتفاق

ات  على ضوء ما تقدم فإن ل ا اهتماما هذه االتفاق اة وذلك بتجرم  لغا للح في الح
اة من قتل وتعذیب و  سلوك  الح في الح غیرها من األفعال التي تؤثر من شأنه المساس 
ا اةعلى ال سل س 2ح في الح ل شخص ل حمى  اج  ة س مثا ات تعد  ، فهذه االتفاق

ة أو الحرب من مختلف صور االعتداء   .مقدوره خوض المعر
ات على انت عادلة أو غیر عادلة، والحرب  تنطب هذه االتفاق ل النزاعات سواء 

المتعلقة  تحدةمن میثاق األمم الم 51العادلة هي تلك الحرب التي تستند إلى نص المادة 
ر  الدفاع الشرعي ع من ذات المیثاق استنادا )األمن الجماعي(والتدخل العس   .3للفصل السا

ع لمجر  ة  األحداث غیر أن المتت ات قد تم خرقها في عدة نزاعات دول یجد أن هذه االتفاق
ة على غزة عام  ة منها الحرب اإلسرائیل د والحرب التي شنها الصرب ض 2009وغیر دول

                                                 
اس هاشم 1 ، صع  .137. ، مرجع ساب
ة ، ال41، نظرات حول حقوق اإلنسان في النزاع المسلح، المجلة المصرة للقانون الدولي، المجلد رشاد عارف السید 2 جمع

 .83 .، ص1985المصرة للقانون الدولي، القاهرة، 
 .من میثاق األمم المتحدة 51راجع المادة  3
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ة  ،البوسنة والهرسك وغیرها من النزاعات التي  ،العراق وأفغانستان علىوالحرب األمر
النزاع الداخلي في سورا ومالي ا   "غونتانامو"و "بأبو غر" سجنما و  .وقعت والتي تقع حال

ات خاصة بنود  انتهاكدلیل قاطع على  فهومن تعذیب  األسر له  ضوما یتعر  هذه االتفاق
ة ة والتيالثالثة منها االتفاق ة الدول مة الجنائ النظر في جرائم  تختص ، رغم وجود المح
  .1الحرب

ة   -3 ادةاتفاق شر  إ   الجنس ال
ا منها  ة بخطورة هذه الجرمة وسع قضاء علیها، شرعت للشعورا من الجماعة الدول

ة العامة  ة على هذه لألمم المتحدة الجمع ة  للمعاق ة دول ونها أشد في إعداد اتفاق الجرمة 
رامته، وتظهر خطورتها  خطورةالجرائم  اته وصحته و له من تهدید لإلنسان في ح لما تش

اب عنصرة املة ألس ادة جماعة أو جماعات  ونها تهدد إ ة في  ة أو دین  عتمدتهاإ  .أو قبل
   .9/12/1948 صادر بتارخ 260قرارها رقم  1948عام الجمعة العامة 

ة إتعد  ل األشخاص تفاق نة وتنطب على  ل الظروف واألم لها صفة العموم في 
شر  أن األفعال التي ترمي على  2 ىلاألو  تهاادم أكدت في حیث ،ألنها تحمي الجنس ال

ة سواء  شر تعد جرمة دول ادة الجنس ال رتكبت في وقت السلم أو أثناء النزاعات إإلى إ
ة وغیر محد افة المسلحة، فهذه الجرمة دول اتخاذ  ما أن األطراف تلتزم  دة بوقت معین، 

قع على عاتقها إالتدابیر لمنع  ة  رتكابها والعقاب علیها، أ أن الدول األطراف في االتفاق
ة إ ات لردعها ومعاق ة ووضع عقو تجرم هذا السلوك في قوانینها الوطن اتخاذ تدبیر  لتزام 

  .الجناة

                                                 
ات من ذلك،   1 ال حدود حول حقوق اإلنسان لعام فتشیر التقارر إلى وجود خرق لهذه االتفاق اء  تقرر األط

2012،www.msf.org/fr  -   نساني في غزة عام ل الوضع اإلالصلیب األحمر حو  لجنة تقرر و
2009،www.icrc.org/ar  

ــةا مــن 1ة دامــالتــنص  2 شــر لعــام  تفاق ــادة الجــنس ال ــد األطــراف المتعاقــدة علــى أن ( :علــى أنــه  1948منــع إ فعــال األتؤ
شــر  التــي ترمــي ــادة الجــنس ال دولي وتتعهــد لــانون اقــســواء ارتكبــت فــي زمــن الســلم أو الحــرب تعــد جرمــة فــي نظــر الإلــى إ

اتخاذ التدبیر لمنع ارتكابها والعقاب علیها ال   .)دول 



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

141 

ة معنى الجر ا القضاء إلىل فعل یؤد  أنهاعلى  1مةبینت المادة الثان ا  جزئ ل أو 
ون هذا الفعل عن قصد ة و اب عنصرة أو دین شرة ألس عد ،على جماعة  القصد  فبذلك 

ل  عناصرها، وتشمل  ارتكاب الفعل والعلم  ان هذه الجرمة والمتمثل في اإلرادة  ن من أر ر
ان هذا االعتداء  فعل یؤد إلى قتل أفراد الجماعة أو االعتداء م على أفرادها سواء  الجس

الضرب والتعذیب، ة من شأنها أن   بدني أو معنو  ش أو إخضاع الجماعة لظروف مع
حرمان الجماعة من الغذاء أو  ة  ل ة أو  صفة جزئ ا سواء  تؤد إلى القضاء علیها ماد

أعمال تع ام  ذلك الق ة، و ة قاس ی التناسل داخل هذه الدواء أو وضعها في ظروف مناخ
قاء واستمرار هذه الجماعة   .الجماعة، ألن التناسل أساس 

ة تضمنت  جماعة  إلى جبرا وعنوة من جماعة أونقل األطفال قسرا  جرمةذلك االتفاق
شة وثقافة هؤالء األ إلى، ذلك أن هذا الفعل سیؤد أخر  ؤثر تغیر في نمط مع طفال و

ة ألسر هؤالء األعلى جانبهم النفسي واألمر نفس النس رامة طفال فهو فعل مشین ه  هدر  و
ة     .اإلنسان وسالمته العقل

ان الجاني  نصت المادة الثالثة على العقاب سواء تمت الجرمة أو شرع فیها وسواء 
ا في أفاعال  ا أو شر وماصل ان حاكما أو مح ا  ة  أن  إال أنها ،2الجرمة أ لم  هذه االتفاق

ة العقتتضمن  ة المجال للتشرعات الداخل ة تار ات المقررة لألفعال الواردة في المادة الثان و
ة إوذلك من خالل  ة على هذه الجرمة في تشرعاتها الجنائ افة التدابیر للمعاق تخاذ الدولة 

ة مقترفي هذ معاق شعة هالكفیلة  ما نصت على إحالة مرتكبي هذه الجرائم على . الجرائم ال
                                                 

ة على أنه 2تنص المادة  1 قصد الق :(من ذات االتفاق ـا علـى جماعــاء جزئیـضأ فعل من األفعال یرتكب  ل شـرة ـا أو  ة 
ة أو عنصرة أو الجنسیلالنظر  ة ومنها األتيـصفاتها الوطن   :ة أو الدین

  .قتل أعضاء هذه الجماعة -
ااالع - ا أو نفس م على أفراد الجماعة جسمان  .تداء الجس

اـإخضاع الجماع - ا أو جزئ ل ا سواء  ة من شأنها القضاء علیها ماد ش  .ة عمدا لظروف مع

 .اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة -

 ).قسرا من الجماعة إلى جماعة أخر  نقل الصغار -

ة 3المادة  2  .من ذات االتفاق
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ة مختصة أم المختصة في الدولة المحاك مة دول ة مح ة  اهفی نظرالو أ النس وذلك 
  .لألطراف المتعاقدة التي تقبل مثل هذا االختصاص

لة القانون الدوليـمسألة العق الزالت ح هي مش نقطة ضعفه  أنهاما  ،اب هذه و
ان وهرة تلك التي تستحیل معها النصوصــالج ثیر من األح وقد  على ورق  حبرفهي  ،في 
ة إذ  كتدار  عتر النصوص الدول ة هذا النقص الذ  ة الدول مة الجنائ النظام األساسي للمح

مة ات المقررة للجرائم التي تختص بها المح   .تضمن مجموعة من العقو
ة  ة الدول مة الجنائ في هذه الجرائم  النظر یختصنشیر إلى أن النظام األساسي للمح

هنصما وهذا  ة من  1) 6(السادسة المادة  ت عل ة إوالذ یتطاب مع نص المادة  الثان تفاق
شر  ادة الجنس ال    .إ

شرة شر التي عرفها تارخ ال ادة الجنس ال الجرائم التي ارتكبتها  ،ومن بین جرائم إ
ما یزد عن  "برواندا" 1994في أفرل من عام " التوتسي"ضد " الهوتو"قبیلة  إذ أودت 

  . شخص 800000
ة على  ا لهذه االتفاق ن لها أن تقدم دفعا قو م ة  ة الدول مة الجنائ ظهور المح لكن 

ار أن  شمل هذا النوع من الجرائماعت   .اختصاصها 
ة ال: الثاني فرعال اةحما ات ح في الح ة في إطار االتفاق م ة اإلقل    الدول

ات التي  ات أخإهناك  في اإلطار العالمي،أبرمت إضافة إلى االتفاق ت في ر أبرمتفاق
ة م ة اإلقل حقوق اإلنسان تيلا إطار المنظمات الدول ة تتعل  لحقوق  ةاألورو االتفاق

                                                 
ـة  6/م تنص  1 ـة الدول مة الجنائ ـة :( علـى أنـهمن النظام األساسي للمح ـادة الجماع لغـرض هـذا النظـام األساسـي تعنـي اإل

ا ل ا أو  صفتها هذه إهالكا جزئ ة  ة أو دین ة أو إثن قصد إهالك جماعة قوم ة یرتكب    :أ فعل من األفعال التال
  .قتل أفراد - أ
أفراد الجماعةإلحاق ضرر جسد أو عقلي ج -ب م    .س
ا–ج  ا أو جزئ ل ه إهالكها الفعلي  قصد  ة  ش   إخضاع الجماعة عمدا ألحوال مع
  فرض تدبیر تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة - د
  ).نقل أطفال  الجماعة عنوة إلى جماعة أخر  -ه
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ة ،اإلنسان ة واالتفاق  ،اإلنسان والشعوب قوق لح ياإلفرقوالمیثاق  ،لحقوق اإلنسان األمر
قته   .اتكرسا وتأكیدا لسا

ة لحقوق : أوال ة األورو ة اإلنساناالتفاق اته األساس    وحر
ة عام  ةلبإشراف مج ،1950أبرمت هذه االتفاق ا وتتكون االتفاق اجة  س أورو  من دی

وال ملحقة بها 14مادة و 66و ة و ، بروتو ار االتفاق ن اعت مان   تعبیرام من جهة عن إ
االتجاه نحو  اسي  ة التي تمیز فیها التطور الس ا الغر مصیر أورو تحدید دائم األطراف 

ة في النظام الداخلي ة للحقوق الفرد ة أكثر فعال عن  تعبیراومن جهة أخر  ،االتساع وحما
ة   .1التخوف من انتهاك تلك الحقوق من طرف األنظمة االشتراك

زت  ة والبروتور ة على الت الملحقة بها و االتفاق اس ة والس من  مستلهمةالحقوق المدن
ا ورد حیث ،نساناإلعالن العالمي لحقوق اإل ومات الموقعة :(أن    ةفاقاالتة جفي دی الح

ا  ارها أعضاء في مجلس أورو اعت إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر ا تؤمنأدناه 
ة العامة لألمم المتحدة في  اة أما  ،10/12/48عن الجمع نصت فقد شأن الح في الح
ة على أن ه في المادة الثان ة عل ل شخص -1:( هاالتفاق مقتضى   ح  فول  اة م في الح

ن أن یوقع عمدا على . القانون  م اإلعدام صادر عن  أحد إالوالموت ال  م  تنفیذا لح
موجب القانون  ا علیها  مة وفي الحالة التي تكون الجرمة معاق   .مح

ون أ - 2 ون مخالفا لهذه المادة إذا ترتب عن استعمال القوة الذ  ال  مراوالموت ال 
ة   :مفر منه في الحاالت التال

ل شخص ضد العنف غیر المشروع  -أ ة   .لضمان حما

صورة مشروعة -ب اعتقال مشروع أو لمنع فرار معتقل  ام   .للق

  .2)لقمع ثورة الشغب أو تمرد  -ج

                                                 
1 RUSEN Ergec, protection européenne et internationale des droits de l’homme, 2ieme éd,  
Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 42. 

 
2 Art 2 de la Convention européenne de sauvegarder des droits et des libertés Fondamentales, 
signée  à Rome  le  04/11/1950.  
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ة  فالة اأوجبت هذه االتفاق اة، وٕان  ل شخص في الح حترامه تكون احترام ح 
ل موجب القانون وال ة السارة المفعول في  فید اإلحالة إلى التشرعات الوطن قانون هنا 

ه یتطلب من الدول المتعاقدة تكیّ  فل دولة وعل ما  مختلف درجاتها  ة  یف تشرعاتها الداخل
استا اة عاد حترام هذا الح وذلك  االمتناع عن النصوص التي تقید الح في الح س فقط  ل

اتخاذ قصد، ولكن  قاع الوفاة  ما في ذلك  إ اة  ة الح في الح افة التدابیر الضرورة لحما
ل الصحة العامة اطات تخاذا، إذ یتطلب من سلطات الدولة  1مش واألمر  الالزمة، االحت

ة للح في  ة الفعل ة للح في األمن فمن واجب السلطات التدخل من أجل الحما النس نفسه 
اة و  للقوة المفضي إلى الموت من أعوان األمن یتطلب من الدولة إجراء  ستعمالال الح

  .تحقی فعال وشامل وتام
ة مّ إصفة عامة ف ع ن اللجوء إلى االلتزامات االیجاب ة من توس مة األورو نت المح

ة ع ة من االتفاق اة األشخاص في  لىمجال تطبی المادة الثان أنشطة الدولة التي تضع ح
نة دافر األ تلك التي تقع بینر أكثر من خط ة مم   .2من أجل ضمان أفضل حما

ة في مجال المعاملة المهینة،  ة لم تتردد في إرساء العالقة السبب مة األورو ذلك المح
ل انتهاك االعتقالقید ن وفاة شخص أ ة على أن  اً ش إعطاء تفسیر بالدولة تقوم للمادة الثان

ة األشخاص المحرومینالدول مطما أن مقبول،  حما ة  ستحیل  .3من الحرة  ال لكن 
اة الح في الح ون الشخص یتمتع    .تطبی هذا الطرح في حالة عدم الوفاة 

أن القتل غیر العمد ال  انت اللجنة تر  ة  ة لكن لًا ل انتهاكشفي البدا لمادة الثان
ة مد مالئمة  نتیجة االنتقادات التي وجهت لها غیرت موقفها وشرعت في ستخدام امراق

  . 4القوة دون الخوض في توفر القصد من عدمه

                                                 
1 Jean- François, op.cit, p.78.  
2 Cour européenne des droits de l’homme, LCB / R uni du 9/6/1989, jcp, p. 245 obs.            
3Cour européenne des droits de l’homme, Salman c/ Turquie, jcp, 2001, p. 191 obs.   
4 Jean-François, op.cit, p.79.  
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ل و  ش ي فإن فقدان شخص  نتهاك للح في الحرة واألمن افي نظر القاضي األورو
س انتهاك للح الوارد في م المطلوب من الدولة اتخاذ إجراءات ف، 2/وسوء المعاملة ول

ة ة من أجل الحما   .ایجاب
عض القیود تفااال تضمنتو  ة  ةالواردة ق اة في الفقرة الثان من ذات   على الح في الح

  (..-:المادة وهي
 ل عنف ة شخص ضد   .لضمان حما

 صورة اعتقال مشروع أو لمنع فرار معتقل  ام   .غیر مشروعة للق

 1)لقمع ثورة أو تمرد. 

 ضمان ح دفاع الشخص عن نفسه ضدلمن الدولة  تتطلب تدخال الحالة األولى 
رسو شر مما هو إال تطبی لمبدأ الدفاع الوهذا   ،العنف غیر المشروع في القواعد  ع الم

ون هناك خطر حال ه یتطلب أن  ة، وعل ة الجنائ ون الرد ضرورا  ،التقلید وأن 
ا ا اتجاه المعتد ومناس ون مناس  .2على هذا الخطر، فالدفاع یجب أن 

  ة اعتقال ذلك أنالحالة الثان ام  ، عتبر  ال شخصق ان ضرور عمل مشروع إذا 
ة التي رأت  مة األورو انت هذه الحالة محل حذر من طرف المح أن   ه یجبأنو

قً تفسیرً  فسرت قاف اما حاول الفقه تحدیدها، ذلك أن  ،اا ض ستعمال السالح من أجل إ
ون القتل عن قصد وأن تكون الوفا أو اعتقال شخص یجب ل غیر فععن ة نتیجة أال 

 .3هذا السالح عمد من استعمال 

  قا للقانون الحالة الثالثة وتتمثل في طرح تساؤل غیر أنه  ،الحاجة إلى قمع تمرد ط
التكییف الفعلي مما  ،خطورة الوضعتقدیر مهم وهو  ان للتمرد أوسمح    .العص

اة،من ممارسة  تضیهذه االستثناءات  عمال ستان أ نبیّ أن النص  غیر الح في الح
ون ضروراأالقوة یجب  ل الوسائل المتاحةأ ذلك ، ومعنىن  ة عدم  نه یجب أن تستنفذ  غ

ا هذه الحاالت إلىاللجوء  ون التدخل مناس شتر أن    .ما 
                                                 

1 Art 2/2 de la Convention européenne de sauvegarder des droits et des libertés 

Fondamentales, signée  à Rome  le  04/11/1950.  
2 Fréderic Sudre, op.cit. p. 215.  
3 Affaire Mac Cann et al. c/Royaume-Uni, 27/09/1995, Fréderic Sudre, Jean-Pierre 
Margénaud et autres, op.cit. P. 122.  
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قدر أساسا على درجة خطور إف على ضوء ذلكو  اة  ة الوضعن التناسب  على ح
عة الهدف النظر إلى طب ة  قه األشخاص والسالمة البدن   .المراد تحق

ستند 2ن استعمال القوة استنادا للمادة إبدون شك ف قه  عندما  ن تطب إلى قناعة   م
ل الحاالت القاعدة جد صارمة ون ضرورا في  ة لكن هذا االستعمال یجب أن    ،اف

ة" مقراط حقوق اإلنسان و شر مالتي وضعت ل" الضرورة في المجتمعات الد ة المساس  ع
مثا ة  ح غیر قابل تعتبر  مثا عتبر  اة  ة شر هذا التقیید منطقي في إطار الح في الح
  .للمساس

غي على  س أفعال أعوان الدولة الذین  ءالقضاین ان  ل ستعملوا القوة اأخذ في الحس
ة إذً  ة العمل م ومراق اطات المتخذة في تنظ ذلك االحت ل إلخماد تعسف ظرفي ولكن  ان  ا 

اف فا   .قد خرقت رغم أن أعمال العنف مبررة تعتبر 2لمادة هذا غیر 
ة المالئمة جد عوص في إطار ا قى رقا ة للوفاة خاصةی  إذا أد ستعمال القوة المؤد

ة   ما في قض ة إلى تقدیر نسبي  عد"Mac Cann"في النها ما  ة أثبتت ف   .هذه النسب
ة التي أجازت أفع 15/ م هناك قید أخر ورد في المشروعة الناتجة  ال القتلمن االتفاق

أخطار أخر عامة تهدد  أو عن أعمال الحرب،  تدخل في إطار منح الدول في حالة الحرب
هذا النص یخص القانون الدولي   ان األمة بوقف النص واتخاذ اإلجراءات مخالفة للقانون،

ات جنیف الذ ،اإلنساني ات الها واتفاق   .1حدد في اتفاق
أن االتف اة غیر أن الفقنالحظ  ة قد حرصت على ضمان الح في الح ة من اق رة الثان

ة تج اة إذا نتج هذا االعتداءیالمادة الثان من االلتجاء إلى   ز االعتداء على الح في الح
ة في القوة عندما   بیلة على سـاالت حددتها هذه االتفاقیحون ذلك أمرا ضرورا للغا

  .یهاأن أشرنا إلو  الحصر والتي سب
جب على الطرف المتعاقد حین اللجوء  رتیر  إلى تعلی هذه الحقوق و أن ُیخطر الس

ما  اب التي دعت إلیها،  املة عن التدبیر المتخذة واألس معلومات  ا  العام لمجلس أورو
                                                 

1 Art 15 du Convention européenne des droits de l’homme.  
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ضا عند وقف هذه التد رتیر العام لمجلس أورا أ بیر واستئناف التنفیذ الكامل اُیخطر الس
ةلنصوص االتفا   .ق

ة لحقوق اإلنسان:اثان ة األمر   االتفاق
ة  المنشئ" بوغوتا" میثاق عتبر ة بدا حقوق   لمنظمة الدول األمر اإلنسان لالهتمام 

ة رغم عدم وضعه ل اجة ةشار اإلاكتفى و  ،لهانصوص تفصیل وفي المادتین   لها في الدی
م  ارات عامة عن ضرورة الح ة والسادسة عشر مع ع مقراطي والعدالة الثان ابي الد الن

ات اإلنسان الصادر مع میثاق .1والحرة ي لحقوق وواج عام " بوغوتا" أما اإلعالن األمر
ة الف 1948 ه الدول األعضاءلم تكن له الصفة القانون ي تلتزم  ونظرا لذلك  ،ملزمة 

ة على  ا في مجال االقصور عملت منظمة الدول األمر اع نهج مجلس أورو حقوق ت
ة لحقوق  ،اإلنسان ة إنشاء اللجنة األمر ة الدول األمر ومن ثمة قرر مجلس وزراء خارج

ة حقوق حیث  ،1960اإلنسان وأقر نظامها في عام  العمل على ترق لفت هذه اللجنة 
  .اإلنسان

التوصل إلى  ة لحقوق اإلنسانإتوج عملها  ة األمر ة  قرار االتفاق في صورتها النهائ
ة و  18/07/10/1978في  التنفیذالتي دخلت حیز و  1969عام في قد نصت هذه االتفاق

ة  الخصوص الحقوق المدن مختلف أنواعها و الح في  في مقدمتهاو  على حقوق اإلنسان 
اة ة الكرمة ،الح   .والح في المعاملة اإلنسان

ة حقوق أن اال ،2ورد في مقدمة االتفاق س منحة من  اإلنسانعتراف  ة دولة، بل ل أ
ة ذاتها، وأن مصادر حقوق اإلنسان فیها تتمثل في میثاق منظمة الالمصدره  دول ـشخص

ي  ة، واإلعالن األمر او  لحقوق األمر اإلنسان، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  تواج
ة مت م ة أو إقل انت عالم ة سواء  حقوق اإلنسانصوسائر الوثائ الدول   .لة 

  :ة في فصلها األول على التزامین أساسیننصت االتفاق
                                                 

1 Ludovic Hennebel, la Cour interaméricaine des droits de l’homme : particularisme et 
universalisme, sous la direction de Ludovic H et Hélènne Tigroudja, A. Pedone, Paris, 2009, 
p. 272.   
2 Convention Américaine relative aux droits de l’homme, signé à San José 1969. 
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ة لتزامالا - 1  .الحقوق الواردة في االتفاق

ـذلك  التزام  - 2 ـة و مـا یجعلهـا متفقـة مـع االتفاق ـة  الـدول بتعـدیل قوانینهـا ونظمهـا الداخل
لة العالقة بین القانون الدولي والداخلي   .قد حلت مش

ةاالفصــل الثــاني ســرد الحقــوق  تضــمن اســ ــة والس ــة لمدن الحما حــ الفــرد ، المشــمولة 
ة ة قانون شخص ة، التحـرر مـن الفرد  ح ،في التمتع  ـاة، الحـ فـي المعاملـة اإلنسـان في الح

اد، ة فیتضمن ضمانات أما القسم الثاني الرق واالستع ة من االتفاق   .قوق اإلنسانح حما
ــ ــة التــي تــنص عل عــة مــن االتفاق ــاة فــي المــادة الرا لكــل  -1:( ى أنــهورد الحــ فــي الح

موجـب القـانون  حمـى هـذا الحـ  جـب أن  اته، و أنـه  انطالقـا مـنشخص الح في احترام ح
اته تعسفا ن حرمان شخص من ح م   .1...)ال 

موجب القانون  ون  ة هذا الح  اة وأن حما ل شخص في الح ة  أحق ة  أقرت االتفاق
مفهومـــه الو  ـــة للـــدول والقـــانون  ـــل أ التشـــرعات الداخل ـــة الشـــخص مـــن  اســـع، فیجـــب حما

مس هذا الح سواء من طرف سلطات الدولة أو األفرادا    .عتداء 
اإلعـدام  ما أشارت إلى مبدأ أخر وهو عـدم حرمـان أ شـخص مـن هـذا الحـ تعسـفا 
ـة اإلعـدام  ع عقو ة في الوهلة األولى توق غیر القانوني أو خارج نطاق القانون، وقیدت االتفاق

قا ماألغتها فثم  ة والتي سب شرحها سا االتفاق ول الملح  موجب البرتو   .عد 
ــــة  للــــدول األطــــراف فــــي أوقــــات الحــــرب أو الخطــــر العــــام أو غیرهــــا مــــن  تجیــــز االتفاق

 تأو سـالمة أراضـیها أن تتخـذ إجـراءا ،أو أمنهـا ،الحاالت الطارئـة التـي تهـدد اسـتقالل الدولـة
ــــة،  موجــــب االتفاق القــــدر وخــــالل المــــدة اللــــذین تقتضــــیهما تحــــد مــــن التزاماتهــــا  ولكــــن فقــــط 

ـــل دولـــة  بهـــذا التحلـــل أن تعلـــم فـــورا ســـائر الـــدول  تقـــومضـــرورات الوضـــع الطـــارئ، وعلـــى 
ـــة  ـــ األمـــین العـــام لمنظمـــة الـــدول األمر اب األطـــراف عـــن طر ـــام التـــي علقـــت وأســـ األح

  .2نتهائهإلالتعلی والمدة المحددة 

                                                 
1 Art 4 de La Convention Américaine relative aux droits de l’homme, signé à San José 1969.  
2 Art 4 de La Convention Américaine relative aux droits de l’homme, signé à San José 1969.  
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ــــة حظــــرت تعل ة الالزمــــة إال أن االتفاق یــــ مجموعــــة مــــن الحقــــوق والضــــمانات القضــــائ
ــاة، حظــر التعــذیب، منــع الــرق : لحمایتهــا وهــي ــة، الحــ فــي الح ة القانون الحــ فــي الشخصــ

ة، حظر األثر الرجعـي للقـوانین أنـه الـخ، و ..والعبود ـاة ضـمن  إدراجتـم نالحـظ  الحـ فـي الح
انته ضمن نظام حقوق اإلنسان هذا م فئة الحقوق غیر القابلة للتعلی أو التقیید ا یدل على م

ة،  تطــاب  األساســ ــمهــذا و عــض الح ــام مــع  ــات أح ــة االتفاق العهــد الــدولي للحقــوق  الدول
ة اســ ــة والس ــات ــــــــــمنطقــي  رــــوهــو أم المدن ــة تجعــل مــن هــذه االتفاق م ــات اإلقل ون االتفاق
ة مرجع لها   . الدول

قي لح: ثالثا   قوق اإلنسان والشعوبالمیثاق اإلفر
ـــاءت  ـــا لحقـــوق اإلنســـان لكـــن  ـــة إفرق انـــت هنـــاك عـــدة محـــاوالت مـــن أجـــل إبـــرام اتفاق

أیــن تــم عــرض المیثــاق اإلفرقــي لحقــوق اإلنســان  ،1981واســتمر الوضــع إلــى عــام  ،الفشــل
ه الدول المجتمعة في ،والشعوب ي" وصادقت عل فـي  التنفیـذودخـل حیـز ،  1981عام " نیرو

ر أكت 21 ه أكثر من نصـف الـدول األعضـاء فـي المنظمـة  1986و منظمـة (عد أن واف عل
ة  قا )الوحدة اإلفرق اجة و ،سا تكون من دی اجـة  المیثـاق  ، ورد مادة 68و حـرص  1في  دی

ة لتحقیــ التطلعــات المشــروعة الــدول علــى المســاواة والعدالــة والكرامــة علــى أنهــا أهــ داف أساســ
ة   .للشعوب اإلفرق

حقــوق  قـوم علیهــا المجتمــع مـن أجــل النهــوض  ة التــي  ـادئ األساســ تعـد هــذه إحــد الم
ة نــف الحرــة والســالمو  اإلنســان وحراتــه األساســ ش فــي  فــالتمیز والــال عــدل یــؤد إلــى  ،العــ

مــا أن مبــدأ الكرامــة هــو  ــة،  ات والفوضــى لــذلك جعــل المیثــاق الحــرص علیهــا أولو االضــطرا
ة قل أهم  اتكمـن فـي الكرامـة فـالحرص علیهـ اإلنسـانالمسـاواة والعدالـة فحقـوق  عـن األخر ال 

                                                 
المساواة والعدالة والكرامة أهداف  علىالحرص .(.: 1982لعام  بالشعو و   اإلفرقي لحقوق اإلنسان ديباجة الميثاقورد في  1

ا وتنسی وتكثیف  ال االستعمار من إفرق ع أش ة والتعهد بإزالة جم ة لتحقی التطلعات المشروعة للشعوب اإلفرق أساس
اة أفضل  ...).جهودها لتوفیر ظروف ح
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وحراتــه خاصــة مــع التطــور العلمــي والتقنــي الــذ عرفــه  اإلنســانعنــي الحــرص علــى حقــوق 
اسات على حقوق  صفة خاصة اإلنسانالعالم وما له من انع   .صفة عامة والكرامة 

افــــة أشــــ ــــة بإزالــــة  ، ذلــــك أن هــــذه الــــدول تعرضــــت مارال االســــتعتعهــــد الــــدول اإلفرق
الخصـــوص االســـتعمار الفرنســـي والبرطـــاني لـــذلك  ـــة و لالســـتعمار مـــن طـــرف الـــدول األورو
عــرف  م والحـدیث والـذ  افـة صـوره القـد ـا هـذا االسـتعمار مـن هــذه الـدول  قا تعهـدت بإزالـة 

  .والثقافي االستعمار االقتصاد
ـــالح تضــمن ، الحـــ فـــي الحرـــة واألمـــن والكرامـــة  فـــيالمیثـــاق مجموعـــة مـــن الحقـــوق 

ــة ــاة،  ...التنم موجــب نــص  ،1مــن المیثــاق  4  ةداالمــ وذلــك مــن خــالل، الحــ فــي الح هــذه ف
حرمة اإلنسان المادة  اته سواء فـي جانبهـا الجسـد أو  احترامحقه في و  ال یجوز المساس  ح

ه اإلنسان وهـذا  ،المعنو  ـه مـن شـمل ع منـالنظرا للتكامل الذ یجب أن یتمتع  االعتـداء عل
القتـــل أو الضـــرب أو ســـائر أفعـــال االعتـــداء األخـــر وتجـــرم هـــذه طـــرف الســـلطات واألفـــراد 

ـــل  ـــات، ف اتـــه یتطلـــب مـــن الجهـــة  اعتـــداءاألفعـــال والعقـــاب علیهـــا فـــي قـــانون العقو مـــس ح
عــة والمحاكمــة، وعــدم جــواز الحر  اشــرة إجــراءات التحقیــ والمتا مــان المختصــة وهــي القضــاء م

ـة اإلعـدام علـى   ،عتداء غیر المبـرر ودون وجـه حـمن هذا الح تعسفا أ اإل ـع عقو توق
اإلعدام عاقب القانون علیها    . شخص ارتكب جرمة ما  ال 

 حـ الفـرد فـي  علـى 2اإلفرقـي لحقـوق اإلنسـان والشـعوب من المیثـاق 5المادة  وأضافت
ال  تـــه رام احتـــرام افـــة أشـــ فهـــذا  والتعـــذیب،خاصـــة االســـترقاق  امتهانـــهاســـتغالله و  وحظـــر 

قة على أساس  ان  أنالنص هو تكملة لنص المادة السا أن تـؤد   اهـذه األفعـال مـن شـأنهإت

                                                 
ـة  رمة اإلنسـان ومـنـال یجوز انتهـاك حـ( :أنهعلى  اقالمیث ذات من 4 /تنص م 1 اتـه وسـالمة شخصـه البـد ن حقـه احتـرام ح

ة   ).حرمانه من هذا الح تعسفاوال یجوز  ،والمعنو
شخصیته ـلكل فرد الح( :على أنه المیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسان الساب من 5 /تنص م 2 رامته واالعتراف   في احترام 

ة اده خاصحظوت ،القانون ال استغالله وامتهانه واستع افة أش   ....)ة االسترقاق والتعذیبر 
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اته،  إلى سالمة الشخص وح عـود المساس  ـون هـذه الـدول  إلـى وٕایراد االسترقاق والتعـذیب 
ال الموروثة عن االستعمار   .لذلك حظر المیثاق ممارستها مازالت تمارس فیها مثل هذه األش

ــل شــخص فــي أكــد المیثــاق  أن إلــى األخیــرنخلــص فــي  اتــه وذلــك  احتــرامعلــى حــ  ح
ـة ـه سـواء مـن طـرف السـلطات عـن طرـ أجهزتهـا األمن أو مـن طـرف أ  عدم االعتداء عل

مــا أكــدت علــى عــدم جــواز الحرمــان مــن هــذا الحــ تعســفا  ــارة الحرمــان شــخص،  ع قصــد  و
إعـــدام  الحـــ فـــيتعســـفا مـــن  ـــاة الشـــخص  ـــاة أ ســـلوك أو اعتـــداء یـــؤد إلـــى إهـــدار ح الح

ة ،األشخاص دون مبرر اس اب س ة  ،أو ألس مـس  اإلعـدام غیـر القـانونيمثـل أو عرق الـذ 
م عارضون نظام الح   .السائد في هذه الدول األشخاص الذین 

ــة اإلعــدام التــي تعتبــر  فــي   قیــدا علــى الحــغیــر أن المیثــاق لــم یبــین موقفــه مــن عقو
ــة  ــة األورو ة واالتفاق اســ ــة والس ــه فــي العهــد الــدولي للحقــوق المدن ــس مــا هــو عل ــاة ع الح

ن تفسیره بتـأثر المیثـاق  ،لحقوق اإلنسان م ة لحقوق اإلنسان، وهذا النقص  ة األمر واالتفاق
ـــة  تحـــ ش أغلـــب الـــدول اإلفرق ـــة إذ تعـــ ـــة للـــدول اإلفرق ت وطـــأة األنظمـــة األوضـــاع الداخل

افــة الوســائل علــى حســاب  اســتخدام  رة التــي تعمــل علــى فــرض ســلطتها  تاتورــة والعســ الد
ة ة  حقوق اإلنسان وحراته األساس   .حما

اتآلا: المطلب الثاني اة ل ة الح في الح ة لحما   الدول
ةنصت  ـة مختلف المواثی الدول حما ـة قـوق اإلنسـان ح المتعلقـة   فـي الحــ علـى حما

ـن هنـاك واقعـا عم لكن ،الحیـاة ة هذا الح ما لـم  ة  لحما اف فـل هذه النصوص غیر  لیــا 
ــعلتلــك النصــوص الف مــا مــؤداه احتــرام و  ،حتــراماالو  ةال مــن بینهــا خضــوع الدولــة ذاتهــا للقــانون 

ما تصدره صفة عامة ف   .من تشرعات  هذه الدولة لحقوق اإلنسان 
قهـــ المواثیـــ لـــذلك تضـــمنت هـــذه ـــة أجهـــزة تضـــمن حســـن تطب  فعالیتهـــاضـــمان و  اـالعالم

ــة عــدم مخالفــة الدولــة لهــذه المواثیـــو  ــة)فــرع أول( رقا م ــات اإلقل عــت االتفاق نفــس الــنهج  ، ات
ة طفیف بینها تالفخامع وجود     .)ثانفرع ( في أسالیب وٕاجراءات ممارسة الرقا
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اة : األول فرعال ة الح في الح ة اتاآلل في إطارحما   العالم
ع العــــالمي هــــو ال ــــات ذات الطــــا ــــة تنفیــــذ االتفاق عطــــيــــــإن وضــــع أجهــــزة لمراق أو  ذ 

ات صفة االحترام اسـا و  ضفي على هذه االتفاق ع التنفیذ، حیث أن تلك األجهـزة تعتبـر مق طا
ات احترام هذه االتفاق   .لمد التزام الدول 

ة  :أوال      حقوق اإلنساناللجنة المعن
ةهذه قت انبث اسـ ـة والس وتتـولى  ،281/م موجـب اللجنة عن العهد الدولي للحقوق المدن

ة   : 2المهام اآلت
 مهاو  فحص ة التي تلتزم الدول األطراف بتقد المادة  مراجعة التقارر الدول عمال 

ة 40/6  .من االتفاق

  او أو الطعون شأن إدعاء دولة ضد أخر النظر في الش ة   . الدول

 ا انتهاك  النظر في ة التي تقدم ممن یدعون أنهم ضحا او أو الطعون الفرد الش
ة ار و  ،لحقوقهم التي تضمنتها االتفاق ول االخت ام البروتو قا ألح مثل و  ذلك ط

مراجعة التقارر الدورة االختصاص الوحید  .لها اإللزامي اختصاص اللجنة 

رفحص و  - 1   مراجعة التقار
قوم بدوره بإحالتها ل األمین العامإلى  مهاتقدو  إعدادها الدول تتولى ألمم المتحدة الذ 

تحیلها إلى الدول مرفقة على أن  إلى اللجنة للنظر فیها، وتدرس اللجنة هذه التقارر،
ق قات للمجلس االقتصادالتعل ن لها أن تحیل هذه التعل م ما  االجتماعي و   ات العامة 

ل خمع نسخ التقارر المقدمة من طرف الد  مس سـنواتول، وتطلب هذه التقارر من الدول 
ة تناقش من جانب اللجنو  ة، ونظرا إلغف احضرهة في جلسة علن ال الدول ممثل الدولة المعن

                                                 
ة 28المادة  1 ةو   من العهد الدولي للحقوق المدن اس   .الساب الس
ة،  ، من ذات العهد 1- 41/وم  40المادة  2 اس ة والس العهد الدولي للحقوق المدن ار األول الملح  ول االخت البرتو

موجب مرسوم رئاسي رقم ، انضمت إ23/03/76ودخل حیز التنفیذ بتارخ  1966المعتمد عام  ه الجزائر  مؤرخ  89/67ل
  . 17/05/1989، صادر بتارخ 20، ج ر عدد  16/05/1989في 
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عض المعلومات ا ل التقرفي الت المهمةل ، 1قسم إلى جزئینر و قارر أعدت نموذجا لش
عالج النظام  القانوني للدولة التي أرس ألول عامفا ة و لت التقرر والذ یبرز مد الحما

ة ةالمقرر  ة التي  للحقوق المدن اس ة في وردتوالس انات أما الجزء الث، االتفاق الب اني فیتعل 
اشرة الحقا االتي تقدمه التفصلدولة عن م غیرها و  األوامر اإلدارةمن أهمها القوانین و و  یلوق 

   .لةالمعمول بها في مجال حقوق اإلنسان داخل الدو 
بیر مو  قامت اللجنة بدراسة انت في حالة  نمناقشة  تقارر عدد  الدول التي 

ء ا، سورا، مصر، بولندا، الشیلي، الطور ولومب    .2المملكة المتحدة، العراق، تونس، 
تنفه إن أسلوب عمل ون هذه التقارر ال  اللجنة من خالل التقارر  ه نقص  شو أو 

قي في أ  س الوضع الحق انتع ة لتشخص الوضع  ،غلب األح اف ما أن هذه التقارر غیر 
ة خاصة  اس ة والس ون اللجنة ال تعتمد  ،في الدولة  العام لحقوق اإلنسان والحقوق المدن

المنظمات غیر  ة علیها من و  على معلومات من مصادر أخر  استفسارات األعضاء لإلجا
اشرة ا ما یرجو  ممثل الدولة م عدّ ع إلى ـغال س لها  اتقرر  دولته أو  ما أن اللجنة ل ا،  تكمیل
ش األماكن ما تراه من مالحظات إلى الدولة  رد على هذه التقارر مشفوعةـوال ت ،3مهمة تفت

ة حقوق اإلنسان داخل هذه الدولة فید حما األسلوب الذ    .مرسلة هذه التقارر 
                                                 

ةعمران الشافعي -  1 شأن العهد الدولي للحقوق المدن ة بین النظرةو   ، تقرر  اس ، المجلة المصرة للقانون و   الس التطبی
ة الو   الدولي، العدد الثالث   .183. ص، 1987مصرة للقانون الدولي، مصر، األرعون، الجمع

إدارا  عدة تساؤالت حول الضمانات المتاحة للمعتقلین شأنه للجنة أثار األعضاء المملكة المتحدةقدمته  إن التقرر الذ  2
ة وضمان عدم تعرضهم للتعذیب أو المعاملة ومة البرطان الالإنسان قا للقانون یج ةأجاب ممثل الح وز للمعتقل أن أنه ط

الغ  و  مسؤولةیتظلم لجهات االعتقال وأن هذه اللجان تعد  لى جانب ذلك فإن لمدیر إدارة إ عن دراسة وفحص أ أدلة إ
شرع في تحقی أ واقعة تتضمن أدلة على ارتكاب رجال األمن أ عمل من أعمال التعذیب  اإلدعاء الجنائي العام أن 

ة اوأ عمل من األعمال   الكرامة ضد األشخاص المعتقلین إدارالإلنسان وقد رد  ،خصوصا في شمال ایرلندا .أو الحاطة 
ومة  أن ح القول  ومة على هذه التساؤالت  ة  قد تحللت المملكة المتحدةممثل الح ة للحقوق المدن ة الدول ام االتفاق من أح

ة مؤقتا واستثناء اس ش الجمهور االیرلند وذلك لمواجهة أعمال اإلرهاب الخطیرة ال ،والس  IRA(تي تمارسها منظمة الج
م خلیل ،والمتمثلة في إلقاء القنابل وٕاشعال الحرائ وارتكاب أعمال العنف ) ة ، نبیل مصطفى إبراه ة الدول ات الحما آل

ة، القاهرة،  ،لحقوق اإلنسان   .460.ص ،2005دار النهضة العر
، صالمرجع ال، نبیل مصطفى  3     . 465 .ساب
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االقتراح الذ عرض  ،منهاو  ئصعض الحلول للتغلب على هذه النقااللجنة اقترحت 
الت التي تشیر إلیها المادة " سیراكوزا"في مؤتمر دولي عقد في  1984عام  حث المش  4ل
ةا العهدمن  اس ة والس ون  ،لدولي للحقوق المدن والخاصة بإعالن حالة الطوارئ حیث 

ة التالي تهدید حقه  ،انتهاك لح اإلنسان في السالسة الجسد اة و في ظل العمل  في الح
 ةالدول أتلجیتمثل في أن الحاالت التي  1وقد وضع هذا االقتراح حال  ،قانون الطوارئ 

ة طعإل جوز للجنة و  ،4قا لنص المادة الن حالة الطوارئ لتتنصل من نصوص االتفاق
قا للمادة  ة أب /40ط ا من الدولة المعن م تقرر مستقل إلیها توضح فن تطلب تلقائ ه تقد

ات و  ومد تأثیرها على الحقوق  ،تخاذ هذه اإلجراءاتإالتي دعتها إلى  بااألس الواج
ة لألف ةو  رادـاألساس على أن یناقش هذا التقرر في أقرب جلسة تعقدها   المقررة في االتفاق

ما یجوز للجنة أن تطلب ذلك حتى قتها و  اللجنة،  لو لم تعلن الدولة حالة الطوارئ إذ ما ط
  .دوليون إخطار دو  في الواقع

او بین الدول - 2   نظـام الش
ة 41نص المادة  جازأ ة للجنة و  من العهد الدولي للحقوق المدن اس و بالس دراسة ش

ذلك في ا العهدمقدمة من دولة طرف في  ة لم   على لعهدضد دولة أخر طرف  أن الثان
االلتزامات التي رتبها علیها العهد   .2تفي 

و منو  ضا  دولة ملتزمة بهذا النظام اتجاه دولة أخر قبلت في حالة تحرك ش هي أ
ة ال تتناول الموضوع قبل لعهدفإن اللجنة المشرفة على ا ،بهذا النظام أن تحاول    المعن

ة ة على أساس و  الدولة الشاك ة نزاعهما والتوصل إلى تسو و في حقها تسو الدولة المش
ة خالل ستة حقوق اإلنسان، فإذا فشلت الدولتان  حتراما في التوصل إلى مثل هذه التسو

  .لعهدأشهر جاز أل من الدولتین إحالة النزاع إلى اللجنة المشرفة على تطبی ا

                                                 
، صحسن سعد،  - 1   .179 .مرجع ساب
 .، السابق....من العھد الدولي للحقوق المدنية 41/م 2
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او الدول حتى اآلن ة اللجان المشرفة و  رغم عدم اللجوء إلى نظام ش ة صالح محدود
ات حقوق اإلنسان في إطار هذا النظام ه    إال أن وجوده ،على تطبی اتفاق وقبول الدولة 

اتاواألطراف في   لمد استعداد الدولة للمساءلة أمام الدول األخر  اً عتبر مؤشر   تفاق
االلتزامات الواردة ة في حالة اإلخالل  اتفي   حقوق اإلنسان المعن عتبر  ،هذه االتفاق ما 

ه على  ا للدول التي تقبل  ن تحر، اإلنسان حقوق  حتراماوازعا إضاف م ه من حیث ـحیث 
ة للدول األخر لذلك اس   .1المبدأ إذا توفرت اإلرادة الس

ةالطعون  -3  الفرد

ول االخت تورد الافي البروتو ة الدوليعهد ر الملح  ة   للحقوق المدن اس والس
صفة عامة أكثر و  ،16/12/66الصادر في  ة  ة  أنظمةعتبر نظام الطعون الفرد الحما

ة لحقوق اإلنسان ف ةاعالدول ا انتهاك حقوقهمحیث أتاح لمن یدّ  ،2ل حراتهم و  عون أنهم ضحا
ة في دولة ما ة المتخصصة ،األساس ابتغاء الحصول  مساءلة هذه الدولة أمام األجهزة الدول
ة ة الدول ة، على الحما ال یتم إال في مواجهة الدول التي حیث  لكن هذا الح مقید،و  المناس

ول االختاص ة   ةالدولي للحقوق المدن عهدال ار دقت على البروتو اس انت  ،والس فإذا ما 
ار حتى سنة االدول التي ص ول االخت ان ) 92(لم یتجاوز  1997دقت على البروتو دولة 

  .3من حیث التطبی اً هذا االختصاص محدود
ار شرو قبول الشالبروتومن  5/حددت م و من أحد األفراد ضد دولة ول االخت

  :4ما یلي ثل فيما وتتم
                                                 

ة - 1 ة العامة على أن نظام و   ونشیر إلى أنه قد تم عرض مشروع العهد الدولي للحقوق المدن ة على الجمع اس الس
ار  نظام إج او  ة هذا المشروع عام ،  و الش حثت الجمع قاء على هذا النظام انتهت 1966عندما  جعلته و   إلى اإل

ار  ع اإلج ة للطا ة واالشتراك ة العامة، خاصة الدول األفروأسیو ة الدول في الجمع رجع عدم إقرار غالب ارا، و لھذا  اخت

م علي: للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أنظر النظام إلى أسباب منھا التخوف من استخدام النظام كذريعة  بدو  إبراه
ات حقوق اإلنسانالشیخ اتو   ، التطبی الدولي التفاق ة، القاهرة، و   اآلل ة، دار النهضة العر س ا الرئ . ، ص2008القضا
147 . 

2 RUSEN Ergec,  op. cit, p. 42. 
م علي: أنظر 3 ، ص، بدو الشیخ إبراه  . 151. مرجع ساب
ولمن  5/م 4 ار األول البرتو العه االخت ةالملح  اس ة والس  .الساب د الدولي للحقوق المدن
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ول –أ  ون الطعن ضد دولة طرف في البروتو شمل الدول غیر أن  ، أ أنه ال 
ة   .األطراف في االتفاق

ةان اً دعاءاأن یتضمن الطعن  –ب  ه في االتفاق أن  أ  ،تهاك ح منصوص عل
الحقوق الواردة في العهد فقط دون سواها من الحقوق الواردة في االتف ط االدعاء  ات یرت اق

   .األخر 
ول حیز النفاذ –ج  ه قد وقع خالل فترة دخول البروتو ، یتصل أن االنتهاك المدعى 

ول حیز النف ،الجانب الزمني عد دخول البرتو ون الح المنتهك وقع    .ذاوهو أن 
ة في الدولة المدعى  –د  ل طرق الطعن الداخل غيو ، علیهاأن یتم استنفاذ  على  ن

ة لدولته اإلدارةالجهات  أمامطعن  أنه اللجنة ذلجوء لهالطاعن قبل ال حتى  والقضائ
ات م نهائي و عد حصل على ح   .ه اللجنةذلك لهذ، ثم یتجه 

ة أمام جهة  –و  ة دول و أو الطعن محل تحقی أو تسو ون موضوع الش أال 
عرض على القضاءو  .أخر  قدم و  ،لم  عد أكثر من عشرة للم  من تارخ  أشهرلمحاكمة إال 
ة أو اعتقاله انت داخل ة سواء   ون النزاع معروض أمام جهات إدارة أو قضائ ، أ أال 

ا ه نهائ ة ولم تفصل ف   .دول
س فقط عن انتهاك الحقوق   أكدت اللجنة في هذا الطعن مبدأ وجوب التعوض ل

ة، بل ة و  والضمانات القضائ في   الحتهاك ان ذاو عن انتهاك الح في السالمة الشخص
ة أو المه ان مقید الحرة ینةالمعاملة اإلنسان ة لمن  الكرامة اإلنسان ما أولت  .أو الحاطة 

معاملة األشخاص مقید الحرة الت المتعلقة  المش بیرة في أرائها  ة  إذ  ،اللجنة عنا
رات االعتقال السرة االتصال  منعه منو   اعتبرت أن إخضاع المعتقل لنظام العزل في معس
ل انتهاكا للمادة  ش    .لعهدمن ا) 10/1(من یدافع عنه من المحامین أو منع الزارات عنه 

  
  
  



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

157 

اثا   مجلس حقوق اإلنسان :ن
ة  موجب توص ة العامة رقم صادرة عن تم إنشاؤه   15في   60A/48/L/الجمع

حل محل لجنة حقوق اإلنسان ابتداء من جوان ، 2006 مارس ة ـوصیوحسب الت ،20061ل
ة العامة عدد أعضائه  ة  47فإن المجلس هو  جهاز فرعي للجمع ینتخبون من قبل الجمع

  .2العامة 
ع الدول ا موجبها استعراض أو مراجعة المجلس لمد وفاء جم ة جدیدة یتم  ستحدث آل

ة تولقد أوضح ،3األعضاء في األمم المتحدة اللتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان  توص
ة والتي تسمإنشاء المج ال ألجهزة  ىلس أن هذه اآلل ون بد االستعراض الدور الشامل لن 

ة على حقوق اإلنسان ولكن سوف تكون داعمة أو  ،عمل هذه  األجهزةلر اتكر  ستول ،الرقا
ةنصفقد  .لة لهامم قوم المجلس  ت التوص   .الهیئةوضع تفاصیل نظام عمل هذه بعلى أن 

الفعل بو  ورةضع قام المجلس  ة المذ القرعة اواخت ،نظام عمل هذه اآلل ر المجلس 
ة الجدیدة بدء أول دولة تخضع لهذه اآلل حرن  تم وضع ما  .2007أفرل  7من  ادولة ال

الغ عددها  ع الدول األعضاء في األمم المتحدة وال لیتم  ،دولة 192جدول زمني لمراجعة جم

                                                 
ة    1 مثا حقوق اإلنسان داخل منظمة األمم المتحدةاألجهاز التعد  مهامها في هذا الشأن   ساسي المعني  وهي تضطلع 

إشراف المجلس االقتصاد ،في إطار میثاق األمم المتحدة التعاون و   و ة العامة لألمم المتحدة و االجتماعي والجمع
ة لمنع التمیی مع والتنسی عة لهااللجنة الفرع ات التا ة األقل وتتولى دراسة  1946تم إنشاء هذه اللجنة عام  .ز وحما

ان في العالم انتهاك حقوق اإلنسان في أ م او الخاصة  تمثل ،وتحقی الش ه اللجنة في مجال  و الدور الذ قامت 
ة حقوق اإلنسان  اة عامة والححما  .ةصاخ في الح

ة، القاهرة،  :المجلس الدولي لحقوق اإلنسانرضو سید أحمد محمود عمار،   ة، دار النهضة العر اس ة س دراسة قانون
ندرة، ص   .75.اإلس

ة العامة لألمم المتحدة   2 ة الصادرة عن الجمع ، الدورة الستین، المتضمنة إنشاء مجلس حقوق A /RES/60/251التوص
 www.un.orgاإلنسان، 

ع لألمم المتحدةقرار م 3 ة في A/HCR/21/05" بناء مؤسسات" جلس حقوق اإلنسان التا ، اعتمدته الجمع
18/06/2007 ، www.un.org 
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تمثل ا ،مراجعتها على امتداد أرع سنوات ة المراجعة أساسو ه عمل في  الجدید الذ جاءت 
  :أمرن

حث فقط حاالت االنتهاكات الصارخة : األمر األول انت لجنة حقوق اإلنسان ت
ة أعضاء اللجنة ة ألغلب اس حث مثل هذه  ،لحقوق اإلنسان عندما تتوافر اإلرادة الس ل

ة المراجعة الدورة الشامل ،الحاالت حث أوضاع  ،ةفإن المجلس في إطار عمل سوف ی
ع الدول األعضاء في األمم المتحدة صرف على قدم المساواة و  حقوق اإلنسان في جم

ة المراجعة هو ،النظر عن وجود انتهاكات من عدمه   :1حیث أن الهدف من عمل
   .تحسین حقوق اإلنسان على أرض الواقع –أ 

التزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق اإلن –ب  م التطورات الوفاء  سان وتقی
ات التي تواجهها الدولة ة والتحد    .االیجاب

قدرة الدولةنهال –ج  ة الو ،وض  التشاور مع الدولة المعن ة المقدمة إلیها  مساعدة الفن
موافقتها   .و
ادل أفضل الممارسات في –د    .أصحاب المصلحة ااألخرنو  ما بین الدول ت
ة حقوق اإلنساندعم التعاون في مجال تعزز وح –ه    .ما
ع التعاون واالنخرا الكاملین مع المجلس –و وغیره من هیئات حقوق اإلنسان  ،تشج

ة لحقوق اإلنسان ة األمم المتحدة السام    .ومع مفوض
االستناد إلى االلتزامات المنصوص : األمر الثاني مراجعة حالة حقوق اإلنسان ستتم 

ة فيعلیها    :الوثائ اآلت
 .المتحدة میثاق األمم  ) أ(

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ) ب(

ات حقوق اإلنسان التي انضمت إلیها الدول   ) ت(  .اتفاق

ة من جانب الدولة   ) ث(  دات التيـما في ذلك التعه ،التعهدات وااللتزامات الطوع

                                                 
ع لألمم المتحدة قرار  1   .، السابA/HCR/21/05" بناء مؤسسات" مجلس حقوق اإلنسان التا
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م ترشحها لالنتخاب في مجلس حقوق اإلنسان   .تقدمها الدولة عند تقد
ام القانون الدولي اإلنسان ذلك أح ة التطبیو   .ي الواج

ة المراجعة األجهزة  ،وفي إطار عمل عالقات الدولة  ل المعلومات الخاصة  ستش
ات حقوق اإلنسان ومد تعاونها من عدمه مع  ة على اتفاق هذه األجهزة مادة من  الرقاب

  :1حیث تستند هذه المراجعة إلى ،المواد التي ستتأسس علیها المراجعة الدورة الشاملة
ة وتقدمها للمجلسالمعل - 1 وتتخذ هذه المعلومات عادة  ،ومات التي تعدها الدولة المعن

ل تقرر وطني  .ش

تب المفوض الس - 2 عده م علومات التي شأن الم، قوق اإلنسانامي لحملخصا 
ة على تطبیتتضمنها تقارر األجهزة الرق ات حاب اإلجراءات و  ،وق اإلنسانق اتفاق
 .م المتحدة ذات الصلةالخاصة وسواها من هیئات األم

تب المفوض السامي لحقوق اإل عدهملخصا  - 3  نسان متضمنا  المعلومات الموثوقةم
ة المقدمة من أصحاب المصلحة المعنیین ة  ،اإلضاف وم المنظمات غیر الح

ة لحقوق اإلنسان وهیئات المجتمع المدني  .والمؤسسات الوطن

ة المراجعة التي تشارك فیها الدول م تقررهتستقر عمل ة بتقد والرد  ،ا الوطنيـة المعن
وغیرها  ،على األسئلة والمالحظات التي تطرحها الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان

قرها مجلس حقوق اإلنسانم ات  العمل  ،ن نتائج وتوص وتلتزم الدولة الخاضعة للمراجعة 
ات   .على تنفیذ التوص

ة ل هذه العمل ة  أ المراجعة الشاملة ،وتش ة في منظومة األمم المتحدة المعن نقلة نوع
  .لحقوق اإلنسان

ة تأكید ینتظر  ة المراجعة على تعاونها في ،الدول المعن د في عمل  مع ما سوف تؤ
ات حقوق اإلنسان ة على اتفاق ما 2األجهزة الرقاب ورة عند مناقشتها األجهزة تستفید س،  المذ

                                                 
ع لألمم المتحدةمجلس حقوق اإلنس قرار  1  .، السابA/HCR/21/05" بناء مؤسسات" ان التا

م على 2 ، إبراه  .87.ص، مرجع ساب
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م مجلس حقوق اإلنسان لتقارر الدول المقدمة في إطار اتفا ات حقوق اإلنسان من تقی ق
ورةحقوق هذه اللحالة  ع  ،في الدول األمر الذ من شأنه إثراء عمل األجهزة المذ وتشج

التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان   .الدول على الوفاء 
ة  اما تسمح هذه اآلل ة الوقوف فعل ة حقوق اإلنسان في الدول المعن  ،على وضع

ات التي تواجهها ومد استعدادها للتعاون  ،ورات التي شهدتها في هذا المجالوالتط والصعو
ما بین الدول وداخل الدولة الواحدة ة ،ف وم ة وغیر ح وم ین المؤسسات الح من أجل  .و

ة تعزز وتر    .حقوق اإلنسانق
ة منذ إنشائه لمناقشة أوضاع حقوق اإل عقد ة واستثنائ نسان المجلس عدة دورات عاد

ة في مختلف مناط العالم قل عن ثالث دورات عاد عقد ما ال  في السنة بینها دورة  ، إذ 
ة تمتد لفترة ال س ع، وذلك للحیلولة دون أ تأخیر 10تقل عن  رئ في استالم أو الرد  أساب

ة عند االقتضاء ح للمجلس عقد دورات استثنائ ما   ة، منها الدور على التقارر العاجلة، 
ة األولى في جوان اال خصصت لدراسة حالة حقوق اإلنسان في األراضي  2006ستثنائ

ة المحتلة ة في أوت 1الفلسطین لدراسة األوضاع الخطیرة التي تسببت فیها  2006، ودورة ثان
عة لدراسة الوضع  ة، ودورة را رة اإلسرائیل ات العس سمبر   العمل  2006في دارفور في د

انمار“في   قوق اإلنسانودورة خامسة حالة ح ة  ”م ة المسلمة للتصف جراء تعرض األقل
ة عام  ات لمعالجة ترد أوضاع  ، وأخیرا الوضع في سورا،2007العراق وأصدر عدة توص

یتعرضون للقتل  امازالو  ن فالفلسطینیو ، إال أنها لم تغیر من الواقع شيء، حقوق اإلنسان
                                                 

لدراسة الوضع في غزة  وأنشأ لجنة للتحقی في الجرائم  2009في دورة أخر عام   اجتمعزادة على ذلك فقد  1
عد ما  ة في حره على غزة، واجتمع ف ـر  2ستمبرالى 30في دورة خاصة بتارخ  اإلسرائیل لدراسة والمصادقة  2009أكتو

ش اإلسرائیلي في الحرب على غزة في أواخـر ىعل شأن الجرائم التي ارتكبها الج ة  2008تقرر لجنة تقصي الحقائ  دا و
أن إسرائیل ارتكبت جرائم حرب ضد و   ، Goldstoneمن طرف القاضي رتشارد غولدستون  2009 جاء في هذا التقرر 

ة مرتكبیها، وذلك بإحالة التقرالفل مة  إلىر ـسطنین وأكد على ضرورة معاق مجلس األمن وتحرك الدعو أمام المح
ة الجناة ة لمعاق ة الدول   .الجنائ

ة، لكن اجتمع المجلس     طلب من السلطة الفلسطین من جدید لدراسة ذات  غیر أنه تم تأجیل المصادقة على التقرر 
ة ة غیضغط من و  .القض ة رالمنظمات الحقوق وم ة األمر تم تجاهل التقرر الح عثةوفي نها ر  منظمة األمم  ، تقر
شأن النزاع في غزة، صادر بتارخ  المتحدة  www.hrc.org،  25/09/2009لتقصي الحقائ 
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ة المسامة مرآعلى  ى األماكن المقدسةمنازلهم واالعتداء عل وتدمر ،واالعتقال ، واألقل
مازال یتعرض للقصف  والشعب السور  "نمارام"في  واالضطهادمازالت تتعرض للتمیز 

  .قتلوال
ه المجلس منذ إنشائه إلى یومنا هذا، إذ بناء على  ل ما تقدم یتجلى الدور الذ قام 

ل ه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي  لكن  لحقوق اإلنسان ما ظهرت انتهاكاتلم یتردد في توج
ات الحظ أنما  ا خاصة تلك االنتهاكات التي تمس  التوص التي اتخذها لم تظهر میدان

ان  ال الطغ اة، فالعنف استمر في البلدان والقتل والتقتیل وغیرها من أش الح في الح
  .1والقهر

  :یرجع هذا الفشل في نظرنا إلى
ة سلطات مجلس حقوق ا - ا التي ینظر: إلنسانمحدود شأن القضا صدره  فیها  إن ما 

ات ارة عن توص ة العامة العتمادها، ع القوة  عامة توجه للجمع والتي ال تتمتع 
متها، فهي قلل من ق ة مما   .اإللزام

قل عن ثالث :نقص الموارد - عقد ما ال  ثیف إذ  إن نشا مجلس حقوق اإلنسان 
ة في العام تمتد لفتر  ة عقد دورات  10ة ال تقل عن دورات عاد ان ع إضافة إلى إم أساب

ال على الدول التي تعاني من نقص الموارد  ل عبء ثق ة فمثل هذه الدورات تش استثنائ
التحدید الدول الفقیرة ة و ل هدا یجعل من مجلس حقوق اإلنسان جهازا غیر المال  ،

األخص الح   لاعف اةفي التصد النتهاكات حقوق اإلنسان و  .في الح

  
  

                                                 
ة المحتلة هذه الدورا عقدمجلس النشير إلى أن  1 ة وتتصدر األراضي الفلسطین ة : تعدة دورات استثنائ الدورة االستثنائ

ة لیومي .2006جوان  6-5األولى لیومي  ة الثان ة الثالثة لیومي الدورة االستثنا-2006أوت  11-10الدورة االستثنائ ئ
ة الخامسة حالة حقوق اإلنسان في مینا نمار لیومي -2006نوفمبر 15 ر  02الدورة االستثنائ ة -2006أكتو الدورة االستثنائ

ذلكالسادسة فلسطین المهمة المنوطة له. ، الدورة التاسعة  له لن یدل على شيء وٕانما یدل على اهتمام المجلس    .هذا 
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عا ة :را مة الجنائ ة دور المح اة الدول ة الح في الح    في حما

ارة عد جهود ج مة من طرف منظمة األمم المتحدة  ان ذلك في  ،أنشئت هذه المح و
د نظامها احیث تم اعتم .هناك إثر المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ،روماـ ب 1998عام 

ة والذ  دخل حیز التنفیذ  ،األساسي ل عد مرور  ،2002ابتداء من جو یوما على  60وذلك 
قة    .من هذا النظام 126/1حسب نص المادة ، 60للدول رقم   مامضاالنإیداع وث

ة الدول مة الجنائ بیرةالمح ة  ارها المفترض الثاني لوجود قانون دولي  ،ة لها أهم اعت
ة عل ة لتحقی عدالة جنائ س ى الصعید الدولي، وتأكید على جنائي، وأحد الضمانات الرئ

ادة لد الدول   .1تغییر المفهوم المطل للس
اة ة الح في الح مة في حما فقد تجلى في جعل النظام األساسي  ،أما دور هذه المح

اة على رأس الجرائم التي تدخل في االختصاص   للجرائم التي تنتهك الح في الح
مة وأهمها   .2الموضوعي للمح

اد -1 ةجرائم اإل   ة الجماع
ادة تضمّ  ة منع اإل ة هذه الجرائم الواردة في اتفاق مة الجنائ ن النظام األساسي للمح

ة علیها لعام  ة والمعاق ة   6في نص المادة 1948الجماع ادة الجماع على أن جرمة اإل
ا ا أو جزئ ل ة  ة أو دین ة أو عرق ة أو اثن ادة جماعة قوم عد من قبیل جرا  ،تستهدف إ  مئو

ادة   :اإل
أفراد الجماعة - 1 م   .جرمة إلحاق ضرر جسد أو عقلي جس

ا - 2 ل قصد بها إهالكها  ة  ش ا جرمة إخضاع الجماعة عمدا ألحوال مع  أو جزئ

ار داخل الجماعة  - 3 م اإلج  .فرض التعق
                                                 

 .43 .مرجع سابق، ص، منتصر سعيد حمودة -1

ة 8و 7و 6و 5المواد  2 ة الدول مة الجنائ  .18/07/1998المعتد في مؤتمر روما بتارخ  من نظام روما األساسي للمح
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  .أخر أطفال جماعة عنوة إلى جماعة  نقل - 4
ــة  ــاة وتجــرم هــذه األفعــال هــو محاولــة لحما والحرــة واألمــن الشخصــي،  الحــ فــي الح

ــة وعــدم التعــرض لــرق وحرــة الــدین والتنقــل والــرأ  ــة أو اثن عنــدما تقتــل أعضــاء جماعــة وطن
  .واالجتماع

ادة في وقت السـلم أو الحـرب، حینمـا تقتـل أعضـاء جماعـة  ن أن ترتكب جرمة اإل م و
ــغ أو یتعرضــون  ــة أو عنــدما یلحــ بهــم ضــرر بل ــة أو عرق ــة أو اثن قصــد إلــ  وطن ى ظــروف 

ا ا أو جزئ ل   .منها أن تقضي علیهم 
ة مالجرائ -2    ضد اإلنسان

ان مــدنیین وتتضــمن اســتنادا  ــة فــي هجــوم شــامل أو جزئــي ضــد ســ هــي الجــرائم المرتك
ان أو الســجن 1القتــل العمــد، واالســترقاق 7لــنص المــادة  ان أو النقــل القســر لســ عــاد الســ ، وٕا

ة للقـانون أو الحرمان الشدید على نحـو آخـر مـن  مـا یخـالف القواعـد األساسـ ة  الحرـة الجسـد
غـاء اد الجنسـي علـى وجـه ال ، أو    الدولي، والتعذیب واالغتصـاب، االسـتع أو الحمـل القسـر

ال العنــف الجنســي  ل آخــر مــن أشــ م القســر أو أ شــ مــن درجــة الخطــورة، اضــطهاد  التعقــ
اب ـــة أو ألســـ ـــة أو ثقاف ة أو عرق اســـ اب س ة غیـــر مقبولـــة فـــي القـــانون  جماعـــة ألســـ اســـ س

ـــة جرمـــة تـــدخل فـــي  ـــه فـــي هـــذه الفقـــرة أو أ ـــأ فعـــل مشـــار إل الـــدولي، ســـواء اتصـــل ذلـــك 
ة  ، وجرمــة التمیــز العرقــي، أو األفعــال غیــر اإلنســان مــة، واالختفــاء القســر اختصــاص المح

  .المماثلة التي تسبب في معاناة شدیدة
  الحرب مجرائ-3
النظر  مة  مـن النظـام األساسـي،  8في هذه الجـرائم اسـتنادا لـنص المـادة  تختص المح

ـات جنیـف لعـام  مة للقـانون الـدولي اإلنسـاني الـواردة فـي اتفاق وتتمثل في أهم المخالفات الجسـ
ولیه 1949 رتو ـة 1977اإلضافیین لعام  او ة خـالل النزاعـات المسـلحة الدول أو غیـر  المرتك

ــة، وهــي جــرائم ناتجــة عــن اال العمــد لتصــرف یــؤد إلــى الوفــاة أو آلــم شــدید أو  برتكــاالدول
                                                 

ة،من نظام  7/م 1 ة الدول مة الجنائ  .الساب... روما األساسي للمح
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ـــه القـــانون  حم ا  صـــیب اإلنســـان أو ســـجینا أو مـــدن ـــادح  : ومـــن بـــین هـــذه الجـــرائم ،ضـــرر ف
القوة، غاء والحمل  أو إشراك األطفال األقل مـن  االغتصاب الجنسي، اإلرغام على ممارسة ال

ةأز سنة في أعمال الحرب، التعذیب، التسبب في احتجا 15 راه   .حد المدنیین 
ــادة علــى هــذه الجــرائم فــ ــالنظر إز مــة نــص علــى اختصاصــها  ن النظــام األساســي للمح

عـرف هـذه الجـرائ نفي جرائم العدوا ـم  مـة  معندما یـتم اعتمـاد ح حـدد شـرو ممارسـة المح و
 ، وقـــد تـــم اعتمـــاد تعرـــف لـــه فـــي المـــؤتمر االستعراضـــي العاشـــر المنعقـــدالختصاصـــها إزائهـــا

اجن   .1وب إفرق
ات لهذه الجـرائم النظام األساسي مجموعة من وضع ـان اإلعـدام غیـر وارد  ،2العقو إن 

ـــة اإلعـــدام ـــع عقو عـــود الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى. فیهـــا رغـــم وجـــود جـــرائم خطیـــرة تتطلـــب توق  و
ة الجدیـدة توجهاتال مـا سـب  العالم ـاة  ـة قیـد للحـ فـي الح مثا ـة اإلعـدام  والتـي تعتبـر عقو

هاإلش   .ارة إل
ا وأصـــدرت عــدة  مــة فـــي عــدة قضــا توقیـــف ضــد العدیــد مـــن  قــراراتتــدخلت هــذه المح

ة منهــا  حجــة إرتكــابهم لجــرائم ضــد اإلنســان رن  توقیــف ضــد  قــرارالرؤســاء والمســؤولین العســ
م دارفــور ة فــي إقلــ ــه لجــرائم ضــد اإلنســان ســبب إرتكا س الســودان  شــیر رئــ  قــرارو  ،3عمــر ال

                                                 

  RC/Res.6لقرار ا 2010 جوان 11اعتمد القرار بتواف اآلراء في الجلسة العامة الثالثة عشر بتارخ 1 
 إن المؤتمر االستعراضي، جرمة العدوان

شیر إلى الفقرة  من نظام روما األساسي 12 من المادة 1 إذ 

شیر إلى الفقرة  من نظام روما األساسي، 5من المادة  2 إذ 

   .من نظام روما األساسي الساب 77المادة  وردت في 2
رر 8 المادة  م

 العدوان جرمة

نه فعال من" جرمة العدوان"ألغراض هذا النظام األساسي، تعني  -1 م ام شخص ما، له وضع  م ق في العمل  التح
ه هذا  ر للدولة أو من توج اسي أو العس ط أو إعداد أو بدء أوالس عه  تنفیذ العمل، بتخط م طا ح ل،  ش فعل عدواني 

  .وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لمیثاق األمم المتحدة
قة رقم  3 ة، الوث عض الجماعات العرق على  4/3/2009الصادرة بتارخ  05/02-09/01اتهم برئاسة خطة تهدف لتدمیر 

مة   .موقع المح
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س  جـرائم  الرتكـابهم السنوسـي وسـیف اإلسـالم وعبدا هلل افيذالق أمعمر اللیبيتوقیف ضد الرئ
طالب برح ه الثائر والذ  ة ضد شع   .1ل النظام القائمیضد اإلنسان

م لها بتارخ   Thomas lubanga   "توماس لیبنغا"ضد  27/06/2012أصدرت أول ح

dyilo »   ات الساب في الكونغو م المیلش عـن الجـرائم التـي   اسجن ر سنةأرع عش وهو زع
ة التي اندلعت في هذا البلد اقترفها   .2خالل الحرب األهل

ــة  یتضــح مــة الجنائ ــأن المح ــة مــن خــالل مــا تقــدم  ةالدول داعمــة أساســ فــي   تعتبــر 
ـة حقـوق  ـاة مجـال حما ـاألخص الحـ فـي الح ـالنظاإلنسـان و م التـي تخـتص رائإلـى الجـ ر، 

ــادة ،بهــا ة، وهــي متوافقــة مــع  وهــي جــرائم اإل ــة، جــرائم الحــرب، جــرائم ضــد اإلنســان الجماع
ل انتهاكــا  ،والقـانون الـدولي اإلنسـانيالقـانون الـدولي الجنـائي  خاصـة جـرائم الحـرب والتـي تشـ

ـــات  ـــة علـــى تطبیـــ االتفاق ـــاة مـــع العلـــم أنـــه التوجـــد هیئـــة تتـــولى الرقا صـــارخا للحـــ فـــي الح
ال النزاعات المسلحة و ـة  ةوسـیل دتع في ظلها، فبذلك  تالي احترام حقوق اإلنسانالمتعلقة  دول

ــة المجــرمین فــي إطــار القــانون الــدو  ــ ائيلي الجنــجدیــدة ووحیــدة لمعاق ــاب محف مــة ي ظــل غ
ق ــــة ســـــا حـــــول دون إفـــــالت مرتكبـــــي هـــــذه شـــــأالنظـــــام مــــن   ووجـــــود مثـــــل هـــــذا ،اجنائ نه أن 

ة في هذا المجالوالعقاب دون التقلیل من د ةاالنتهاكات من المسؤول   .ور التشرعات الوطن
مة  ع لنشا المح فـي   منـذ دخـول نظامهـا األساسـي حیـز التنفیـذ انحصـرغیر أن المتت

ــة منهــا ــا، رغــم وجــود انتهاكــات : دول القــارة اإلفرق ــا الوســطى، لیب الســودان ، الكونغــو، إفرق
ة فــي  لقواعــد القــانون الــدولي اإلنســاني فــي منــاط عــدة مــن العــالم منهــا االنتهاكــات اإلســرائیل

لــدلیل " غولدســتون "، ومــا تقرــر 2009حــ الشــعب الفلســطیني وأخرهــا الحــرب علــى غــزة عــام 
  .على وجود مثل هذه االنتهاكات

  
  

                                                 
ض على مع 1 ة محررة بتارخأمر الق قة علن ة، وث مة الجنائ ة للمح ار القذافي، الصادرة الدائرة التمهید  مر أبي م

27/06/11 ،TARB –3-11/01-11/01- icc6.، ص.  
2- http://www.iccp-cip.net/html le 28/06/2021 à 20H00  
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ة :الثاني فرعال اة  حما ات فيالح في الح ة  إطار اآلل م   اإلقل
اتنصت  ة وترق االتفاق ة لحما ة على إنشاء أجهزة رقاب م : وهـيحقوق اإلنسان  ةاإلقل

ة،مالمح مة اإلفرقیتین ة األورو یتین، واللجنة والمح مة األمر   .واللجنة والمح
ة لحقوق اإلنسان :أوال مة األور   المح

ــة ة وضــعت االتفاق ــة لحقــوق اإلنســان وحراتــه األساســ أجهــزة تتــولى اإلشــراف  األورو
ة الحقوق  حـث ا الواردة فیهـاعلى حما لتقـارر والمعلومـات عـن مـد تنفیـذ الـدول عـن طرـ 

ة وغیرهـــا و وذلـــك  .اللتزاماتهـــا ـــ إجـــراءات تشـــرع او األفـــراد النظـــر فـــيعـــن طر الـــدول و  شـــ
  .حقوق اإلنسان تدعاءات انتهاكااالخاصة 

ــة هفــي  انــت مــة یئتــین تتمــثالن فــي البدا ، 1لحقــوق اإلنســان تــیناألوری اللجنــة والمح
ـول رقمأن البر  غیر ألغـى اللجنـة  ، قـد1998نـوفمبر  أول في ذالتنفی حیز، والذ دخل 11 تو

مــــة علــــى أنهــــا الجهــــاز المعنــــ قــــى المح ــــة علــــى حقــــوق اإلنســــان يوأ ــــاف  ،الرقا حــــث  ب
ــة انتهاكــالال أ ــة لحقــوق اإلنســان تدعــاءات الخاصــة  ــة األورو ــوالت الملحقــة  لالتفاق والبرتو
  .بها

ز في هذا العنصر على اختصا مة و وسنر   :یلي امالتي نبرزها فصات المح
او  -1   األطراف المقدمة من طرف الدول الش

ة ف 33من خالل نص المادة  ن أن تلجأإمن االتفاق م ل دولة طرف  مة إلى ن   المح
والتها ضد  دولـة  أخـر طـرف هاكل انت عن روتو ة و ام االتفاق ـة  لألح هـذا و  ،فـي االتفاق

فـيعني أن تكون  الد النص ال ـة وٕانمـا  ة انتهـاك االتفاق ة تمـس أن تكـون الق ولة  ضح ضـ
ي   .النظام العام األورو

                                                 
1Protocole n : 11 à la convention européenne  de sauvegarde des Droits de L'Homme et des Libertés 
fondamentales, portant restriction du mécanisme établi par la convention, Strasbourg  11/5/94 entrée en vigueur 
le  01/11/98. 
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او إ ة دنــان هــذا النــوع مــن الشــ اســ ر الحــدوث لمــا لــه مــن أثــر فــي تــوتر العالقــات الس
ة بین الدول من جهة و مضـادة ،والدبلوماس م ش ة الدول تقد ة خش اسـتثناء  ،ومن جهة ثان

اعــض  و  منهــا القضــا ــدالشــ ج وال ــل مــن فرنســا والنــرو د ضــد االتــي رفعتهــا  نمارك والســو
ــا لــك التــي رفعتهــا  الــدول تو  ،1حقــوق اإلنســان فــي هــذا البلــدلخطیــرة النتهاكــات الا ســبب تر

ندناف   .1970-1987 عامي وهولندا ضد الیونان خالل ةاإلس
ة لطعون ا -2    الفرد

حقهم في  اللجوء إلى  ات إن االعتراف لألفراد  لفة بتنفیذ االتفاق ة الم المحاكم الدول
عتبر تطورا  حقوق اإلنسان،  ون 2للقانون الدولي لحقوق اإلنسانمهما المتصلة  ، رغم 

ة،  سوا أشخاصا دول حإال أنهم األفراد ل قترب من وضع الدول،  ون حتل واأص ا  وضعا قانون
ة الفر  ات في مجملها تهدف إلى حما ة ذلك أن هذه االتفاق س الدولة، وتعتبر االتفاق د ول

اقة إلى اعتماد مثل هذه الوسیلة ة الس   .أمام المحاكم األورو
ن 34نص المادة ل استنادا و  م م ش عي أو منظمة غیر  من طرف تقد شخص طب

ة انتهاكات حقوق واردة ة مجموعة من األفراد التي تكون ضح ة أو أ وم ة    ح في االتفاق
والتها روتو ون الشاكي  في هذه الحالة رتشت حیث ،ن إحد الدول األطرافم و  فرد،(أن 

ة  منظمة، ة،) جمع جب أن  ضح اشرة بین الشاكي    تتوفرأ لحقه الضرر و عالقة م
او المقدمةهذا و  ،3الحاصل والضرر س الش   .من طرف الدول ع

اشرة وذلك لألشخاص الذ ة غیر الم ذلك قبول الضح مة  ن للمح ین یثبتون وجود م
ن لشخص ما عالقة شخص م ین المتضرر، ف اشرة بینهم و طرف  أن یتأسسة وخاصة م

وفاة خالة ة    .لواقعة مأسو

                                                 
1 Rusen Ergec, op.cit, p.134.  
2Pierre d’Argent, Le droit de responsabilité internationale complété ?Examen des principes 
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de 
violations flagrantes du droit international, AFD I, éd C N R S, Paris, 2005,  p. 340.      
3Art 34 du Protocole n : 11 à la convention européenne de sauvegarde des droits…, précité.  
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وم یجب أن تكون منظمات القانون  34ة التي أوردتها المادة أما المنظمات غیر الح
ات الخاص ات والجمع ات یجوز للجماعا فال ،وهي الشر البلد ة  أو  والمقاطعاتت العموم

مةالمحافظات او أمام المح م ش جب أن ترفع   .، تقد انت من و ل الدعاو سواء 
ة ة ضد دولة طرف في االتفاق او الفرد ما تشتر ضرورة استنفاذ  .طرف الدول أو الش

و  ة لقبول الش ةل طرق الطعن الداخل في الطعون   ، وتتطاب هذه الشرو مع المطلو
ة أم حقوق اإلنسانالفرد ة    .ام اللجنة المعن

ذلك بتفسیر  مة  ة بنودتختص المح ما االتفاق س والغموض،  تنفها الل تتولى  التي 
ع العام إذ النظر في التحفظات ون التحفظ ترفض التحفظات ذات الطا غي أن  ، لذلك ین

ا لما قد ینجر عن قبول التحفظات  من تحجج   العامةمحدد في بند أو نص معین لقبوله تفاد
ة ام االتفاق ه للتحلل من عدد معتبر من أح   .الدولة 

اة یتضح م ة الح في الح مة في حما ما یخص دور المح ا التي  نأما ف خالل القضا
غیرها من المحاكم  وهي ،فصلت فیها ا هذه من بین و  ،األخر ثیرة وغزرة مقارنة  القضا

  :1نجد
 ة الح شأن بدا مة  ه إذ  قرار المح اة والذ سب اإلشارة إل أن   اعتبرت"في الح

ة تخضع لتقدیر الدول  الد هو مسألة داخل اة للجنین المقبل على الم امتداد الح في الح
حسب مفهوم الح لدیها، نتیجة اختالف التشرعات في هذه المسالة  .2"األعضاء 

  شأن القتل مة  مقرار المح ه الرح أن  والذ سب اإلشارة إل مة  حیث قضت المح
مالقتل  اة 2یتناقض مع نص المادة  الرح ة التي تنص على الح في الح  .3من االتفاق

  ة ا "أوجالن"قض مة  ،ضد تر من  3ن هناك خرق للمادة أحیث قضت المح
م بها على أساس محاكمة غیر عادلة ة اإلعدام ح ار أن عقو ة على اعت  .1االتفاق

                                                 
1  Vincent Berger, Jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, 7iéme éd, 

Dalloz, paris, 2007.  P.  9 et 10.                                                                                    

2 CEDH: Affaire VO. Contre France (requête n 53924 /00), Arrêt du 08/07/2004. 
3 CEDH: Affaire, Pretty c/ Royaume Uni du 29/04/2002, Bertrand Mathieu, le droit à la 
vie, op.cit.p.74.   
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 مة في قرارها الصادر في أكدت  ،منع التعذیب ة ایرلندا  18/01/78المح في قض
عة من طرف  في  المملكة المتحدةضد المملكة المتحدة أن أسالیب االستنطاق المت

ة، التثبت وقوفا على الجدران، إسماع أصوات مزعجة لألشخاص،  ایرلندا الشمال
ةمخالفة للمادة الثالثة من اتعتبر   ،الحرمان من الغذاء والنوم  .التفاق

 اد واالسترقاق في    26/07/2005قرار صادر عنها بتارخ في ، منع االستع
ة اد  ضد فرنسا والتي أكدت وألول مرة خرق  " siliadin"قض ة االستع وانتهاك في قض

ة 4 ةتفسیرا للماد واالسترقاق اد واالسترقاق والعمل من االتفاق ، واعتبرت أن منع االستع
م أن الشخص خضع  القوة من بین الق ة، وأوضحت  مقراط ة للمجتمعات الد األساس
القو   .ةالفعل للعمل 

الرجوع إلى  ة  ة األورو ام االتفاق ذلك على تفسیر أح ة  مة األورو تعمل المح
ة  قض حقوق اإلنسان  ة المتعلقة  مة  " siliadin"القواعد الدول قة فالمح تفسیر ب قامتالسا

التحدید المادة  ةالوثائ الدول إلىة استنادا من االتفاق 4المادة  ة  من 4و  العمل منظمةاتفاق
ة لعام  مة1930الدول ا األخر التي فصلت فیها المح   .2، وغیرها من القضا

ات :اثان ة لحقوق اإلنسانآل ة األمر   االتفاق
ة لضمان احترام وت 33نصت المادة   ة على إنشاء جهازن للرقا ام من االتفاق نفیذ أح
ة ة لحقوق اإلنسان ،االتفاق مة ،وهما اللجنة األمر ما یلي نقف .والمح على مد   وف

اة من خالل هذین الجهازن ة الح في الح   .حما
  
  

                                                                                                                                                         
1 CEDH: Affaire Ocalan C.  Turquie (requête n 46221 /199), Arrêt du 12/03/2003. 
 
2 Gérard Cohen –Jonathan et Jean François flauss, la Cour Européenne des droits de 

l’homme et droit international général, Annuaire Français de droit Internationale, C N R S, 

Paris, 2005, p. 185. 



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

170 

ة لحقوق اإلنسان  -1    اللجنة األمر
ة هي ة في إطار نظام المنظمة األمر ضمان احترام االلتزامات  ،جهاز للرقا وذلك 

ة الوار  ة ولها نوعان من االختصاصات، اختصاص عام تجاه الدول األمر دة في االتفاق
ة عن طر التقارر  ة وتمارس الرقا واختصاص خاص تجاه الدول األطراف في االتفاق

و  ، 1المقدمة من طرف الدول ة بواسطة الش   .والرقا
غض النظر عن قبل الطعن الفرد أمام الح 44 المادة رست ول الدولة جنة 

قتها  میزها عن سا ة، بل هو اختصاص أصیل للجنة، وهذا ما  قالال(المعن ة سا  )جنة األور
ةاللجنة و  ة المعن اس ة والس إضافة  .حقوق اإلنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدن

ون الطاعن شخص  اشترا أنإلى عدم  ن أن  م ة، وٕانما  خر آون الطاعن هو الضح
انتهاك غیر المعتد ع ه عندما یتعل األمر  ةحل ه في االتفاق   . منصوص عل

ام  34أجازت نص المادة ة الق وم او للمنظمات غیر الح ان  ،2برفع الش أما إذا 
القبول  شتر تصرح الدولة  ة من اشترا استنفاذ ــقد خففت اللجنو  الطاعن هو الدولة، ف

ة بخصوص الطعون  ة، الطعون الداخل التمتع و  الفرد ذلك إلفساح المجال أمام األفراد 
ة دون االصطدام بإجراءات مطولة ة الدول شها  هذا منطقي نظرا للظروفو  .الحما التي تع

ة  من انعدامهذه الدول  مقراط ة الد ة السلطة القضائ   .واستقالل
ة مدخل تنفذ منه  مثا انت وال زالت  ة  لوقوف على لة ـجنللاما أن هذه الطعون الفرد

وك فیها متى استشعرت أن الفحص المبدئي للطعن ینبئ أن  الوضع العام داخل الدولة المش
صورة م نها من االنتقالو  ،نهجة ضد حقوق اإلنسانمهناك انتهاكات تجر  م  هو ما 

                                                 
ة ضد هذا ومن أهم التقارر التي تناولتها اللجنة التقارر الخاصة  - 1 اة حیث تتعرض لالنتهاكات المرتك الح في الح

اإلیجاب ءالح وممارسة السلطة داخل الدولة سوا ا عام ل، ومن األمثلة، تقرر االسلب أو  ف مال  1981لجنة عن بول وقوات
ة ترتكب انتهاكـات خطیرة ضـد1983عام اإلنسان في ح  ، وقد أكدت اللجـنة في هذه التقارر على أن الـدولة المعن

اة ، ،حسن سعد:أنظر..الح   . 215. ص مرجع ساب
  

2 Art 34 de La Convention Américaine relative aux droits de l’homme.. , précité. 
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الفعل في و  التحقی الدولي داخل الدول،و  ا عام  ل من دولة هو ما حدث  ف  ،1980بول
  . 1987عام  هایتيو 

مة -2 ة المح   األمر
مةتتولى  ام  المح الفصل في الطعون التي تقدم إلیها من اللجنة بخصوص انتهاك أح

ة لحقوق  ة األمر راء استشارة تتعل بتفسیر نص من نصوص إٔاصدار و  ،اإلنسان االتفاق
ة ة ح ،االتفاق حما ة أخر تتعل  قة دول ي الدول قوق اإلنسان فـأو أ نص في وث
ة اة من خالل هذین  نشیر فيو  .األمر   .1االختصاصینما یلي إلى ح اإلنسان في الح
  مة التي صدرت عنها تتعل بجرائم ام المح انت أح ة فقد  ة  للطعون الفرد النس

م في  ،االختفـاء القسر وفیرة خر في آم ما صدر ح ،29/08/88حیث صدر حـ
الطعن الخو  ،20/06/89 حالة أخر من االختفاء القسر تعل  م و  ،اص  قد انتهى ح

ل من هذین ال مة في  ومة داخل الدولة عن االختفاء  طعنیینالمح ة الح إلى مسؤول
ومة و  لكن وقف األمر عند حد التعوض،و  .القسر  قد تضمن هذان الطعنان ضد ح

ارتكـاب هذه  مألفعـ الدولهندوراس االدعاء  ا الس رة دول ة اال مستن ة األمر  .االتفاق
ة في ةلالمعامو  األمن الشخصيو  الحرة مثل انتهاك حـ الضح عدم جواز و  ،ة اإلنسان

ة فجائالع أسلوباالعتقال اإلدار  حیث یختطف الضح ات،  رحل إلى المعتقل و  اصا
القتلو  التعذیبستجوب تحت وطأة و  ،معصوب العینین ا ما ینتهي األمر  ٕاخفاء و  غال

 .ثالجث

مة في هذین الح    ضد هندوراس) Cruz( ة اختفاء واقعشأن مین استطردت  المح
ة و    ن واقعة تعوض إنسان لممارسة التعذیبأررت یث قـ، ح1989عام  أسالیب التصف

ة ناشئة عن االتفاقی ة هو في حد ذاته انتهاك اللتزامات دول حتى افتراض أنه لم و  ة،ـالجسد
اشر على أ ن وجود مثل هذه إف. ن إنسانا قد تعرض للتعذیب أو الموتیثبت دلیل م

                                                 
1 Art 55 et 58 de La même Convention.  
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اف على أن هذه الدولة لم تفي  منع ارتكاب انتهاكات الممارسات في دولة دلیل  التزاماتها 
د مسؤولیتها في التحقیهو ما و  ،حقوق اإلنسان ة مرتكبهاو   ر ـحالتو  یؤ   . معاق

مة المتمثل في ة، هناك  إضافة إلى االختصاص األصلي للمح دراسة الطعون الفرد
ة،  م اآلراء االستشارة  تخص تفسیر نصوص االتفاق وتعد  اختصاص أخر یتعل بتقد

ة  ةالظروف االستثنائفي مسألة تقیید الحقوق والحرات  النس بیرا  ل هاجسا  أو الطارئة تش
حقوق  ة المتصلة  ات الدول ة على تنفیذ االتفاق الرقا لفة  انت أراء ،اإلنسان للهیئات الم  ف

مة   د تالمح ة لإلنسانو  ضمان الحقوق على ؤ ما الضمانات  ،الحرات األساس الس
ة أثناء الظروف القهرة ان تح ،حالة الطوارئ داخل هذه الدولو  القضائ د عدم إم ل أ للتؤ

مة نجد الرأ الذ أصدرته هذه اآلراءمن أمثلة و  .ن التزاماتهامة لدو  ر تأك 6في  المح و
د المقصود یلتحد "أرقوا"من   المقدمو  ،19871لسنة  9في الطلب التفسیر رقم ، 1987

ة التي نصت علیها المادة ة األساس ة 27/2الضمانات القضائ ما یتعل ي ف ،من االتفاق
مة إلى أن هذه  ،واز وقفها أو تعطیلها أثناء حالة الطوارئ جدم ع حیث انتهت المح

ل ما ة الفعال الضمانات هي  ة القضائ الحرات  التي و  لحقوق ل ةستهدف لتوفیر الحما
  .28/22نصت علیها المادة 

ثیرا إ مبرر النتهاك الحقوق والحرات وتجعله ن الدول  ما تجعل الظروف الطارئة 
ة للحیلولة دون  ،ستار لهذه االنتهاكات الحما لفة  حات من الهیئات الم مما یتطلب توض

  .ید الحقوق والحرات في هذه الظروفالتوسع في تقی
ل ما تقدم الدور الكبیر الذ قام ةه ت ـــــــــــــیتجلى من خالل  ةـــــاألم الهیئات الرقاب  ر

مة(  ة من أجل التطبی الفعلي للحقوق الواردة فیها )اللجنة والمح ة األمر  ،في ظل االتفاق
منع ال اة والسالمة  ما الح في الح ال الماسة الس تعذیب واالختفاء القسر وغیرها من األش

ة اإلنسانحقوق  ة على  ابإصداره األساس ام القضائ للعدید من اآلراء التفسیرة واألح
                                                 

1 Ludovic HENNEBEL et Hélène TIGROUDJA, chroniques des décisions rendues par la 
Cour Américaine des droits de l’homme (2008-2009),  RTDH, N :84, 01/10/2010, p.749. 
2 Voir : Art 28/2 de La Convention Américaine relative aux droits de l’homme.  



اب األول  ة                              : ال اة في نظام حقوق اإلنسان األساس انة الح في الح  م

173 

حت ال ذلك أص ا التي عرضت علیها و مالقضا ا في مح انة مهمة دول ة تحتل م ة األمر
ا عد أورو ة حقوق اإلنسان    .مجال حما

ات: اثالث قي لحقوق اإلنسان آل   الشعوب و  المیثاق اإلفر
ات المیثاق تضمن غیره من المواثی واالتفاق لضمان ة على أجهزة رقاب اإلفرقي 

المیثاق، صدد و  احترام الحقوق الواردة  اة الذ نحن  دراسته  الخصوص الح في الح
ة لحقوق اإلنسان  ة فياإلفرق األجهزةتتمثل هذه  مة و   الشعوبو  اللجنة اإلفرق المح

ة لحقوق اإلنسان ومات لالتو  تمر رؤساء الدولمؤ و  اإلفرق   .اإلفرقي ادحالح
ة لحقوق اإلنسان والشعوب -1 ق   اللجنة اإلفر

ةؤ تم إنشا غرض حما ة حقوق اإلنسانو  ها  التي تضمنها المیثاق و  ،الشعوبو  ترق
وك الدغ لحقوق اإلنسان والشعوب  اإلفرقي ةیرها من الص تتولى اللجنة تسلم .  1ول

ةدول و التقارر من ال وم ذلكو  المنظمات غیر الح فحصهاو  ،األفراد  ةو    تقوم   إجراء تسو
ومات التخاذ القرارو  ترسل تقررها إلى رؤساء الدولو  التحقی .الح في  فهي بذلك ال تقوم 

او و  االدعاءات س لها سلطة اتخاذ القرارو  الش   .  ل
و من طتحیث لم ی ،لنظام الرقابي فاشلحصیلة هذا او   الدول،رف ـم تسجیل أ ش

او من بین المئات و  ة من الش شأنها من المؤتمر . الفرد لم یتم التوصل إلى اتخاذ أ قرار 
عد جهاز  اس اً الذ      .قاعدة اإلجماع مشلوالً  اً س

مة - 2 ة المح ق   لحقوق اإلنسان والشعوب اإلفر
موجب  المیثاق اإلفرقي لحتم إنشاؤها  ول الملح  الشعوب و    قوق اإلنسانـالبروتو

ه  المصادقةتم  ذال ینافاسو" وقو وقود"  ، بـ1998جوان  9في عل ه و   ،ببور صادقت عل
    .20041جانفي  25ابتداء من  الذ دخل حیز التنفیذ و2 ةدول 15

                                                 
 .من المیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسان والشعوب 30 المادة 1

2-Mactar Kamara, La Promotion et La Protection des droits Fondamentaux dans le cadre    
de la Charte Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples et du Protocole Facultatif    
Additionnel de juin 1998, Revue Trimestrielle Des Droits de L'Homme, N:63 du 1 Juillet 
2005, Bruylant, p. 711.    
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مة من  ا 11تتكون المح دة ـمنظمة لمفي ال منتخبین من طرف الدول األعضاء ،قاض
مهمتین أساسیتینو  سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، 6 مة  ة و  تقوم المح هي مهام قضائ

   .2ومهام استشارة
 المجال االستشار   - أ

ول المل 4بناء على المادة  مة والمادة حمن البرتو المیثاق والمنشئ للمح من  68/1 
مة،  م نظام المح مة بتقد طلب من الدولراء استشاآتقوم المح أو منظمة الطرف  ةرة 

ل أجهزة االتحادمعترف بها من طرف االتحاد اإلفرقي المیثاق  ،  ة تتعل  في مسألة قانون
ه قة مصادقو  ،المشار إل   .علیها ل وث

أ ال یخص  ،مفتوح المجال االستشار  االختصاصما تقدم أن خالل یتضح من  
ةالمیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسان وال قة دول ل وث شمل  لها صلة  شعوب فحسب، وٕانما 

تطاب . حقوق اإلنسان ومصادق علیها من طرف الدول األطراف في المیثاق هذا و
ة لحقوق اإلنسان، في  الختصاص الواردامع  االختصاص ة األمر س االتفاق ة ع االتفاق
ة مالذ  لحقوق اإلنسان األورو ةة قتصر المجال االستشار  للمح  على االتفاق

والت الملحقة بها   .3والبرتو
  
  

                                                                                                                                                         
جهاز قضائي أنشیر إلى  1 ا للعدل وحقوق اإلنسان والشعوب  مة إفرق ول أخر یتضمن إنشاء مح نه تم إبرام  بروتو

ة(أساسي لالتحاد اإلفرقي  مة العدل اإلفرق ة لحقوق اإلنسان ومح مة اإلفرق ، 01/07/2008الموقع  بتارخ) دمج المح
قسم لحقوق اإلنسان وا مة  او المقدمة من طرف األفراد والمنظمات وقد زودت هذه المح لشعوب یتولى النظر في الش

ة وم  .غیر الح

ة لحقوق اإلنسان والشعوب،  لیوم  2 مة اإلفرق ول اإلضافي للمیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسان والشعوب المنشئ للمح البرتو
موج25/01/04والذ دخل حیز التنفیذ في  09/06/98 ه الجزائر  مؤرخ في  03/90ب مرسوم رئاسي رقم ، صادقت عل
 .05/03/2003، صادر یتارخ 15، دجر عدد 03/03/2003

3 ، شیر مصمود ة لحقوق اإلنسان والشعوب دمحم  مة اإلفرق ر،: المح ات، مجلة المف ة الحقوق ، 5العدد  طموح وتحد ل
رة، س ة، جامعة  اس  .42. ، ص ،2008 والعلوم الس
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  المجال القضائي  - ب
ا على المسائل  ةفلها االطالع مبدئ ، أو من الدولة الواردة من قبل اللجنة اإلفرق

ولالطرف في البرت ، أو من طرف الدولة المتهمة من قبل اللجنة، أو من الدولة الطرف و
ة المفترضة من جرا ء انتهاك الحقوق المضمونة في المیثاق التي ینتمي إلیها الضح

اختصاصها،  طة  شأن المسائل المرت ة  ومات اإلفرق ما بین الح اإلفرقي، أو من منظمة ف
صفة الغیر إن ر  ول تتصرف  مة من دولة طرف في البرتو ن إخطار المح م ت أما 

ول 5/م( مصالحها مهددة مة من قبل األفر ). من البرتو ن إخطار المح اد أو المنظمات م
اللجنة صفة مراقب  ة التي تتمتع  وم شر اعتراف الدولة المسب ) 5/3م( غیر الح وهذا 

  .قبول هذا االختصاص
مةتقوم  ة للنزاع في إطار احترام المح ة ود حقوق  میثاق أوال بإجراء صلح أو تسو

ةالشعوب، تكون الجلسات عو  اإلنسان جلسات دولته، ور ضالقاضي من ح منعو  موجهةو  لن
ة اتخاذ إجراءات وقت مة بإصدار أوامر  ول للمح جیز البروتو في حالة وجود وضع   و

ة ن إصالحها للضح م ن أن ینتج عنه أضرار ال  م    .مترد 
ة للقضاة، آراء فرد ة إرفاقه  ان موجب قرار مسبب مع إم مة  في حالة   تبت المح

ة من أجل تأمر ا ،التحق من انتهاك حقوق اإلنسان ل اإلجراءات المناس اتخاذ  مة  لمح
ة ما في ذلك تعوض الضح   .إنهاء هذا الوضع 

مة بإعداد تقرر و  عة تنفیذ قرار المح سهر مؤتمر الوزراء لالتحاد اإلفرقي على متا
وماتو  مؤتمر رؤساء الدوللسنو عن أعمالها  هو  ،الح الحاالت التي یتم  إلى  الذ تشیر ف

  .ذ القرار من طرف الدولتنفی فیها
ة منذو  مة اإلفرق ة عملها في جانفي  أول قرار أصدرته المح ان2006بدا في   ، 

ة السید  ا"قض شالو یوقوقوم ، إذ تم إیداع العرضة بتارخ 1ضد جمهورة السنغال" م

                                                 
1  ALLAIN Didier OLINGA, Regards sur le premier arrêt de la cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples « cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Michelot 
Yogombaye c. Sénégal, 15/12/2009, RTDH, n :84, 01/10 /2010, p.767. 
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ة بتارخ 29/02/2008 النظر في القض عدم اختصاص  مة  ، وقضت المح
حجة عد15/12/2009 ة،  قبول االختصاص من طرف الدول المعن    .م وجود إعالن 

ن مالحظته في هذا القرار هو  م املة لتقضي ما  مةأن المعني انتظر سنة  في  المح
م ستكون المدة إذً  عدم االختصاص فلو نظرت في الموضوع ف   .ا؟األخیر 

ا منها عدم اختصاصها في عدة قضا مة  ة:وعلى ذات المنوال قضت المح ان  قض سف
ادو ضد  قتا أعمر ضد جمهورة 1ةر ئالجزاالجمهورة ع ال أعمر ومیل ة دان ، وقض

مة  ،موزمبی ة أوضحت المح قبول في هذه القض أن جمهورة موزمبی لم تودع إعالنا 
ادو ضد الممل ة یوسف ع ة، قض أن كالطعون الفرد مة  ة أوضحت المح المملكة ة المغر

ة لم تصادق ع المیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسان والشعوبالمغر ول الملح    .لى البرتو
بیر 1945لقد ساهمت منظمة األمم المتحدة منذ نشأتها عام  ل  في إبرام العدید  ش

مي ان لها تأثیر على الصعید اإلقل ة والتي  ات الدول ام و  من االتفاق هذا من خالل ق
ات هي ا ة بإبرام اتفاق م ا المنظمات اإلقل مجلس أورو ة حقوق اإلنسان،  ألخر  لحما

ة  ات للرقا ما قامت هذه المنظمات بإنشاء آل ة، واالتحاد اإلفرقي،  ومنظمة الدول األمر
منظمة األمم المتحدة ات أسوة    .على تنفیذ بنود هذه االتفاق

حاجة أن حقوق اإلنسان مازالت عرضة لالنتهاك فهي    إلى  غیر أن الواقع یثبت 
شأن حقوق اإلنسان وذلك بإخراجها  ة أكثر رغم التطور الحاصل في المجتمع الدولي  حما

ة إلى حقها في فرض  ،من دائرة االختصاص المحفو للدولة المجموعة الدول وهذا یؤد 
ة حقوق اإلنسان، لكن هذا التدخل  حجة حما ر   ة أو التدخل العس ات االقتصاد العقو

ستعمل ألغراض  ح  منة من طرف الدول الكبر ومنها أص طرة واله أخر أ تحقی الس
ك عن انتهاك هذه الدول  نما الحرب على العراق وأفغانستاو  الو م أ،  لدلیل على ذلك ناه

ل من  لقواعد النزاعات المسلحة مثلما هو حاصل    ."بأبو غر"و "نتانامواغو " معتقلفي 

                                                 
1 ALLAIN Didier OLINGA, pratique de la Cour Africaine des droits de l’homme et des 
peuples  au cours de l’année 2011, RTDH, n :93, 01/10/2011, pp.128 et 129. 
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 ،من عدمه ار الوحید في تحدید التدخلي المعأضحت المصلحة  في الوقت الراهن ه
قة لها رغم  وما استعمال ح الفیتو من قبل القو العظمى حینما یتعل األمر بدول صد

ذا  انتهاكاتها السافرة والمتكررة لحقوق اإلنسان، ة إلسرائیل  المملكة المتحدةالو م أ و  و النس
سورا قا  ة سا عض الدول االشتراك ة ل النس ا   .لدلیل على ذلك وروس
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  البـــــاب الثـــانــــي
 
 

  
اة علىالعلمي والتقني  رالتطو  تأثیر   الح في الح
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ــان  عیــد  ــان  اإلنســانمنــذ زمــن  ــة نفســه مــن مختلــف األخطــار التــي  ســعى لحما

انــت فــي تطــور عــیت اتــه والتــي  اتــه أو حاج ــذلك لتحقیــ رغ ســعى  ــان  مــا  رض لهــا، 
 اإلنسان خاصة في أواخر القرن العشرنتطور العلمي والتقني الذ عرفه اللكن .  مستمر

بیــر علــى منظومــة حقــوق أــان لــه  ــة ظ إذ ،اإلنســانثــر  ــة وعالج هــرت عــدة تــدخالت طب
ــة اتــه  تمــس وجراح رامتــه  ح حقــ ســالمة  ســتدعى تــدخل المشــرعإممــا و مــا  مهــا  لتنظ
ما التجــارب  اإلنســان  ــة الســ ــةالطب ــةو   ،العلم ــات الدول لحقــوق اإلنســان   تضــمنت االتفاق

ـة الع اة اإلنسان من مختلف التـدخالت الطب ة ح ام تهدف إلى حما ـة ــــــــأح ة أو العلم الج
  .)فصل أولال( 

بیــرة  فــي مختلــف أنحــاء  ومــن جهــة أخــر أد هــذا التطــور إلــى ظهــور صــناعات 
ــان لهــا  ، خاصــة الــدول المتقدمــة العــالم ش فیهــا اإلنســان  ثــر علــأوالتــي  عــ ى البیئــة التــي 

ـة  تممـا دفـع الـدول والمنظمـا  ،التلوث الذ تخلفـه هـذه المصـانع الكبـر وذلك جراء  الدول
ة علـى البیئـة و  ـاةإلى اتخاذ جملة من اإلجراءات للحد من هـذه اآلثـار السـلب ة الح ، اإلنسـان

ـــة جدیـــدة تتم تنـــافسنجـــد  إضـــافة إلـــى ذلـــك ثـــل فـــي الطاقـــة الذرـــة الـــدول المـــتالك تكنولوج
ة، لكــن طمــوح الــدول لــم یتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل تعــد  الســتعمالها فــي األغــراض الســلم
ـــة  ـــة  فقامـــت المنظمـــات الدول شـــرة خاصـــة النوو شـــمل صـــناعة أســـلحة فتاكـــة ومـــدمرة لل ل

ات للحد من انتشار هذه األسلحة اإلنسـانو   بإبرام اتفاق فصـل ال( تفـاد أخطارهـا المحدقـة 
 ). يثانلا
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  ل األولــــالفص

  
اة العلميالتطور تأثیر   على الح في الح
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نتیجــة للتطـــور  ـــة  ـــة والعلم لـــوم الع  هالســـرع الـــذ عرفتـــظهــرت هـــذه التجـــارب الطب
ة ار أن مثل هذه األعمـال تمـس بجسـم اإلنسـان ، األخیرة اآلونةخاصة في  الطب وعلى اعت
ــار  اتــهال هاعت ــة هــذه األعمــال،عنصــر المــاد لح حــث عــن ماه غــي ال ــ ، فین فــي  ناـفــإذا 

قتصر د  رالوضـع قـد تطـو  فـإن ،المرض وعالجـه صر الطبیب على تشخو الوهلة األولى 
ـه إلـى إخـ ات معقـدة قـد ینتهـي األمـر  ح المرض یخضع إلجراء عمل ضاعه للتجرـة ـفأص

حث ال(    .)ولاألم
ــة  ممارســاتمجموعــة مــن ال أد إلــى ظهــور  لطــبل مســتمرالتطــور المــا أن  الطب

ـــات زرع األعضــــاء و والمتمثلـــة أساســـا فـــي  ـــة أســـالیب المســـاعدة عمل علـــى اإلنجــــاب الطب
ة لــراغبی ــذا ،فــي اإلنجــاب ناســتجا ــات و انــت محــل نقــاش  االستنســاخ عمل شــر والتــي  ال

د ومعارض لها بینفقهي  حث ال( مؤ    ).يثانالم
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  حث األولــمبال
  

اة  ة الح في الح ة الممارساتجال في م حما   الطب
  

اته عرضون  ةاإلنسان في ح ة ونفس ، وحینما یتعرض أل ة لعدة أخطار جسم
حثا عن العالج إخطر أو مرض ف ، ففي لذلك المرض الذ اعتراه نه یلجأ إلى الطبیب 

ط س ان  الشخص یخضع لفحص  ة األمر  ةساط نتیجة ،بدا ، ة الوسائل والقدرات العلم
ة م و ه العلترفلكن مع التطور الذ ع ح هذا العمل معقداأ الطب المرض  ، إذ یخضعص

شوفلفحوصات     ).ولاألمطلب ال( للتشخص المرض عدیدة وتحالیل و
ا  لجأی اءغال  التجاربعض ٕاجراء و   الستعمال أسالیب وأجهزة جدیدة  متطورة األط

نظرا ، و لها وٕایجاد الدواء المناسب التي یتعرض لها اإلنسان ضمرااألتشخص  أجل من
 مجموعة من الدول بوضع  قامت، )رباالتج(التدخل الطبي  ا النوع منهذلخطورة 

ة المتطورة من شرو ال مثل هذه األعمال الطب ام  ة حأوالقیود للق  اإلنسانقوق ــــجل حما
  )يثانال بمطلال( 
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اة الطبي العمل: المطلب األول ة الح في الح   وحما
ام بها یتطلب  قوم بها الطبیب أو غیره من األشخاص المؤهلین للق إن األعمال التي 

ــالمرض غــي أن تهــدف إلــى تخفیــف األلــم أن ال تــؤد إلــى إلحــاق أذ  أو شــفاء  وٕانمــا ین
ــة األساســ، وأن )ولاألفــرع ال(  ــون ذلــك عبــر مراحــلو   المــرض، هــذا ة مــن تحقیــ الغا

   ).يثانالفرع ال(  انون قالتي حددها ال  الشرو منمجموعة  مراعاة یتطلب  العمل
  مراحل العمل الطبي: الفرع األول

مرحلـــة الفحـــص والعـــالج 1شـــتمل العمـــل الطبـــي   علـــى مجموعـــة مـــن المراحـــل تبـــدأ 
ــة،و  ــة الطب مرحلــة الوقا علــى  لیتهفــي حالــة تهــاون الطبیــب أو إهمالــه تقــوم مســؤو و   تنتهــي 

ه أساس   . الخطأ الذ ارتك
  

                                                 
شمل مرحلة العالج، ب 1 قا على أنه  أن العمل الطبـي هو النشعرف العمل الطبي تعرفا ض ا الـذ ینما رأ آخرون  

اشــر  ــة شــفاء  هی غ ــأن آ  ر یــ ابینمــ. لقواعــد المقــررة فــي علــم الطــبوا لوفقــا لألصــو  المــرض،شــخص متخصــص  خــرون 
ـل نشــ ــة وظــروف مالعمـل الطبــي هــو  ف تجـه فــي ذاتــه وفــ ا یتفــ فـي  اشــرته مـع القواعــد المقــررة فـي علــم الطــب، و
  .شفاء المرض ىالمجر العاد لألمور إل

قة،         ـل  ون آخـر  فقهاء اتجهنظرا للعیوب والنقائص التي شابت التعـارف السا إلـى تعرـف العمـل الطبـي علـى أنـه 
تفنشا ی فیته رد على جسم اإلنسان نفسه و عته و ـا  في طب ة والقواعد المتعارف علیها نظرا وعمل مع األصول العلم

ــ الشــفاء أو  صــه وعالجــه لتحقی قصــد الكشــف عــن المــرض وتشخ ــه طبیــب مصــرح لــه قانونــا  قــوم  فــي علــم الطــب، و
علـــى صـــحة األفـــراد أو تحقیـــ مصـــلحة  ةتخفیـــف أالم المـــرض أو الحـــد منهـــا لمنـــع المـــرض، أو یهـــدف إلـــى المحافظـــ

ــة، شــر ــه هــذا العمــلاجتماع ــل جوانــب العمــل الطبــي المتمثلــة فــي ، طة تــوافر رضــا مــن یجــر عل هــذا التعرــف شــمل 
العمــل الطبــي ، و صــفة القــائم  عــة النشــا ة فــي النشــا )الطبیــب(طب ــة أساســ اتــه غا ، المحافظــة علــى صــحة الفــرد و ح
ما تضمن هذا التعرف مراحل الع مـا جعـل مـن شـمـل الطبـي المتمثلـة فـي الفحـص والتالطبي،  ص والعـالج ووقایتـه،  خ

اشـرة العمـل الطبـي، عـن  ـا شـرطا لم الو رضا المرض الصرح والحـر أو مـن ینـوب عنـه قانون ة محمـود القـ ، المسـؤول
ر الجامع ة للطبیب، دار الف ندرة، يالجنائ   . 6 .، ص2005، اإلس

ـة  8نـص المـادة  دنصوص، فنجأما  موقف المشرع الجزائر فنستنتجه من خالل تفحص مجموعة من ال مـن قـانون حما
م ضمن األمرا ةالوقا.. شمل العمل الصحي:(الصحة تنص على أن ات،  ع المستو ص المرض  افي جم شمل تشخ

ة الصحة على أن 22ما تنص المادة  1..).وعالجه ـة : ( من قانون حما ة العموم اكل الصح ع اله تقدم مجانا في جم
ص، ومعالجــة المرضــى واستشــفائهمخــدمات العــالج التــي  ــة، والفحـــوص والتشــخ ــع أعمــال الصــحة العموم ). تــتم فــي جم

عّرف العمل الطبي صراحة ولك ة من األمراض هفالمشرع لم  ص وعالج و وقا  .تعرض إلى مراحله، من تشخ
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  الفحص الطبي: أوال
ـــه الطبیــب للوقـــوف  عمـــل عــد أول وهـــو  علـــى حالـــة الشــخص محـــل الفحـــص،قـــوم 

مالحظــة عالمــات ة فحصــا ظاهرــا وذلــك    االطــالع والكشــف عــن حالــة المــرض الصــح
مظهر المرض وجسمهو  عض الوسائل 1دالئل المرض  ستعین الطبیب في ذلك ب مثل ، و

طة  التـــي تســـتعمل ســـ ـــاس الضـــغط وغیرهـــا مـــن األجهـــزة ال ـــة  الســـماعة وجهـــاز ق فـــي عمل
ــ مــن وجــود أعــراض مــرض مــا مــن ق أ   14وقــد نصــت المــادة . الفحــص، قصــد التحق

ــون 2الجزائــر  ــان الــذ یــز فــي ، علــى أن  ــه الطبیــب نشــاطه تجهیــزاتاالم وســائل و   ول ف
العمل الطبي ام  ة للق اف ة    .أحسن وجه على تقن

  :العمل  إلى مرحلتین اقسم القضاء الفرنسي هذ وقد
ستعمل األولىالمرحلة   - أ ان  والتي  طة ومعرفة م س فیها الطبیب األجهزة ال

استعمال التحالیل  ة تكون أكثر عمقا وذلك  التحدید، الثان المرض  في الجسم 
ة  .3األشعة وغیرها من األجهزةو   الطب

صالتشالمرحلة وتتمثل في   - ب حث والتحق من نوع المرض و   خ عني ال الذ 
ا عاما أو  ان طبی صه الطبیب سواء  قوم بتشخ عاني منه المرض و الذ 

ات مهنة الطب  من مدونة 16المادةفي هدا اإلطار نصت و   متخصصا، أخالق
حاول الطبیب ترجمة الدالئل والمظاهر المتوصل ة الفحص  إلیها وخاللها  أثناء عمل

س ة لوضع التشخص وتحدید نوع لكي  ات علم تخلص منها النتائج وف معط
زه بین مختلف األمراض األخر    . المرض ومر

                                                 
الو   1 ، صنقال عن محمود الق   .85. ، مرجع ساب
ه مهنته،  یجب أن:( من ق أ  ج على أن 14/تنص م  2 مارس ف ان الذ  تتوفر للطبیب أو جراح األسنان في الم

أ حال من األحوال  غي للطبیب أو جراح األسنان،  ة ألداء هذه المهمة، و ال ین اف ة  تجهیزات مالئمة و وسائل تقن
ة ة العالج أو األعمال الطب مارس مهنته في ظروف من شأنها أن تضر بنوع  92/276رق  مرسوم تنفیذ).  أن 

ات الطب، ج ر ج ج عدد 1992مؤرخ في یولیو    08/07/1992، صادر بتارخ 52، یتضمن مدونة أخالق
ة للح في سالمة الجسممروك نصر الدین  3 ة الجنائ   .287. ، ص...، الحما



اب الثاني اةعلى التطور العلمي والتقني  تأثیر                                    : ال  الح في الح

185 
 

ام محاكم ة الطبیب  هنشیر إلى أن القضاء الفرنسي قد اختلفت أح في إقرار مسؤول
عض منها  ص، فقضت ال ةعن الخطأ في التشخ ة الطبیب الجنائ ما  ،انتفاء مسؤول ف

ا قضت أخر  ا ومدن ة الطبیب جنائ عن التشخص  ذلك عن الخطأ المترتبو   مسؤول
م من الطبیب،  وأخیرا استقر القضاء على أن الخطأ في  سبب الجهل أو إهمال جس

ة  ا من جانب الطبیب، یرتب مسؤولیته الجنائ التشخص نتیجة إهمال  أو عدم احت
ة المرض أو و  ة إذا  ترتب عن فعله إصا   . فاتهوالمدن

ا   العالج: ثان
  قوم الطبیب في هذه المرحلة بوصف العالج وتحدید الطرقة المالئمة للمرض،
ان من الصعب فصل مرحلة التشخص عن هذه المرحلة، ذلك أن هدف التشخص  وٕان 

، فالتشخص والعالج متصالن، فقد تستدعي حالة 1هو إیجاد عالج مناسب للمرض
قافه، وقد نص المشرع على هذهالمرض مواصلة العالج أو ت المرحلة في   غیره أو إ

ة الصحة على أ  8المادة  ةمن قانون حما ة الصح ، تشخص هداف العالج  وهي الوقا
ة ة الصح ما ورد مصطلح العالج في المادة 2المرض، إعادة تكییف المرض، التر  ،16 

   .من م أ م  ج
اشرته ال یثیرو   إن الخطأ في وصف العالج ان الخطأ  م ة إال إدا  ة مسؤول أ

ا على جهل ل طبیب اإللمام و   منطو ة الثابتة التي یتحتم على  مخالفة لألصول العلم
شر  ون الطبیب قد بدل الجهود الصادقة التي یبدلها الطبیبأبها،  في و   المماثل له ن 
  .3ذات ظروفه

ه أن حرة الطبیب في وصف و  ار العالج  الإ المستقر عل قع خت فولة له و مناسب م
ه قید واحد یتمثل في تحقی مصلحة المرض ه القوانین في هذا اإلطار، و   عل ما تتطل

                                                 
اسة مقارنة، ، المسؤولية الجنائية لألطباء عن استخدام األساليب المستحدثة في الطب والجراحة، درمحد الخولي  1

  .88.، ص1997دون دار نشر، 
ة الصحة وترقیتها الساب 8لمادة   2   .من قانون حما
الو   3 ، صمحمود الق   .87.، مرجع ساب
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ة للمرض راعي الطبیب في هذه المرحلة الحالة الصح سنه ومد قدرته على تحمل و   و
  .العالج الذ سیوصف له

ة:ثالثا   الوصفة الطب
ة للعمل الطبي غیر النس بیرة  تعتبر أخر مرحلة  ة  الجراحي، إال أنها تكتسي أهم

قة الوحیدة التي تثبت وجود العالقة بین الطبیب والمرض، وتتضمن  حیث تعد الوث
ه وطرقة عالجه واستعماله ة للمرض الذ تم التعرف عل ة المناس   .1األدو

ات مهنة الطب  أشارت قة في نص المادة لمدونة أخالق من مدونة   11هده الوث
ة2ات مهنة الطب الجزائر أخالق م الوصفة الطب التي  ، في أن الطبیب حر في تقد

من الوثائ التي  تناسب حالة المرض، ومن میزات هذه الوصفة أنها تختلف عن غیرها
التحالیل واألشعة وهي دلیل وجود العالقة بین الطبیب  ة  تثبت بها األعمال الطب

  .والمرض
عا ة:را ة الطب   الرقا

ات تكتسي ه ة للعمل النس انة مهمة في مراحل العمل الطبي، خاصة  ذه المرحلة م
غرض الوقوف على نجاحها أو عدم نجاحها، وقد نص المشرع على هذه  ة،  الجراح

من ق ص ج على أن الهدف المتوخي منها هو الحد من تفشي  56المرحلة في الماد 
حر أو الجو تط ة سواء في البر أو ال قا للقوانین السارة المفعولاألمراض  المعد   .3ب

ة خالل االستشفاء 139ونصت المادة  عنوان تدابیر الرقا على أنه  من ذات القانون 
حول  ة عندما  حرر شهادة وصف ة في المؤسسة أن  یتعین على طبیب األمراض العقل

ینت المادة  ، و ار أ م من م  90الوضع رهن المالحظة إلى ترتیب إراد أو استشفاء إج
                                                 

الو   1 ، صمحمود الق   .92. ، مرجع ساب
م الوصفة التي یرانها أكثر:( من ق أ  ج على أن 11/تنص م  2  ون الطبیب و جراح األسنان حرن في تقد

مالئمة للحالة، و یجب أن تقتصر وصفاتهما و أعمالهما على ما هو ضرور في نطاق ما ینسجم مع نجاعة العالج 
ة   ).ودون إهمال واجب المساعدة المعنو

ة الصحة وترقیتها الساب 56المادة   3   .من قانون حما
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أنه  شعر الشخص الخاضع لمراقبته  مهمة أن  لف   على أنه یجب على الطبیب الم
متنع عن إفشاء أ  ون شدید االحتراز في حدیثه و صفة طبیب مراقب وأن  فحصه 

ل استفساراته ة في  أ تفسیر وأن یتحر الموضوع   .سر أو اإلدالء 
السر اتجاه : 1المراقب منهاتوالت المواد في إلقاء االلتزامات على الطبیب  التزامه 

شف الملفات التي أعدها ألشخاص غراء عن المصلحة، متنع و   مؤسسته، وعدم  أن 
ون الطبیب المعالج هو الطبیب المراقب لنفس  عن إعطاء عالج أخر، وال یجوز أن 

  .المرض
ة الطبیب والمستشفى ان للقضاء الفرنسي السب في تقرر مسؤول ئهما عن خط لقد 

ة، إذ قض مة النقضفي الرقا ة ت مح ات العقل ة المستشف التزاماتها  مسؤول عن إخاللها 
ة المرض مما  سبب إهماله في رقا ة الطبیب  مسؤول ما قضت  ة المرضى،  في رقا
عد  المرض  ة  سبب إهماله العنا ة الجراح  مسؤول أد إلى تفاقم المرض، حیث قضت 

ة الجرا ةإجراء العمل    .2ح
ة:خامسا ة الطب   الوقا

صفة  ة في الوقت الراهن وسیلة جد مهمة للحد من تفشي األمراض  تعتبر الوقا
صفة خاصة، لهذا نجد الدول قد أولت له ة  بیرة  ذه المرحلةعامة واألمراض المعد ة  أهم

قا للمثل القائل  ة خیر من العالج" وهذا تطب   .3"الوقا
اب الثاني  لمرحلةهذه ا تضمن قانون الصحة الجزائر  في الفصل الثالث من ال

افحتها ة وم ة من األمراض المعد على أنه  ج من ق ص 52، إذ نصت م 1عنوان الوقا
                                                 

ات مهنة الطب الساب 93و 91المواد   1   .من مدونة أخالق
2  Arrêt de la cour de cassation française, du 26/11/1968 et du 09/11/1967  
www.courdecassationfrancaise.fr 

رتكز على ثالث عناصر هي  3 ة من األمراض و الوقا منع  - :وضعت وزارة الصحة الجزائرة برنامجا خاصا 
ة، وقد ورد العنصرن األول والث –ممارسة الراضة  -التدخین ة الغذائ اني في قانون الصحة، أما العنصر الثالث الحم

اشرت الوزارة هدا  القلب والمعدة والقولون والتي أضحت تهدد المجتمع الجزائر و عض األمراض  فجاء نتیجة تفشي 
س ة  التحس   .البرنامج من خالل عمل
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اقي المس قوا  في الوقت المناسب التدابیر یین المحلییلؤو یتعین على الوالة و ط أن  ن 
اء، ة من ظهور الو ة عالجا أن یتلقى المرضى المصو   المالئمة للوقا أمراض معد ابون 

ة فیتولى تحدیدها إ ة، أما عن قائمة األمراض المعد ة طب خضعون لرقا ا أو حرا و ستشفائ
ة من األمراض،  ار مجانا قصد للوقا م اإلج ان للتطع خضع الس م، و عن طر التنظ

ة ة على مستو الحدود للوقا حرامن تفشي األمراض برا أو جوا أ ما تكون هناك رقا   .و 
   الطبيالعمل  شروط :نيالثا فرعال

اة، فهو ضرورة إن العمل ات الح ن االستغناء عنه، وهو  الطبي من مقتض م ال 
حث عن عالج له في تطور مستمر األلم سی  إلىاللجوء وذلك ، فالشخص عند إحساسه 

م العالج المناسب  هذا  أنجل الشفاء، غیر أمن له الطبیب والذ یتولى فحصه وتقد
مارس فيعال ط المحددة  إطار مل الطبي غیر مطل العنان بل یجب أن  القواعد والضوا

ة و   ضمانا لصحة األفرادقانونا  اتهم منحما ة وح ن أن  لسالمتهم البدن م األخطار التي 
ام بهذا العمل في الترخص القانوني لمزاولة مهنة  والتي تتمثل، ون عرضة لها جراء الق

ة، وتدخل الطبیب قصد العالج، ا المرضورض ،الطب اع األصول العلم   .وٕات
مزاولة مهنة :أوال ص القانوني    الطبالترخ

اشر على جسم إلأساس  الترخص القانونيعد  ة التي ت احة األعمال الطب
طل ،المرض منح هذا الترخص لفئة معینة من األشخاص  اء، وهذا  و علیهم األط

ارة ة  على ل من حصلإذن تمنحه اإلدارة المختصة لكعن  الترخص ع الشهادة العلم
اشرة مهنة الطبال عد طالبها لم   .تي 

ه الشرو التي في الجزائر وزر الصحة منح هذا الترخص لیتولى  من تتوفر ف
ة استناد قانون حددها  الهدف من و   .2جص  قمن  197 نص المادة إلى اً األعمال الطب

                                                                                                                                                    
ة الصحة وترقیتها الساب 85/50رقم من قانون  56و 55و 53و 52المواد   1   .یتضمن حما
  .الساب قانون حماية الصحة و ترقيتھا 197المادة  2
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مي االختصال ذلك هو منع إق   و ة على مزاولة هذه األعمال لما تنطـالتجرو   اصعد
سالمة جسم المرض ه من مساس    .عل

عض الشرو وردت في المادة لالقانون  ذات اشتر   :هيو  ،197طالبي الترخص 
ة لممارسة المهنة - 1 ة مناف عاهة أو علة مرض ا  ون مصا نستنتج من و   ،أن ال 

صحة خالل هذا الشر أن المش رع أراد أن یجعل هذا االختصاص لمن یتمتعون 
بیرا ه الذ یتطلب جهدا  قومون  النظر إلى العمل الذ    ذا بخطورتهو   جیدة 

ون الطبیب هو السبب في انتشار األمراضو  ة من أن  نقل المرض عن طر  خش
   .لآلخرن

ة مخلة  -2  ون قد تعرض لعقو ا الشرف،أن ال    ةالطب مهنة نبیلأن  رعلى اعت
طلع الطبیب على أسرارو   شرفةو  ا األشخاص في و   فیها  ا  ذلك وضع المجتمع،خ
س لهم سلوك سو ه حاجز أمام األشخاص الذین ل    .ذا الشر 
ون جزائر  - 3 ة،أن  مزاولة  الجنس غیر أن لهذا الشر استثناء إذ سمح لألجانب 

ة ةو   األعمال الطب ه مع مختلف الدول في مجو حسب ما ه ،الجراح ال متف عل
ةو   التعاون  ادل الخبرات الطب    .ت

ون طالب الترخص قد و   شر أخر  ق ص جمن  199أضافت المادة - 4 هو أن 
هاسجل نفسه لد المجلس الجهو لألد ا المنصوص عل م ة المختص إقل  ب الطب

میأن یؤد أو   في هذا القانون    .1نمام زمالئه أعضاء المجلس ال
العالج :اثان    رضا المرض 

ـــة المـــرض فـــي العـــالج ـــذا البـــد مـــن موافقـــة المـــرض الصـــرحة ،األصـــل هـــو حر   ل
ــــة أو التــــدخل الجراحــــيو  اشــــرة األعمــــال الطب ة علــــى م ــــو ببتــــر عضــــو مــــن و   ،الضــــمن ل

                                                 
ة الصحة الساب قانون  من 197المادة   1   .حما
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اقي الجسداأل ـهو   ،عضاء حفاظا على سالمة  أخـذ رأ انـت حالتـه ال تسـمح لـه  فالبـد  ٕاذا 
هعلى الط   .1بیب أخذ رأ ول
الفحوصـأجازت أن التشرعات  الإ ـام  الق عـض األحـوال  ات أو ـإلزام األشخاص في 

مــا أو عالًجــ ــ اتطع ئــة اوقائً عــض األو ــة للمصــلحة العامــة  ،األمــراضو   معــین ضــد  حما
عض الحاالتفضال عن إجراء ا ة في  ات الجراح    .لعمل

ـــار الشـــخص علـــى العـــالج عـــدم جـــوازاألصـــل  س  ،إج حیـــث  لقـــاً مطإال أن ذلـــك لـــ
ســتحیل فیهــا الحصــول علــى رضــا المــرض أو أخــذ رأ  فــي یجــوز عــض الحــاالت التــي 
ــون اإلقــدام علــى الجراحــة أمــراو   ،أقرائــه حتمــل الترــثو   ضــرورا التــالي  ، عــاجال ال 

ح للطبیب إجراء    .الجراحة رغم تخلف شر رضا المرضف
ــات مهنــة  44ا الشــر فــي المــادة هــذ علــىالجزائــر نــص المشــرع  مــن مدونــة أخالق

ـــه خطـــرً  2الطـــب علـــى أن ـــون ف ـــل عمـــل طبـــي   علـــى المـــرض لموافقتـــه  اجـــدً  ایخضـــع 
صـــرةالو   الحـــرة عبـــر ب ، أ مت تنفهـــا عیـــب مـــن العیـــوب هدتـــراإأن  ـــون و   الحـــرة وال  أن 

مه العالج ن أن تنجر من خالل تقد م المخاطر التي    .على علم 
ـــن إرغـــام المـــرض ععلو  م ـــان ذلـــو   لـــى تحمـــل المســـاس بجســـمهـــه ال  فـــي  كلـــو 

ح و   مصــلحته، ــة إال إذا بنــي علــى أســاس مــن العلــم الصــح مــة قانون ــة ق ــون للرضــا أ ال 
  .لعمل الطبي الذ سیخضع له المرضلنوع ا

الج الطبــي قــدم الطبیــب العــ:( ق ح ص علــى أنــه  154مــن المــادة  2ة نصــت الفقــر 
م عالج مستعجل إلنقاذ حیتحت مسؤو  ر أو ـد القصـاة أحـلیته الخاصة إذا تطلب األمر تقد

                                                 
ه في التشرع الفرنسي -  1  – Voir : Jaques Moreau. نشیر إلى أنه تتماثل هذه الشرو مع ما هو معمول 

Didier Truchet, droit de la sante publique, 6 iemèd, Dalloz, Paris, 2004, p.35.                    

ــات مهنــة الطــب الســاب علــى 44/تــنص م 2 ه مــن مدونــة أخالق ــه خطــًرا جــدًا علــى (:أن ــون ف ــل عمــل طبــي  یخضــع 
صرة    ).المرض لموافقته موافقة حرة و مت
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ستحیل علیهم التعبیر عن إرادتهمـأحد األشخ تعذر و   اص العاجزن عن التمییز أو الذین 
  .)ین أو موافقتهم في الوقت المناسبولخالحصول على رضا األشخاص الم

  ون ـولین منـــه أو مـــن القانـــخـــاص المأو موافقـــة األشـــخ( :أنـــهعلـــى  44نصـــت المـــادة 
ــان المــرض فــي خطــر أو غیــر قــو  قــدم العــالج الضــرور إذا  ادر علــى ـعلــى الطبیــب أن 

موافقته     .)اإلدالء 
عتـــد و  عتـــدو   الرضـــا الصـــادر مـــن المـــرضفقـــط ـــذلك فـــإن المشـــرع ال  ـــذلك  ٕانمـــا 

ما سببرضا ممثله أو من ینوب عنه   .لة االستعجال مثالإلى ذلك في حا أن أشرناو   ، 
  العالجتدخل الطبیب قصد  :اثالث

احــة العمــل الطبــي اعــد شــرطً  ألن ســالمة جســم اإلنســان مــن النظــام  ،مــن شــرو إ
ه الصـــالح العـــو   العـــام قتضـــ ، فخـــروج ام وال یجـــوز الخـــروج عـــن هـــذا األصـــلحمایتـــه أمـــر 

ـام مسـؤولیته األمـر الـذ یـؤد إلـى ق ،غرض الطبیب عن عـالج یـدخل فـي دائـرة التجـرم
ة    .1الجنائ

،تضمن القانون الجزائر هـذا  مـن قـانون  3هـذا مـا نستشـفه مـن نـص المـادةو   الشـر
ة الصحة ترمي األهداف المسـطرة فـي مجـال الصـحة ( :أنعلى التي تنص ترقیتها و   حما

ة اإلنسان من األمراض شةو   إلى حما   .......).العملو   تحسین ظروف المع
ــات الطــب علــى أن 7مــا نصــت المــادة    تتمثــل رســالة الطبیــب(  :مــن مدونــة أخالق

ــةفــي الــدفاع عــن صــحة اإلنســ.... .الجــراحو  ــةو   ان البدن ف مــن المعانــاة فــي التخفیــو   العقل
اة الفردضمن احترا ةو   م ح   العـرق و   سـنالو   نس، دون تمییز مـن حیـث الجـرامته اإلنسان

  .2.....)الدین و 
أن  أو  راحـالجأو   قصد العالج أو الشفاء في عمل الطبیب اءفنتإنخلص إلى القول 

ة التي من أجلها رخص المشرع  ان أفعال تعد مـن قبیـل الجـرائم له تجاوز حدود الغا في إت

                                                 
  .39و  38، مرجع سابق، ص، عزالدين مرزا ناصر – 1
ة الصحة وترقیتها السا 7المادة  2  .بمن قانون حما
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ة زعإذا ارتكبها غیره من الناس ین جعلهـا خاضـعة لنصـوص و   عن أعماله صفة المشـروع
ـــة  ـــالجرائم العمد ـــات الخـــاص  ـــات و   264المـــواد (قـــانون العقو مـــا یلیهـــا مـــن قـــانون العقو

ـــةو   ،)الجزائـــر  ـــة لرغ ـــه لـــو أتـــى فعلـــه تلب ـــه . المـــرض أو لتحقیـــ مصـــلحة خاصـــة  وعل
ان أ عمل طبي دون توفر ق ه عرض صد الشفاء فإت قللعقاب صاح ا لنصوص قانون ط

ات احة العمل و   العقو   .الطبيخرج عن نطاق إ
ع اع األصول  :ارا ةإت   العلم

احالطبیب المرخص من  إن عمل تمل اإل ون م أن یتفـ  ة یجبقبل المشرع لكي 
ة في علم الطبمع األ ة المراع قـع و   ،صول الفن هذا الشر ینبث عن االلتزام العام الذ 

ــــ ــــةعلــــى عــــات األط اشــــرتهم ألعمــــالهم الطب مــــن فــــي ضــــرورة أداء هــــذه و   ،اء حــــال م
ــة األعمــال علــى ة المــرض  حالــو   الــذ یتفــ مــع ظــروفو   هــدــذل الجو   قــدر مــن العنا

ة الثابتة وصوال لت ، فإذا قـام تحسین حالة المرضو   حقی الشفاءوذلك وفقا لألصول العلم
عمــل ال یتفــ ــا و   الطبیــب  عــد مســؤوال عــن نتیجــة عملــه أ هــذه األصــول المتعــارف علیهــا 

ـا عـن أفعالـهسـأل جناو   درجة المسـاس بجسـم المـرض تان جانـب مـن الفقـه  فعـر   .1ئ
ـــة التـــي یجـــب أن یراعـــي الطبیـــب  ـــة ـــمـــا یجر و   اـاتساقهـــاألصـــول العلم ه مـــن أعمـــال طب

ـادئتلـك  ":أنها ـاء،المتعـارف علیهـا نظرـا بـین طائفـة و   القواعـد الثابتـةو   الم جـب  األط و
اشرة األعمال الطب   .2"ةاإللمام بها حال م

ـات الطـب أشار المشرع الجزائر إلى هذا الشر في ال مادة األولـى مـن مدونـة أخالق
ــادئ( :علــى أن ــات الطــب هــي مجموعــة الم األعــراف التــي یتعــین علــى و   القواعــدو   أخالق

ستلهمها في ممارسة مهنته و   یراعیهال طبیب أو جراح أن     .3)أن 

                                                 
ندرة، ة، المسؤولعبد الفتاح بیومي حجاز 1 ر الجامعي، اإلس ة بین الفقه والقضاء، دار الف   .59. ، ص2008الطب
ة ،نمروك نصر الدی نقال عن  2 ة الجنائ ، ص ،..الحما   .269. المرجع الساب
ات مهنة الطب،  06/06/92مؤرخ في  92/276مرسوم تنفیذ رقم   3  .سابالیتضمن مدونة أخالق
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ــادئ الطــب ف قــا لــذلك فالطبیــب الــذ یجهــل م فحــص المــرضوتطب وصــف و   قــوم 
عــد مســؤوال ، دون االالعــالج لــه ــأتي وصــفه العــالج علــى خالفهــا  لتفــات ألعــراض ظــاهرة 

ـــة ـــة المرع ـــه و   عـــن نتـــائج عملـــه إلهـــداره األصـــول الطب ـــة العالمـــات التـــي تحـــتم عل مراق
ـه المـادة و   ،المرض الظاهرة لد ضـاً هـذا مـا نصـت عل ـات الطـب  13أ مـن مدونـة أخالق
ل عمل مه لؤو مسالجراح و   الطبیب(  :على أن ه عن  قوم    ......)ني 

ــــة إذا قــــام بتشــــخص المــــرض   عــــد عمــــل الطبیــــب غیــــر متســــ مــــع األصــــول الطب
وهـذا مـا  ي،الطبـالكشف علـى المـرض دون اسـتخدام الوسـائل الالزمـة التـي یتطلبهـا الفـن و 

ـــه م ـــات الطـــب علـــى أن 14/نصـــت عل أو  یجـــب أن تتـــوافر للطبیـــب ( :مـــن مدونـــة أخالق
ــان ...... .الجــراح ــه مهنتــه تجهیــزات مالئمــةفــي الم مــارس ف ــة و   الــذ  اف ــة  وســائل تقن

ـأ حـال مـن األحـوالو   المهمة،ألداء هذه  غي للطبیـب أو الجـراح  مـارس مهنتـه  ال ین أن 
ة  افي ظروف من شأنه ة العالج أو األعمال الطب    .)أن تضر بنوع

ـة  ـعد مخالفا لألصول العلم التحالیـل األول ـام الطبیـب  للمـرض قبـل إجـراء ة عـدم ق
االخت ــة خطیــرة  ــة جراح ــة لمعرفــة فصــیلة دم المــرض مــن حیــث نوعهــــعمل   اـارات األول

عة الطبیب األخصائي و   ةفیها لتفاد المخاطر أثناء الجراحدرجة السیولة و  ضا عدم متا أ
ـ أو المختص في ـة الجراح ـامال ةالتخدیر للمرض قبـل إجـراء العمل ـه   ،حتـى اسـتعادة وع

عد الطبیب مخالفا ل نـو   ألصولما  ـة لعـدم تم ه مـن اكتشـاف حالـة المـرض القواعـد الطب
  . و مخالفوصف العالج على نحو   بإطالعه على األشعة

قة بنــاء علــى ــه الطبیــب یتطلــب منــه مراعــاة الشــرو الســا قــوم  ، ذلــك فــإن أ عمــل 
اة األفراد من األخطار المحدقة بهم  و  ة ح أن الخروج عنها سـیؤد وهي شرو تكفل حما

الطبیب إلى المس ـلة ااءحتما  قـا لقواعـد قـانون العقو ة ط ال یتوقـف عنـد   ات، واألمـرلجزائ
تم السر المهني شمل     .هذا الحد بل یتعداه ل
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ة الح في : الثاني طلبالم اة فيحما ةمجال  الح   التجارب الطب
ــ امتــداد للعمــل الطب ــة  ــة والعلم ي، فتطــور هــذا األخیــر یتوقــف تعتبــر التجــارب الطب

ــة لمعالجــة األمــراض التــي تنخــر  تجــاربالعلــى إجــراء   جســمالكتشــاف أنجــع الطــرق واألدو
ـاة  في التطور ونظرا لمـا لهـااإلنسان، من هنا أخذت التجارب مسارها  مـن أخطـار علـى ح

ة ط فـي إجرائهـا من خالل التشرعات  تتدخل، 1الشخص وسالمته البدن وضـع قیـود وضـوا
ـــاة إل ـــة جســـم وح ات حما حـــث العلمـــي ومقتضـــ ـــة ال مـــن  اإلنســـانحـــداث التـــوازن بـــین حر

  .ماالعبث به
مـة نـورنمبرغ، في  هذه القیود وردت ـادئ مح ي  نٕاعـالو   الوهلة األولـى فـي م هلسـن

یو عد إعالن طو ما  تشـرعات الـدول  وفي مقابل ذلك سنت ،)ولاأل فرعال(  والتي أكدها ف
م هذه التجار    .)يثانال فرع ال(  بلتنظ

ة: األولالفرع  م القانوني الدولي للتجارب الطب    التنظ
عــــض هــــذه  اقة فــــي وضــــع  مــــة نــــورنمبرغ الســــ القواعــــد العامــــة المتعلقــــة تعتبــــر مح

ة علـى اإلنسـان ـو  ،التجارب الطب حما  فـي  الحــاة و الح الحـ فـي خاصـة حقوقـه ةذلـك 
ي ثم أكدوالح في الكرامة،  سالمة الجسم    . على هذه القواعد إعالن هلسن

مة نور  :أوال ة على اإلنسان ل عر و بمنقواعد مح    1948عام حول التجارب الطب
ةب ـة نها ـة الثان رة،إنشـاء متـم  مـن القـرن الماضـي الحـرب العالم منهـا و   حـاكم عسـ

مة نورم ار مجرمي الحرببرغ مح ة  ةسبب ممارسـتهم غیـر  لمعاق قـد أحیـل و   ،اإلنسـان
مة إ بـر فـي اإلدارة 23لى هذه المح ة  شو   متهمـا مـن بیـنهم مـدیر مؤسسـات صـح   الجـ
ـــاو   أســـاتذة جامعـــاتو  ـــةأط رات االعتقـــال األلمان ـــأنهم أجـــروا 2ء فـــي معســـ ، وقـــد اتهمـــوا 

الشــــرو  ، دون التقیــــد  انــــة أخــــر ــــةتجــــارب علــــى أســــر الحــــرب مــــن د هــــذه و   ،القانون

                                                 
1 Gérard Cohen-Jonathan, Progrès scientifique et technique et droits de l’homme, la 
Gazette du palais, décembre  2002, Paris, p  . 281. 
2-  MARIE-Luce Pavia, La dignite de la personne humaine, in : Rémy Cabrillac, Le 
Corps Humain, Remy Cabrillac, p.142.                   
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عـــض القو  مـــة  شـــالمحاكمـــة وضـــعت المح ـــة علـــى أاعـــد  ـــة غیـــر العالج ن التجـــارب الطب
مــة و   ،1اإلنســان ــة غیــرو شــر ماســتلزمت المح ة التجـــارب الطب ــة  ع  تــوفر القواعـــد العالج
ة  :2اآلت

ـه التجرـة – 1 هـذا  ـون  أنو   ضرورة الحصول على رضا الشـخص الـذ تجـر عل
ما یجب إعال الرضا س،  ه ل شو عـة التجرـةحرا ال  طب   هـدفها،و   امدتهــو   م المعنـي 

  المخـــاطر التـــي قـــد یتعـــرض لهـــا،و   األضـــرارو   الوســـائل المســـتعملة،و   ـــذلك الطـــرق و 
ته فـــي تلـــك التجرـــةو  التجرـــة بتقـــدیر و   النتـــائج التـــي ســـتؤد إلـــى مشـــار لتـــزم القـــائم 

عطي فیها الشخص موافقته   .لیتهؤو مس تقررت ٕاال و   الظروف التي 
صـدر مـ ـاإلكراه ون الرضا حرا حینما  ـل العیـوب  ن شـخص ذ إرادة وخـال مـن 

ـــة  عـــة التجر ـــة  مـــن خـــالل تحدیـــد طب صـــیر الشـــخص محـــل التجر البـــدني أو النفســـي، وت
ــة التــي تســتغرقها، والطــرق التــي ســیتم اعتمادهــا والنتیجــة التــي ســوف یتوصــل  والفتــرة الزمن

ــة، ــن أن تمــس الشــخص محــل التجر م یراعــي القــائم  أنو   إلیهــا، ومجمــل األخطــار التــي 
ه  عـــرض صـــاح ـــه  التجرـــة ظـــروف موافقـــة الشـــخص المشـــارك فـــي التجرـــة واإلخـــالل 

ة   .للمسألة الجزائ

                                                 
ــل   1 إن مصــطلح التجرــة لــه أكثــر مــن داللــة، األمــر الــذ أد إلــى غموضهـــا وتعــرف تعرفــا واســعا، فهــي ال تتعلــ 

ـات  غـرض جمـع المعط ـاة الخاصـة  ـل نـواحي الح ضا  ان اإلنسان، و إنما أ تدخل جسماني أو نفساني فحسب على 
عتبــ ــن أن  م ــا لــذلك  ق ــة، و تطب ة حــول الفــرد أو مجموعــة مــن األفــراد العلم ــات أو المعلومــات الشخصــ ر جمــع المعط

ــاس اإلحصــائي لمــرض مــا فــي مجموعــة مــن أفــراد المجتمــع ــات التــي تحــدد االنع ــة و مثــال ذلــك المعط   .ألغــراض علم
نـدا تقرـرا عــــام  ـة فـي  حـاث الطب و جـاء فـي " نسـانآداب و قواعـد التجرـة علـى اإل" عنـوان  1987وقد نشر مجلس األ

حث الطبي على أنه ـا : ( الفصل الثاني من هذا التقرر تعرف لل حة علم اشر وفقا للقواعد و األصول الصح حث الم ال
ـه یخضع ات الكائن اإلنساني لطرق و أسالیب دون ضرورة تمل ـة مـن األمـراض أو  حالتـه سـواء فـي لمقتض مجـال الوقا

حـث تدخـ مثـل هــذا ال ــاة الخاصـة المعالجـة و قـد  ـة ،دینمـروك  نصــر الـ، )ـال فـي الح ــة الجنائ ،  ،...الحما مرجـع ســاب
 .296. ص

مة نو  2      www.trial-.ch.org/fr ،1945نمبرغ الصادر عام ر النظام األساسي لمح
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قة أجالطبیـب سـتند لتجرـة أن إلجـراء ایجب   – 2 رـت علـى علـى نتـائج تجـارب سـا
صـورة و الحیوان  لة محـل الدراسـة  ن المـرض أو المشـ عناصـر تكـو في إطـار المعرفـة 

انـــت تجـــارب حیـــث  ، ئج المتوقعـــةتبـــرر النتـــا ـــة إال إذا  ـــن الشـــروع فـــي التجر م ال 
موضــوع  ــ  ــة أجرــت علــى الحیــوان أو تــوفر معلومــات تتعل قة مماثلــة لهــذه التجر ســا

ة التجرة اته للخطرللخاضع للتجرة ، حفاظا على السالمة البدن    .وعدم تعرض ح
غي – 3 طة والحذر إذ ین طرقة ال تحدث أالمً أن تجر التج توخي الح  اوأضرارً  ارة 

ة غیر ضرورة ة أو عقل اع الطرق المثلـى لتفـاد وقـوع اجسم ـا أل، وذلك بإت ضـرار أ
ة ة أو نفس   .1انت بدن

ان هنـاك اعتقـاد فـي أنهـا قـد تـؤد إلـى الوفـاة أو العجـز  – 4 منع إجراء التجرة إذا 
ـــون فیهــــا ل اســـتثناء الحــــاالت التــــي  حــــاث لخاضـــع لهــــا،  ــــاء الـــذین یجــــرون األ األط

ـار الخاضـع إ، ستخدمون أنفسهم موضـوعا للتجرـة ن هـذا االسـتثناء منطقـي علـى اعت
ة العلوم الطب ة  اف ة  صفة خاصة لها له درا   .صفة عامة والتجرب 

ــل احتمــال – 5 ــه التجرــة مــن  ــان و   یجــب أن یتجنــب الشــخص الــذ تجــر عل لــو 
ال یـــؤد إلـــى إحـــداث جـــر  ، أ  عـــدم التجـــارب علـــى حســـاب وح أو عجـــز أو مـــوتقلـــ

ة اة األشخاص وسالمتهم البدن ح   .التفرط 
التجرـة  – 6 ون القـائم  شـارك فـي إجـراء  ـفء،أن  ـل مـن یجـر أو  یتعـین علـى 

طــة ــات الح قظــة طــوال فتــرة التجرــةو   التجرــة مراعــاة واج ــه القــدرة ال ، أ أن تتــوفر ف
  .جراء مثل هذه التجاربوالمهارة العالیتین إل

ـه التجرـة الحـ فـي طلـب وقـف التجرـة فـي أ  – 7 یجوز للشـخص الـذ تجـر عل
ـن أن یـؤد إلـى إحـداث جـروح أو عجـز م ه أنه قد وصل إلـى درجـة  أو  وقت یر ف

                                                 
مة نو  1    .الساب نمبرغر النظام األساسي لمح
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ــه التجرــة ، إن إقــرار مثــل هــذا الحــ هــو حفاظــا علــى مــوت للشــخص الــذ تجــر عل
ة اة الشخص وسالمته الجسد حث والتجرب ح ة على حرة ال   .التي لها األولو

ــه ســبب لالعتقــاد فــي – 8 التجرــة وقفهــا فــي أ وقــت إذا تــوفر لد أن  یجــوز للقــائم 
ـــن أن یـــؤد إلـــى إحـــداث جـــروح أو عجـــز أو مـــ ســـتمرارها م وت للشـــخص الـــذ فیهـــا 

ه التجرة   .تجر عل
مـــة  عـــض هـــذه القواعـــد الموضـــوعة مـــن طـــرف مح أنهـــا " مبرغ نـــور " ســـتخلص مـــن 

ــة التــي تجــر علــى اإلنســان إال أنهــا و شــر مأقــرت  ة التجــارب غیــر العالج أن  ســتلزمتإع
طرقـة أخـر  سـتحیل الحصـول علیهـا  ة  ة، من أجـل فائـدة إنسـان   تكون للتجرة نتائج عمل

  .تملیها الضرورة و   أن تكون طرقة ممارسة التجرة محددةو 
ا ة العال :ثان ة الطب ادئ الجمع ةم ة على اإلنسان المتصلة م   التجارب الطب

ـة حقـوق اإلنسـان فـي   تعد من الوثائ المهمة على المسـتو الـدولي فـي إطـار  حما
ــة فــي اجتماعهــا الثــامن عشــر فــي  ــة الطب ــة والــذ أصــدرته الجمع مواجهــة التجــارب الطب

یـو عـام  ي وأكدته في اجتماعهـا التاسـع والعشـرن فـي طو ـادئ بخصـوص م 1975هلسن
ة على اإلنسان ة والعلم ة العالج   .وقواعد إجراء التجارب الطب

اشـــرة  فهـــي  ـــه عنـــد م ـــاحثین االلتـــزام  ـــاء ال ـــة قـــانون أخالقـــي یتعـــین علـــى األط مثا
ة على اإلنسان ـة، أكـد میّ  .التجارب الطب ة والتجارب العلم ز اإلعالن بین التجارب العالج

ة الذ یجـب أن حترام حقوق اإلنسان خاصإعلى ضرورة  ة والعقل  ة حقه في السالمة البدن
ارون  ل اعت   .فوق 

ــة  ــادئ عامــة تخــص التجــارب الطب ــة علــى وضــع م ــة العالم ــة الطب حرصــت الجمع
  :1على اإلنسان والتي تتمثل في

                                                 
ة على اإلنسان الصادر عن ا 1 ي حول التجارب الطب ة في اجتماعها إعالن هلسن ة العالم ة الطب في  18لجمع

ي عام   . 1964هلسن
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ادئ األخالق والعلم - ة على اإلنسان وفقا لم  رالتي تبر  وجوب إجراء التجارب الطب
حث في الطب اإلن اشرة التجرة على اإلنسانال ن م م عد إجراء  ساني، وال  إال 

ا ات أخر مستقر علیها علم ة والتجارب على الحیوان أو على معط  .الفحوص العمل

ة على اإلنسان ومراحل تنفیذها محدد - ون مشروع التجرة الطب في  وجوب أن 
صفة خاصة لهذ ول تجربي یخضع إلشراف لجنة مستقلة تعین  ا الغرض برتو

حوم التجرة للرأ أو المشورة ن أن  م س  ا أل ل  .تفاد

ا وتحت إشراف  نمیون األشخاص القائأن  یجب - ة مؤهلین علم التجارب الطب
ه ة األضرار . طبي متخصص في المجال المراد التجرب ف تحمل مسؤول و

أن تقع على  ال یجوز إطالقاو   ل األول عنهاؤو الناجمة عن تجرة الطبیب أو المس
 .الشخص الخاضع للتجرة ولو واف على ذلك

انت فوائدها  - ة إال إذا  ة واألخالق ة القانون ال تكون التجرة مشروعة من الناح
تفوق األخطار التي یتعرض لها الشخص الخاضع للتجرة، لذلك یتعین قبل 

اشرة التجرب على اإلنسان تقدیر الفوائد واألخطار المتوقعة لصالح الشخص أو  م
ح مص  ةاإلنسان الخاضع للتجرة دائما ومصلحلحة لغیره مع وجوب ترج

 .المجتمع

مقدوره توقع  ن الطبیب  ادئ األخر عدم الشروع في التجرة إذا لم  تضمنت الم
أن مخاطرها تفوق فوائدها ونشر  األخطار المحتملة، وأن یوقف التجرة إذا اكتشف 

ما تتطلب  أمانة،  عد نتائجها  ة للشخص محل التجرب  الحصول على الموافقة الكتاب
ة العدول ان ل مراحلها وفوائدها وأخطارها، وٕام   .1عن موافقته إعالمه 

ل تأثیر عیدة عن  في الحاالت  ما حرص اإلعالن على أن تكون الموافقة حرة و
احث، فمن األفضل أن یت ة للطبیب ال ع ون فیها المرض في حالة ت م الحصول التي 

                                                 
ة الساب 1 ي حول التجارب الطب   .إعالن هلسن
 



اب الثاني اةعلى التطور العلمي والتقني  تأثیر                                    : ال  الح في الح

199 
 

أما التجرب على القصر  على موافقة  الشخص من طبیب أخر غیر الطبیب المعالج،
ة بهذا الخصوص   .فیتطلب موافقة ممثله القانوني مع مراعاة التشرعات الوطن

ادئ ة من المجهودات و   تعد م ة العالم ة الطب على المستو المهمة قواعد الجمع
اة، ة الح في الح ة، لما أصدرته و   العالمي لحما عالمة الجد في مواجهة التجارب الطب

ي عام  18في اجتماعها  یو عام   29أكدته في اجتماعها و   1964في هلسن في طو
ادئو   ،1975 ةو   تعتبر هذه الم ة العالم ة الطب حیث ، 1القواعد القانون األخالقي للجمع

قوم بإجراء التجارب على اإلنسان احترام ها سواء عند إجراء التجارب یتعین على من 
ة، ة أو غیر العالج   : المتمثلة فيو   العالج

ة  –أ    التجارب العالج
مثـــل هـــذه التجـــارب إلعـــالنا أجـــاز ذات ـــام  ـــار و  الق مـــنح الحرـــة للطبیـــب فـــي اخت

عتقد أنها أفضل من غیرها لصالح مرضو   الوسائل ة التي  فمن حقـه أن  ،هالطرق العالج
ص ـة،طب طرقة تشخ اتـه أو و   ة جدیدة أو عالج عـالج المـرض إلنقـاذ ح هـو فـي هـذا 

شــرو  وهــي ال تختلــف   إعــادة صــحته أو التخفیــف مــن أالمــه إال أن  هــذه  الحرــة مقیــدة 
مة نورنمبرغ" عن تلك الشرو التي وردت في إعالن  أتي تمثل فيتو   "مح   : 2 ما 

األضـرار و   األخطـارو   بـین الفوائـد الموازنة ، تحت مسؤولیته،یتعین على الطبیب – 1
المســتقرة و   الوســائل المعروفــةو   لطرق ــا مقارنــةالمحتملــة الســتخدام الوســائل الحدیثــة، 

ــار أفضــلها، فمــن حــ المــرضإ و   ،لــد أهــل المهنــةعلیهــا  العمــل ســتفید  خت مــن  أن 
ص   .العالجو   أفضل الوسائل المتوفرة في التشخ

ــة دون أن یــؤثر ذلــك علــى رفــض االشــترافــي حــ المــرض  – 2 ــة الطب ك فــي التجر
احث ا مع عالقته مع الطبیب ال    .حترام إرادة المرضإ، تماش

                                                 
 1 Bertrand Mathieu, génome humain et droits fondamentaux, economica, Paris, 200, 
p.85.  

ي الساب 2  .إعالن هلسن
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حث، ل الحاالت من ح المعالج رفض االشتراك في ال مس ذلك العالقات و   في  ال 
  . الطبیبو   بین المرض

س مــــن الضــــرور  – 3  ةیر المســـــتن الموافقــــة الحصـــــول علــــىإذا رأ الطبیــــب أنــــه لـــــ
اب  اشتراكه في التجرة، إ للمرض الذ یراد ول التجرـة أسـ یتعین أن یتضمن بروتو

ة إلى و   ذلك انهااللجنة البلغ من البدا ادئ التي سب ب   . مستقلة وفقا للم
احـــث ال یجـــوز  – 4 حـــث مـــزج اللل كتشـــاف إ لغـــرضالعلمـــي بـــین عـــالج المـــرض وال
ـان الهـدفامع ة جدیـدة، إال إذا  حـث إجـراء التشـخص أو العـالج  رف طب مـن هـذا ال

  . الخاضع للتجرة المحتمل للمرض
سـتفید  استقراءالحظ من خالل   ـة  اشر للتجارب العالج هذه القواعد أن الطبیب الم

ـا  ـة، مـن نفـس المزا شـأن التجـارب الطب ة  ة العالم ة الطب قا للقواعد التي حددتها الجمع ط
عض الق اها  اشـرة  وانین في مجـال التـدخل العالجـي المحـض،التي تخوله إ نـه م م حیـث 

نـــه  م الشـــرو التـــي حـــددتها لـــه، و ـــة المعروفـــة  بـــدیل للطـــرق العالج ـــة  التجـــارب العالج
عـــض التجـــارب لـــنفس العلـــة المعتـــرف لـــه بهـــا فـــي  االســـتغناء عـــن موافقـــة المـــرض فـــي 

ة المـــرض  ـــة وهـــي التـــأثیر الســـلبي علـــى نفســـ حالتـــه التـــدخالت العالج فـــي حالـــة إعالمـــه 
ه من تدخل طبي ة أو ما تتطل   .الصح

ة  –ب    التجارب غیر العالج
ما  إلعالناأجاز ذات  ن حصرها ف م شرو     :1يأتمثل هذه التجارب 

اة الخاضع للتجرة – 1 ة صحة وح   .یتعین على الطبیب حما
ــــون الخاضــــع  – 2 ــــة متطوعــــا لیجــــب أن  مــــرض  وأ صــــحة جیــــدة  امتمتعــــو لتجر

موضوع التجرة مرض    .ال عالقة له 

                                                 
ي الساب 1  .إعالن هلسن
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قافهـا فـورا إذا رأ أن االسـتمرار فیهـا  – 3 التجرـة إ   ل خطـراشـیتعین على القائم 
  .الخاضع لها الشخصعلى 

حث العلمي مصلحة – 4   .منفعة الفردو   ال یجوز أن تفوق فوائد ال
ـل وجوب الحصول على الرضا المستنیر للشخص الخاضع للتجرـة -5 عـد إخطـاره 

  .المخاطر المتوقعة والمحتملة في هذا النوع من التجارب
أن  یتضح  ر قد میز بین التجارب العالجیـةالسالف الذ اإلعالنمن خالل ما تقدم 

ـــة،و  انـــة الفـــردو   غیـــر العالج ـــمو   أكـــد م مهـــا هـــذا تمـــعجمالو   مصـــلحته علـــى العل تنظ ، و
ة التجـارب  شـرع ة  ة الطب ـة اعترفت الجمع ـة اجتماع ارهـا حتم اعت ـة علـى اإلنسـان  الطب

ة اإلنسان في التطور ـة . تتطلبها رغ ـة الطب لت القواعد العامة التي صـاغتها الجمع لقد ش
مــي للتجــارب  ــة اإلطــار التنظ م ــات اإلقل ي وغیرهــا مــن االتفاق ــة فــي إعــالن هلســن العالم

ة حقوق  ة بهدف تحقی التوازن الضرور بین حما اإلنسـان مـن جهـة وحـ المجتمـع الطب
   .في التطور من جهة أخر 
اتـو   التـي تحمـي اإلنسـان القواعـدم مـن النظر إلى هذا الزخ ـةح   ه مـن التجـارب الطب

ـــةو  أنهـــا أولـــت . العلم ـــو   بیـــرا مامـــاهتا نجـــد  أن هـــذه  رغیـــ ،إلنســـانااة ذلـــك الســـتمرارة ح
ــــات ــــاإلعالنــــات ال تكفــــي لوحــــدها إذ لــــم تتو   االتفاق ــــة ضــــمانا لح   اةعهــــا بتشــــرعات داخل

  .سالمة اإلنسان من خطر هذه التجاربو 
ـة حقـوق اإلنسـان،  ـة مهمـة بخصـوص حما زادة على ذلك عقدت عدة مـؤتمرات دول
ـة اإلنسـان مـن مخـاطر التقـدم العلمـي والتكنولـوجي فـي العلـوم  حما خاصة ما یتصل منهـا 

ة وغیرها ة والبیولوج   .الطب
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  مر الدولي لحقوق اإلنسانالمؤت:ثالثا
ــل فــي طهــران  انعقــد هــذا المــؤتمر ة صــادرة  1968أفر قــا لتوصــ ــة  عــنتطب الجمع

ســمبر  20الصــادر بتــارخ  2081العامــة لألمــم المتحــدة رقــم  عقــد  تي أوصــتــوال 1965د
حقوق اإلنسان   .1مؤتمر دولي خاص 

اإلنسـان مـن بینهـا اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات تناولـت مختلـف نـواحي حقـوق 
اإلجمــاع بتــارخ إالقــرار الحــاد عشــر الــذ  والــذ یهــدف  12/05/1968تخــذه المــؤتمر 

عــد زــادة تعــرض اإلنســان لألخطــار الناجمــة  اتــه الخاصــة  ــة حــ اإلنســان فــي ح إلــى حما
ــه المــؤتمر فــي هــذا القــرار  عــن التقــدم العلمــي فــي المجــال الطبــي، ومــن بــین مــا أوصــى 

ـــياحتـــرام الشخصـــ ة وتكاملهـــا المـــاد والعقل ـــذا حـــ اإلنســـان فـــي الســـالمة  ،ة اإلنســـان و
ــاء  م ــة والطــب والك عرفــه علــم البیولوج ــة إزاء التطــور والتقــدم الســرع الــذ  ــة والعقل البدن

ـــة ـــة .  الحیو حما مـــا طلـــب المـــؤتمر مـــن المنظمـــات المختلفـــة دراســـة المشـــاكل المتصـــلة 
ة ة والعقل   .في ضوء االنجازات المحققة في العلوم المشار إلیها الشخص وسالمته البدن

عا ات :را ع عاشر لقانون العقو   المؤتمر الدولي الرا
ر  وتضــمنت أعمــال القســم الثــاني منــه  1989انعقــد هــذا المــؤتمر فــي فیینــا فــي أكتــو

عنوان ة الحدیثة" دراسة  ات في مواجهة األسالیب الطب في هذا  عالج المؤتمر" قانون العقو
ــة منهــا أو غیــر  ــة علــى اإلنســان ســواء العالج اإلطــار المشــاكل التــي تثیرهــا التجــارب الطب

ــة، ــون محــال و   العالج ــة لإلنســان الــذ  ــة والعقل ــة الســالمة البدن ضــرورة حما أوصــى 
لهـــذه التجـــارب، مـــن خـــالل منـــع التجـــارب التـــي ال تحتـــرم فیهـــا القواعـــد المنصـــوص علیهـــا 

ة لذلكإلجراء التجارب على اإلن ات ردع   . 2سان ورصد عقو
ـة ألقیت مس ـة والعقل بیـرا خاصـة  الحـ فـي السـالمة البدن لة حقوق اإلنسان اهتمامـا 

م االجتمـاعي ومـن ثـم وجـب  ـة التنظـ ـار اإلنسـان هـو غا اعت ـة  في مواجهة التجـارب الطب
                                                 

1 www.hddus.edu.sa le: 15/02/2014 à 18h00. 
2 www.hddus.edu.sa le: 15/02/2014 à 18h00. 
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ـة الضـرورة لوجـوده  قـي هـذا االهتمـام  أنغیـر . تقدمـه واسـتمرارتوفیر الحما معنـى  دون ی
ــةإذا لــم تقــوم الــدول منفــردة بترجمــة هــذه النصــوص ا ــة إلــى  لدول بخصــوص التجــارب الطب

ــــة  ــــات الدول ــــل مــــا یتعــــارض مــــع مــــا قررتــــه االتفاق ــــة مــــن  ــــة قوانینهــــا الداخل الواقــــع بتنق
ة على اإلنسان ة والعلم   .بخصوص قواعد إجراء التجارب الطب

م القانوني:الفرع الثاني ة في  لتجاربل التنظ عاتإطار الطب ةال التشر    داخل
بیرة ل تشرعاتأغلب ال أولت ة  ة أهم ووضـعت  اإلنسـان علـىة العالجلتجارب الطب

ـة لممارسـتها مجموعة من الشرو ـة المطلو ط القانون شـأن  ،والضـوا وازداد االهتمـام أكثـر 
ــة التجـارب م مثــل هــذهو   ،1العلم نجــد  التجــارب مــن بــین التشــرعات التــي عملــت علــى تنظــ

   .ي والجزائر ل من المشرع الفرنس
م القانوني ل:أوال ع الفرنسيالتنظ ة في التشر   لتجارب الطب

مـــن قـــانون الصـــحة العامـــة   1121L-1تســـتمد هـــذه التجـــارب أساســـها مـــن المـــادة 
 20/12/1988المعــــدل للقــــانون الصــــادر فــــي  23/11/1991الفرنســــي، الصــــادر بتــــارخ 
عنــوانوالــذ خصــص لهــا الكتــ ــرر  ون " اب الثــاني م شــار ــة األشــخاص الــذین  فــي   حما

ة ة والطب حاث البیولوج   .2"األ
نتظــار الكثیــر مــن الفرنســیین ذو االختصــاص صــدور هــذا القــانون نظــرا لعــدم إطــال 

مثــل هــذه التجــارب علــى اإلنســان أو تلــك المتصــلة بتحدیــد  ــام  قة للق ــة النصــوص الســا فا
ة المتر  عـة المســؤول ططب ــة عـن مخالفــة تلــك الشـرو والضــوا الــنص الوحیـد أنــذاك الــذ . ت

ـــان البـــدني لألشـــخاص مـــن الخضـــوع لهـــذه التجـــارب هـــو المـــادة  حمـــي الك  مـــن 309ـــان 
ـا ن قانو  مـات أ، إال 1992الملغـاة فـي تعـدیل  رنسـيفال تالعقو عـض التنظ انـت هنـاك  نـه 

                                                 
ة  1 ة قصد تحقی التقدم لإلنسان و منها قانون وال حاث العلم ح التجارب و األ ، "واأوهی"منها قوانین الو م أ  التي تب

ة عل سبب التجرة استبدلت    ىالذ نص على جواز إجراء التجـارب الطب موت  حیث إذا لم  اإلعدام،  ه  وم عل المح
ات التقدم العلمي من جهة و التكفیر عن خطأ  ة للحرة، و الغرض من ذلك التوفی بین مقتض ة سال عقو ة  العقو

ه من جهة أخر  وم عل   .المح
2 1Art L1121-1 du  Code de la santé publique français, précité.       
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ال ة الماسة  ة التي تجیز إجراء التجارب الطب ة والتي أعطـت الالجزئ ة و شـر مسالمة البدن ع
ــ ــة دون الخــوض فــي إل ةالقانون ــة عالج ــ غا انــت تــتم بهــدف تحقی جــراء التجــارب التــي 

ة إجرائها ف م    .تنظ
ة التكامل الجسـد لألشـخاص الـذین أإال   ا لحما اف ن  لتلـك یخضـعون ن ذلك لم 

ــــة التك امــــل الجســــد والعقلــــي التجــــارب، خاصــــة أن القــــانون الفرنســــي حــــرص علــــى حما
ــده م ــرر  16/للشــخص وهــذا  مــا تؤ ال :( أنــه ، التــي تــنص علــىرنســيف دنيمــ انون قــ 3م

ة التكامل الجسد لإلنسان إال دعت إلى ذلك ضرورة عالج   .1)یجوز المساس 
ـاد یتفـ غیر أن  قة لصـدور قـانون تعـدیل  قـانون  الفقه الفرنسي  خـالل الفتـرة السـا

ـــة علـــى اإلنســـان تعتبـــر غیـــر مشـــروعة،  علـــى أنالصـــحة العامـــة  ـــة غیـــر عالج ـــل تجر
ــامإ عــض األح موجبهــا اعتبــر التــدخل الطبــي و   ســتنادا إلــى موقــف القضــاء الــذ أصــدر 

عــد مخالفــا للنظــام العــام حتــى ــان برضــاه،و   الممــارس علــى شــخص  ــه إمــا  اإذ لــو  نتفــى ف
صـــر الحـــر إلعفـــاء ا فـــي رضـــا المـــرض المت ة قصـــد العـــالج، وال  لطبیـــب مـــن المســـؤول

ة    .2الجنائ
ــه فتــدخل الطبیــب بهــدف شــفاء المــرض أو التخفیــف مــن أالمــه تعتبــر التجــارب  وعل

ا مع حالته ه بهدف االستقرار هي الوسیلة األكثر تناس   .التي یجرها عل
ـان  حث، فإذا  ه فإن مسؤولیته تكون محل  ة المفروضة عل أما إذا انحرف عن الغا

قصد ال عد مخطئتدخله  تستوجب مسؤولیته في حالة حصول ضرر و   حث العلمي فإنه 
الو   للمرض حث نب ان ال  عبـرةال و   الضرر هنا یتمثل في المساس بجسم اإلنسانو  .لو 

  .بنتیجة تدخله

                                                 
1 Art 16 bis/3 Méga code civil,  Textes complémentaires jurisprudences annotation, 
XAVIER Henry et autres, éd, Dalloz, Paris, 2001. 

ة للح في سالمة الجسمنمروك نصر الدینقال عن  2  ة الجنائ ، ص، مر ...، الحما  .297. جع ساب
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شــدة،  غیــر أن موقــف القضــاء الفرنســي لــم یلــ قبــوال مــن جانــب الفقــه الــذ انتقــده 
غیرها من الدول األخر انطالقا من أن التجارب في فرنسا    .تجر في فرنسا 

ونتیجـــة هـــذه االنتقـــادات التـــي وجهـــت للقضـــاء الفرنســـي، حـــاول العـــدول عـــن مســـلكه 
ة إذا ـالتخفیف مـن هـذه المسـؤول ة الطبیـب  شأن مسـؤول ـا  الساب  ـان قصـد الطبیـب علم

امه، حًتا علـى جسـم  تبین وجود هـدف أخـر وراء إجـراء التجـارب اإذ ،إال أنه تشدد في أح
  . اإلنسان

ط التــي  وضــع قــانون الصــحة الفرنســي اإلطــار القــانوني لهــذه التجــارب وحــدد الضــوا
ادلة أو المختصین مراعاتها أثنـاء التجرـب علـى اإلنسـان، اء أو الص مـن  یتطلب من األط

شر :( لى أنهالتي ع L  1121 -2:م ذلك ة تجرة على اإلنسان ال   .ال یجوز إجراء أ
ة  إذا لم تكن - قها تجارب معمل شر أن تس ة و ات العلم قائمة على أخر المعط

ة  اف

ان الخطر المتوقع حدوثه للشخص الخاضع للتجرة ال یتناسب مع الفائدة  - إذا 
 المرجوة من التجرة

ن من شأنها أن تؤد إلى ت - قة على الكائن  جدیدإذا لم  ة المط ات العلم المعط
شر   .1)ال

  :بثالث عناصر تتمثل في دتنادا لهذا یتحدإجراء التجرة اس
 الهدف أو الغرض من التجرة. 

 ة الالزمة إلجراء التجرة  وجوب توافر األصول العلم

  ه التجرة ان الذ تجر ف اب األمن والسالمة في الم  .وجوب توفیر أس

ذلك المادة  حث  L 1-1122حددت  ة أل  النس اإلفصاح  مضمون االلتزام 
حث طبي على شخص الحصول على :( صها على أنهتجري، بن یتعین قبل إجراء أ 

                                                 
1 Art L 209-9 Code de la Sante publique Français, précité.      
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مثله  احث أو الطبیب الذ  قوم ال عد أن  الرضا المستنیر والصرح لهذا الشخص، وذلك 
ة العناصر اآلت   :بتعرفه 

حث ومدته -  .هدف ال

ما في ذلك المخاطر التي ت - نشأ الفوائد المنتظرة منه، والقیود والمخاطر المتوقعة، 
حث قبل األجل المعین له  .عن توقف ال

ة  - حاث بیولوج ون في أ شار ة األشخاص الذین  رأ اللجنة االستشارة لحما
ة  ).وطب

ون  احث أو الطبیب إخطار الشخص الذ  ضاف إلى ذلك أنه یجب على ال
ا ان هو نفسه غیر أهل ( رضاؤه مطلو شارك في التجرة أو من ینوب عنه إذا  من 

سحب رضائه،)دار الرضاإلص حث، أو  ة في ال في أ  ، أن من حقه أن یرفض المشار
ة ة مسؤول سبب ذلك أ   .لحظة، دون أن یتحمل 

قا للتعرف الذ ورد في المادة  ة ط   L 1121 - 1یدخل في مفهوم التجرة الطب
ات  ر المعط شر بهدف تطو قع على الكائن ال ار  حث أو اخت ل  من القانون 

ةال ة أو الطب   .1بیولوج
قتصر على تجرب  قا لهذا التعرف فإن نطاق التجرب على اإلنسان ال  ط

ة، ة أو البیولوج ق حاث التطب متد إلى األ حاث و   العقاقیر الجدیدة فحسب بل  هي األ
ة ةو   المتعلقة بدراسة الهندسة الوراث تس ة أو م انت وراث أو   دراسة األمراض سواء 

ة   .2جراح
حق تقدما أو یؤد حث من شأنه أن  ل  ضا  إلى  یدخل في مفهوم التجرة أ

ن لإلنسان االستفادة منه سواء في حالة الصحة أو المرض م فید التعرف . ابتكار  ما 
                                                 

مام 1 ة، دراسة مقارنة، دمون عبد الكر ة والجراح ة،  یوان، رضا المرض عن األعمال الطب ، 2006المطبوعات الجامع
 .71. ص

ة وأثرها على المسؤ خالد بن النو  2 ة التجارب الطب ط مشروع ر والقانون، المنصورة، ، ضوا ة، دار الف ة المدن ول
 .105. ، ص2010
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أن محل هذه التجارب هو اإلنسان الحي ألن التشرع الفرنسي تولى  من جهة أخر 
م التجارب على اإلنسان في حالة ا ا في المادة تنظ  L 1124-5لموت الدماغي استثنائ

ة  ات المعلومات معالجة المعط حث العلمي  من قانون الصحة العامة المتعل  في إطار ال
ةو   في مختلف مجاالت الصحة حسب هذا و   الذ أدرج هذه الحالة ضمن التجارب العلم

منع التجرب على الجنین قا للو   التعرف  ان ذلك جائزا ط    .L2151-51مادة ٕان 
ة التي یجب مراعاتها عند إجراء  ن إجمال أهم القواعد األساس م على العموم 

أتي ما  قا لقانون الصحة العامة الفرنسي ف ة على اإلنسان ط   :التجارب الطب
ة لكل أنواع التجارب -  :الشرو المشتر

ة بتأمین من المس - التجرة الطب ة،التزام الشخص أو األشخاص القائمین   ؤول

فاءات  - اء ذو  ة إال تحت إشراف أط اشرة التجارب الطب مؤهالت و   عدم جواز م
ة یتولون اإلشراف على إجراء التجارب ة عال من إجرائها وفقا لألصول  التحقو   علم

ة  .العلم

وفقا للشرو التي (الحصول على الموافقة المستنیرة للشخص الخاضع للتجرة  -
 ).من قانون الصحة العامة  L 11222 - 2و  L 1122 -1حددتها المادتین 

عد الحصول على موافقة اللجنة االستشارة   - ة إال  اشرة التجارب العلم ال یجوز م
ة األشخاص،   .ذا موافقة الجهة اإلدارة المختصةو   لحما

ة   :2الشرو الخاصة بإجراء التجارب العلم
شتر القان  ون الفرنسي إلجرائها شرو نظرا لخطورة هذا النوع من التجارب 

ة أخر على النحو األتي   : إضاف

                                                 
1 L2151-5 CSF.  
2Art  L 11222-2  et L1122-1 du CSPF.   
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ان  - ة إال في األماكن التي تتوفر على اإلم اشرة التجارب العلم ات عدم جواز م
ة ة الالزمة و و   الماد ة الضرو  ىعلالتقن ة األشخاص ة لسالمر الشرو األمن

 .الخاضعین لهذه التجارب

 .عددة في نفس الوقتال یجوز إخضاع األشخاص إلى تجارب مت -

مة على صحة األشخاص   - ة من أ أخطار جس التأكد من خلو التجرة العلم
ةو   الخاضعین لها ٕاعالمهم و   جب إخضاع المرشحین لهذه التجارب لفحوص طب

اء من  ارهم،بنتائج هذه الفحوص من قبل أط على الخضوع للتجرة  قبل موافقتهم اخت
ة    .العلم

مهیتضح من خالل هذه ا في هذا المجال   لقواعد أن المشرع الفرنسي قد استلهم تنظ
ط او   من الضوا ادئ العامة المتف علیها دول ة و   الم شأن إجراء التجارب الطب ا  م ٕاقل

ة  على اإلنسان بل إن التشرع الفرنسي قد سب الكثیر شأن حما من التشرعات 
ة من خالل  ین في التجارب الطب ة على األشخاص المشار اشترا التأمین من المسؤول

التجرة ار فرنسا من الدول المتقدمة والتي. القائم  اعت عتبر أمر منطقي  من  تعمل وهو 
حث العلمي خاصة في المجال الطبي والبیولوجي والمحافظة من أجل  ر مجال ال تطو

حاث اة وسالمة األشخاص من هذه األ  المشرع أن إلىنشیر   .جهة أخر على ح
منع استثناء الحالة  2151- 5/إجراء التجارب على الجنین وهذا استنادا إلى م الفرنسي 

تلك التي ال تؤد إلى المساس  ر العالج أو  ون الهدف منها المساهمة في تطو التي 
ة إالجنین، هذا  ن دل على شيء وٕانما یدل على حرص المشرع الفرنسي على حما

ه شر من العبث  عد للعالم الخارجيح الكائن ال   .تى وٕان لم یخرج 
ا م القانوني :ثان ع الجزائر لالتنظ ة في التشر   لتجارب الطب
ة على اإلنسان في التشرع الجزائر  عود إلى المواد  أساس إجراء التجارب الطب

رر  168 رر  2م ة الصحة وترقیتها، والمادة  3وم من مدونة  18/2من قانون حما
ات مهنة الط   .ب الجزائر أخالق



اب الثاني اةعلى التطور العلمي والتقني  تأثیر                                    : ال  الح في الح

209 
 

رر 162 المادة نصت ة  أثناء  ،21م ة والعلم ادئ األخالق على ضرورة احترام الم
عدم  اة الشخص  إخضاعالتجرب  التجرة التي من شأنها تعرض ح ألمور غیر متعلقة 

اته الخاصة ما نصتالشخص للخطر واحترام ح ، الحصول على رأ 168/32المادة  ، ف
ة وهذا من المجلس الوطني ألخال ة حینما یتعل األمر بتجرة علم ات مهنة العلوم الطب ق

ة المت قا لما ورد في اإلعالنات الدول ة التي سب اإلشارة إلیهاصتطب التجارب الطب   .لة 
ات مهنة الطب 18المادة  وأضافت ما 3من مدونة أخالق شأ، ح هذه  نأخر 

عد التأكد من صالحیته وعدم إال  عدم جواز استعمال عالج جدید والمتمثل في التجارب
ة مالئمة عد إجراء دراسات بیولوج المرض وذلك    .إضراره 

أنه یجیز إجراء  نستنتج من خالل هذه النصوص التي وضعها المشرع الجزائر 
ة، مع وضعه  ة أو علم انت عالج ة على اإلنسان سواء  لقواعد تتعل التجارب الطب

م هذه التجارب منها اح سند أ، في حین )الرضا(  للتجرة الخاضع ترام إرادةبتنظ
ه بخصوص هذه التجارب على اإلنسان للمج ة والتوج ات لمهمة الرقا س الوطني ألخالق

ة  ة خاصة منها غیر العالج عني أن إجازة التجارب الطب ة، وهو ما  مهنة العلوم الطب
ة ط العلم الرأ المسب لهذا المجلس وفقا للضوا طة  استناد لنص  المعمول بها مرت

ات مهنة الطب 18 المادة   .4من مدونة أخالق
                                                 

ام :( على أنه 2مكرر 168تنص م  1 ة أثناء الق م الممارسة الطب ة التي تح ة والعلم ادئ األخالق یجب حتما احترام الم
ح ة الصحة وترقیتها قانون یتضمن  85/50قانون رقم  ، ...)ث العلميالتجرب على اإلنسان في إطار ال حما

 .الساب
ات :(على أنه 168/3م  2 تخضع التجارب التي ال یرجى من ورائها العالج، للرأ المسب للمجلس الوطني ألخالق

ة المنصوص علیها في المادة   .من ذات القانون، )أعاله 168/2العلوم الطب
ات مهنة الطب على أنهمن مدونة  18م  3 عد إجراء :( أخالق ال یجوز النظر في استعمال عالج جدید للمرض، إال 

اشرة على المرض فائدة م عود  ة صارمة وعند التأكد من أن هذا العالج  ة مالئمة تحت رقا مرسوم ، )دراسات بیولوج
ات مهنة الط 06/07/92مؤرخ في  92/276تنفیذ رقم  ، صادر بتارخ 55ب، ج ر عدد یتضمن مدونة أخالق

08/07/92. 
ة :( على أنه 168/1تنص م 4 ات حول عمل م اآلراء والتوص ه وتقد لف بتوج ة  ات العلوم الطب ینشأ مجلس ألخالق

حث  ة وال ات الطب فرضها تطور التقن ة، التي  ل المناهج العالج انتزاع األنسجة واألعضاء و زرعها والتجرب و
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ة للممارسة التجرب  ن استخالص الشرو األساس م بناء على هذه النصوص 
ما    :تيأعلى اإلنسان ونوجزها ف

ل التجارب  - ة بخصوص  ات العلوم الطب وجوب استشارة المجلس الوطني ألخالق
ون محلها إنسا ة التي  ة متوقف على الطب ن، غیر أن إجراء التجارب غیر العالج

م دوره الرقابي ح ه إذا ما رفض المجلس إجراء هذه التجرة . إجازة هذا المجلس  وعل
ام بها منع على صاحبها الق  .ف

حث  - ر ال اشرة للشخص الخاضع لها أو لتطو ة م أن تحق التجرة مصلحة عالج
 .العلمي

ان الجسد للشخ احترام - الحصولالك رامته،  على موافقته  ص الخاضع للتجرة و
ان إجراء  ة في م ة الالزمة لسالمته البدن الحرة والمستنیرة وتوافر الشرو األمن

ة الح حما اة والح في  التجرة وهذا ما یتماشى والنصوص المتعلقة  في الح
ین الوطني و  رسة على المستو ة الم  .وأن أشرنا إلیها والتي سب الدوليالسالمة البدن

حیث ال یتم  - النظر إلى زمن تنفیذها  ة لمشروع التجرة  مة العلم التأكد من الق
النتائج المرجوة، ة للظفر  وفي إطار   تنفیذ التجرة إال إذا تحققت الظروف الموات

ة للشخص  .احترام السالمة البدن

رة مراعاة مجموعة فالمشرع الجزائر وعلى غرار التشرعات األخر أكد على ضرو 
ة لألشخاص الخاضعین لمثل هذه  ة السالمة البدن من الشرو التي تهدف إلى حما

ع العلمي عض الشرو ذات الطا   .التجارب إلى جانب 
  

                                                                                                                                                    

ار الوقت المالئم للعمل العلمي مع الس عین االعت رامته، واألخذ  ة و ة سالمته البدن اة اإلنسان وحما هر على احترام ح
ار والتجرب ة لمشروع االخت مة العلم  .من ذات المرسوم )الطبي والق
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ة اإلنسان في مجال  :لثالثا الفرع قواعد حما ة عن اإلخالل  اآلثار المترت
ة التجارب   الطب

ام  في تتمثل هذه اآلثار  ة ق ة التي  اربالطبیب عن التج مسؤول یلتزم فیها  العالج
ة  عن التجارب  تهومسؤولی، )لمرض أو التخـفیف من أالمهاقی شفاء تح(ببذل عنا
ة التي   .)أو دواء جدید اكتشاف مرض جدید (یلتزم فیها بتحقی نتیجة العلم
ة ال: أوال ة ل مسؤول ةالجزائ   لطبیب عن التجارب الطب
  ةالتجارب العالج-1
ة أساسا نشت اعإعن عدم أ هذه المسؤول   قواعد وأصول ممارسة الفن التجربي ت

ة عن اإلهمال بواجب االلتزام برضا المرض ذاو    .عن إجراء العالج الحدیث والمسؤول
ة الطبیب الناشئة عن عـدم   - أ ـاع قو امسؤول إن اعـد وأصـول ممارسـة الفـن التجربـي، ت

ة عن خطـأ خروج الطبیب عن قواعد وأصول ممار  ستوجب المسؤول سة الفن التجربي 
ة قائمة عض األمثلة التي من شأنها جعل المسؤول ، وقد بین الفقه    .1غیر عمد

ـــدة المســـتخدمة تخـــالف قواعـــد الفـــن واألصـــول المتعـــارف -  عنـــدما تكـــون الطـــرق الجدی
فاءتهـا فـي التجرـب  علیها فـي علـم الطـب ومـن ذلـك اسـتخدام طرقـة حدیثـة لـم تثبـت 

  .العلمي على الحیوان
ـة لهـا نفـس النتـائج مـع مخـاطر  - استخدام الطبیب طرق حدیثة رغم وجود طـرق تقلید

ار في التحدید هذه الحالة هو الخبیر   . أقل والمع
طــة والحــذر فــي اســتخدام العالجــعــدم التــزام الطبیــب  - التــي تفرضــها  ات الحدیثــةالح

مــ ــات،   ثق ع ج، حیــ 289و  288ادتین هــو الحــال فــي المــ انصــوص قــانون العقو
  .سأل الطبیب عن جرمة اإلهمال

                                                 
ة للح في سالمة الجسمنمروك نصر الدی: نقال عن 1 ة الجنائ ، ص...، الحما  .299. ، مرجع ساب
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ــــو   العــــالج الحدیثــــة الطبیــــب لطــــرق عــــدم تطبیــــ  - لحالــــة  ةالجدیــــدة المالئمــــ ةاألدو
سأل الطبیب عن جرمة اإلهمال   .المرض والتي تثبت فعالیتها، وهنا 

ة الطبیب عن إجراء العالج التجربي دون رضا المرض -ب   .مسؤول
حــ عــض قــد  ــة الجدیــدة علــى  عــض التجــارب العالج قــوم الطبیــب بــإجراء  دث وأن 

صـــرهم، وٕاهمـــال الطبیـــب لمثـــل هـــذه أالمرضـــى دون  ـــدون أن ی خـــذ مـــوافقتهم علـــى ذلـــك و
عرضه للمس سـتخدمهاءالشرو  ، ذلك أن حداثة الطرق التي  ة عن خطأ عمد  الة الجنائ

لهـــ ـــة المســـتعملة وأســـالیب العـــالج  أخـــذ رضـــا  ا تفـــرض علـــى الطبیـــبالطبیـــب واألدو أن 
صره  ة، هذا األخیرالمرض و قـدر القبـول أو الـهو ال مخاطر العمل رفض، وهـذا مـا ـذ 

ه المادة  ـة الشـرو 1من ق ص ج 3/ 168نصت عل ق قـال عـن  قال عن الرضا  ،  وما 
ة ة التجارب الطب ة لمشروع   .المطلو

ة  -2    التجارب العلم
ــه النتفــاء قصــد ســتقر الفقــه والقضــاا ة الطبیــب عــن جرمــة غیــر عمد ء علــى مســؤول

ــــرة ـــه التجـ ـــت عل اعـــهإوال . العـــالج أو الشـــفاء وال ینفـــي تـــوافر رضـــا مـــن أجر لألصـــول  ت
ة في إجرائه لها   .العلم

ـــة المنصـــوص  العقو ـــم القضـــاء الفرنســـي علـــى طبیبـــین  انطالقـــا مـــن هـــذا المبـــدأ، ح
فیــروس مــرض الزهــر لمعرفــة ق ع ف فــي و 221  -6علیهــا فــي المــادة اقعــة حقــن طفــل 

ه   .2مبلغ العدو في هذا المرض فأصیب 
مـن  168/4/مفـي   بالطبی ةحیث أقر مسؤول هذا المنهج ،المشرع الجزائر سلك 
ــــب رأ :(التــــي تــــنص علــــى أنــــه  ق ح ص ج ال تبــــرئ موافقــــة الشــــخص موضــــوع التجر

اد ة الم ات العلوم الطب ةر المجلس الوطني ألخالق   . 1)إلى التجرب من مسؤولیته المدن

                                                 
ة الصحة وترقیتها قانون یتضمن  85/50قانون رقم من  168مادة ال 1  .السابحما

 
2 KHODIR Abdelkader, La responsabilité médicale à l’usage des praticiens de la 
Médecine et du droit, édition Dar  Houma, Alger, 2014, p. 65. 
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ـاة الشـخص مـن  ـة لح هذا ما یبن بجالء حرص المشرع علـى ضـمان قـدر مـن الحما
  .العبث بها

ـن عض الفقهاء  یر   م ـة، ألن أنه ال  ة الطبیـب عـن التجـارب العلم إقـرار مسـؤول
ـــة التـــي تســـ ـــة والفن مقاومـــة هـــذه األخیـــرة الزمـــة للحصـــول علـــى أفضـــل الوســـائل العلم مح 

ال ة صحة اإلنسان مستق   .2المرض وحما
حـث یجـب اتجه قصـد ال ـل تجرـة  ـأن  ضا جانب  من الفقه إلى القـول  أن تكـون  أ
ــات المنتظـرة منهــا واألخطـار الواقعــة علـى الشــخص ةمشـروع ، نظــرا إلـى التناســب بـین الغا

ـــة ضـــرور  ـــان الغـــرض العلمـــي مـــن التجر ـــب، وخاصـــة إذا  ـــة الـــذ یخضـــع للتجر ا لحما
المخاطر المتوقعة  عد إعالمه الكامل  شر توافر رضا الخاضع للتجرة  اة والصحة و الح

ــة عنهــا الغــة.  والنتــائج المترت ة  ،غیــر أننــا تــر فــي هــذا الــرأ م ذلــك أنــه ال یجــب التضــح
حـث العلمـي وٕانمـا یتطلـب إجـراء هـذه التجـارب  صحة وحیـاة شخص أو إنسان من أجـل ال

عد على اإلنسانعلى الحی ما  ة هذه التجرة ف عد ذلك تأكید فعال قا و   .وان مس
ه المشرع الجزائر إذ نجد المادة  ات 18هذا ما أخذ  الطـب  مهنة  من مدونة أخالق

عــد إجــراء دراســات : (علــى أنــه ال یجــوز  النظــر فــي اســتعمال  عــالج جدیــد للمــرض إال 
ة صارمة  ة مالئمة تحت رقا اشـرة و عند أبیولوج فائـدة م عـود  التأكـد مـن أن هـذا العـالج 

   .3)على المرض
تــفِ  عــدم اإلفشــاء عــن أ  لــم  عیــدا إذ ألــزم الطبیــب  المشــرع بهــذا القیــد بــل ذهــب 

ـــون متأكـــدً  قا، ول اعـــالج أو تشـــخص جدیـــد ال  كـــن إذا مـــا اضـــطر إلـــى مـــن نتائجـــه مســـ
ــل التحفظــات التــي یتط ،الكشــف عــن ذلــك ــه أن یبــد  ع، وٕاال وقــع لبهــا الموضــو یجــب عل

ة ـات مهنـة الطـب  30وهذا مـا  أكدتـه نـص المـادة  ،تحت طائلة المسؤول مـن مدونـة أخالق

                                                                                                                                                    
 .السابة الصحة وترقیتها حماقانون یتضمن  85/50قانون رقم من  168/4م  1
، صعبد الفتاح بیومي حجاز  2   .57. ، مرجع ساب
 .السابق 92/276مرسوم تنفیذ رقم من مدونة أخالقيات مھنة الطب،  18/ م  3
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فشـي الطبیـب أو  جـراح األسـنان:( على أنه ـة طرقـة جد  یجب أال  یـدة فـي األوسـا الطب
ــدة جــب أال للتشــخص أو العــالج غیــر مؤ التحفظــات الالزمــة و ، دون أن یرفــ عروضــه 

ع ة  یذ   .1)ذلك في األوسا غیر الطب
ـــأن الطبیـــب فـــي مجـــال العـــالج التجربـــي الطبـــي  ـــل مـــا تقـــدم یتضـــح  ومـــن خـــالل 

ــون عرضــة للمســ ــة لة اءالعلمــي  ــذلك عرضــة للمســالجزائ ــون  ــة  لةاءمــا  وهــذا المدن
أتي ما    .2سنبینه ف

ا ة وال :ثان ة العالج ة عن التجارب الطب ة المترت ة المدن ة المسؤول   علم
حــدث للشــخص نتیجــة  ــة هــي نظــام یهــدف إلــى جبــر الضــرر الــذ  ة المدن المســؤول

ض، وتنقســم ــه شــخص أخــر، هــدفها إزالــة أثــر الفعــل الضــار بواســطة التعــو إلــى  فعــل ارتك
فتــــرض فیهــــا أن المضــــرور : نــــوعین ــــالتزام عقــــد  ــــة تنشــــأ عــــن اإلخــــالل  ة عقد مســــؤول

عقـد سـاب علـى  طین  ة تقصـیرة تترتـب عـن . حـدوث الضـرروالمسؤول عنه مرت ومسـؤول
الغیر التزام قانوني واحد ثابت وهو االمتناع عن اإلضرار    .إخالل 

ة -1 ة العقد ة المسؤول  الناشئة عن التجارب الطب

ح  بین المضرور  ة إال بوجود عقد صح ) الخاضع للتجرة( ال تقوم هذه المسؤول
احث أو الطبیب المج(والمسؤول عن الضرر ان هذا الضرر نتیجة إخالل )ربال ، و

التزام عقد احث. الطبیب المجرب  ة ال أن مسؤول ترتب على ذلك  أو الطبیب  و
ین المرض ة في حالة وجود عقد بینه و ة عقد   .المجرب تكون مسؤول

شتر ا و تو ون العقد م ستخلص من شرو الرضا  أن  بخالف األعمال وهو ما 
ة وهذا م ة العاد ي ا تضمنهالطب ر والتشرع الجزائر  إعالن هلسن ختلف 3الساب الذ ، و

ة، أ االلتزام  ة یلتزم الطبیب ببذل عنا اختالف التجرة، ففي التجرة العالج التزام العقد 

                                                 
 . ذات المرسوممن  30/م 1

2 KHODIR Abdelkader, op.cit, p. 72. 
ي من 3/م 3 ة، إعالن هلسن  .ق ح ص ج الساب من/ ، و مالساب حول التجارب الطب
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، فإنه  ببذل الجهد للوصول إلى غرض مقصود وسواء تحق هذا الغرض أو لم یتحق
ة، أما إ ون التزامه تحقی ملزم ببذل قدر معین من العنا ة ف انت التجرة غیر عالج ذا 

  .نتیجة، ألنه ال یتدخل لتحقی مصلحة الخاضع لها
ون  ة  ن القول أن الطبیب المجرب في التجرة العالج م رة  وانطالقا من هذه الف
سبب  مسؤوال في حالة ما إذا أثبت المرض الخاضع للتجرة أن الضرر الذ لحقه هو 

أن أهمل أو انحرف عن إخالل الطبی أحد االلتزامات الواردة في العقد الطبي،  ب 
ة إال إذا ثبت أن عدم  نه التحلل من المسؤول م ة لعلم الطب، وال  األصول والقواعد المهن

سبب أجنبي خارج عن إرادته ان    .تنفیذه اللتزامه 
ة عن أ ضرر، ح نه التحلل من المسؤول م ة فال  ان أما التجرة العلم تى لو 

ة ن أن ینسب إلى و   التدخل الطبي قد تم وفقا لألصول الفن م ن هناك خطأ  لم 
ة ة تتحق بتوفر الشرو اآلت ة العقد ون فإن المسؤول   :الطبیب المجرب، ومهما 

  احث وجود عقد یتم خالله االتفاق بین الخاضع للتجرة والطبیب المجرب أو ال
قوم بها ه ل عمل 1ذا األخیر قبل الشروع في التجرةعلى األعمال التي  ه ف ، وعل

ة الطبیب المجرب حتى ولو  ه الطبیب خارج عن هذا االتفاق، تتحق مسؤول قوم 
أعمال التجرة المتف علیها طة   .انت هذه األعمال مرت

   غي أن الرضا الذ ین ل عیوب اإلرادة،  ا من  حا أ خال ون العقد صح أن 
عیته للطبیب و   ون صرحا ة الطبیب التقصیرة في حالة ت صرا، وتتحق مسؤول مت

ار ون رضائه تحت تأثیر اإلج  .المجرب أو حینما 

  ة أو ون الضرر قد وقع للخاضع للتجرة العالج حصول الضرر أ أن 
ة تقصیرة في حالة تضرر مساعد الطبیب أو أحد أعضاء   ،2ةالعلم وتكون المسؤول

حث  قومفر ال ة الذین   .الترص في هذا المجال ون الطبي أو أحد الطل

                                                 
، صخالد بن النو  1  .174. ، مرجع ساب

2 KHODIR Abdelkader, op.cit, p. 72. 
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  احث نتیجة لعدم تنفیذه اللتزاماته الناشئة ون الخطأ المنسوب للمجرب أو ال أن 
ة( عن العقد  ة أو غیر عالج ط ببنود العقد مثل ) تجرة عالج إن الخطأ الذ یرت

ب للعقد أو حالة التنفیذ الجزئي ففي التأخیر في تنفیذ االلتزام العقد أو التنفیذ المعی
التجرة ة للقائم  ة عقد ع هذه الحاالت تكون المسؤول أما األخطاء التي یرتكبها . جم

العقد فإن مسؤولیته تقصیرة ط   .الطبیب والتي ال ترت

 ون المدعي صاحب ح في االستناد إلى ذلك العقد الطبي التجربي إذا تم  أن 
ار الطبیب المجر  ة أو الخاضع لها تجرة اخت ب من طرف المرض تجرة عالج

ة أو من ینوب عنه قانونا أو اتفاقا، ولحقه ضرر نتیجة خطأ الطبیب المجرب،  علم
التعوض عن الضرر الذ حصل له،  ة  وقام الخاضع للتجرة برفع دعو للمطال

سب خطأ ا ة، أما في حالة وفاته   ام عقد ستند في ذلك إلى أح لطبیب، فترفع فإنه 
  .ق م م 108/ ، وتقابلها م1ق م ج 145/ الدعو من طرف الورثة م

ة-2 ة الناشئة عن التجارب الطب ة التقصیر   المسؤول
ة ة في الحاالت اآلت   :تتحق هذه المسؤول

  انت التجرة ال تستند إلى وجود عقد بین الطبیب المجرب والخاضع لها، فهنا إذا 
ما لو تدخل الطبیب المجرب من تلقاء نفسه دون أن  تكون مسؤولیته تقصیرة،

ه في  طین  یلتفت إلى الحصول على رضائه أو رضاء أحد أفراد أسرته أو المح
ة ة فنادر الحدوث. التجارب العالج  .أما في التجارب العلم

 ان الفعل الضار ناتج عن جرمة ة تمثل طفرات  ،إذا  ة تجرب توجد أعمال طب
ل ته ة، تش اة اإلنسان، صنفها المشرع في خانة الجرائم من ذلكعلم  دیدا خطیرا لح

                                                                                                                                                    
 

، وتقابلها م 145/ م 1   .ق م م الساب 108/ من ق م ج، الساب
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ه م ة . من ت ع ف 511- 17/ مو   511- 24/ما نصت عل ة المترت ه فالمسؤول وعل
  .1عن هذه األعمال تعد تقصیرة

ة فصل فیها القضاء  ة هناك قض التعوض على أساس المسؤول م  الجزائر وح
ة تتلخص التقصیرة من ذلك صدور قرار ع ا في قض مة العل المح ة  ن الغرفة المدن

عمالن في إحد ات العامة وقائعها في أن طبیبین  ن إبدؤوه حول هذه . 2المستشف م ما 
عاد حالة  ن است م ة أنها تخص مرض تضرر من عمل طبي، غیر أنه ال  القض

ة اسا على هذه القض ه ف. حصول الضرر جراء الخضوع للتجرة ق الطبیب ن إوعل
عمل في مستشفى عام أو  عة للقطاع العام  أالمجرب الذ  حث العلمي التا حد مراكز ال

ة تقصیرة على  ة وٕانما مسؤوال مسؤول ة تعاقد ون مسؤوال مسؤول ارال  أن الخاضع  اعت
ذلك ینتفي وجود العقد بینهما ار  الطبیب المجرب و ن له اخت م   .للتجرة ال 

ة ام المسؤول صفة خاصة یتوقف  إن ق ة  صفة عامة وفي مجال التجارب الطب
ات العدالة،  ذلك أن ،الخطأعلى وجود  عتبر من مقتض حصول المضرور على تعوض 

ط من حـــــــوالحص ه قانونا مرت ضرورة وجود خطأ من قبل المـــــــــــــول عل سؤول ــــــیث المبدأ 
نا أسا)  الطبیب المجرب(  عد ر ة ولذلك  صفة عامة والمدن ة  ان المسؤول ا من أر س

ه الرجوع على  صعب عل ا ما یجد المضرور نفسه أمام خطأ  صفة خاصة، وغال
                                                 

1 Art 511-24 et 511-17 du CPF précité. 
ا ما تؤ -  2 عمل في مستشفى عام رغم أن هذه الحالة غال ، غیر حالة الطبیب الذ  ول الختصاص القضاء اإلدار

ة التقصیرة من ذلك  التعوض على أساس المسؤول م  ا التي فصل فیها القضاء المدني وح أنه هناك من القضا
عمالن في إحد  ة تتلخص وقائعها في أن طبیبین  ا في قض مة العل المح ة  صدور قرار عن الغرفة المدن

ات العامة في الجزائر وأثن اء تدخلهما العالجي لمرض ونتج عن ذلك ضرر لح المرض فرفع هذا األخیر المستشف
، " وقضت : دعو للقضاء المدني ضد الطبیبین ع إدار ة ذات طا ة تعتبر مؤسسات عموم ما أن المراكز االستشفائ

ة، فإن م م اء العاملین فیها عالقة تنظ استقالل مالي وعالقة األط ة، و ة معنو شخص ن ح المرض ومزودة 
ه من ضرر  وفقا لما  التعوض عما أصا ة  ة التقصیرة أمام القضاء العاد للمطال المضرور إقامة دعو المسؤول

ا، الجزائر صادر بتارخ  ،"حدده  تقرر الخبیر مة العل المح ة  نقال ، 157555، ملف 20/10/1998قرار الغرفة المدن
  .، مرجع سابعن خالد بن النو 
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شدد في  ض، مما جعل المشرع الفرنسي مثال  الطبیب المجرب للحصول على تعو
اء المجرین عن األضرار التي تلح األشخاص الخاضعین للتجارب، فتارة  ة األط مسؤول

ة على أساس الخطأ وتارة م المسؤول مها على أساس دون خطأ أخر  ق    .ق
ة ة  النس ات للتجارب العالج أن المشرع الفرنسي قد خرج عن قاعدة واجب إث نجد 

رسة في القواعد العامة، ة الم ام المسؤول من  L1121-7/من م هذا ما نستشفهو   الخطأ لق
ع صاحب التجرة الذ یلتزم غیر أنه جعل هذه القرنة  ،1ت ص ف ستط طة  س

حث أن یتخلص ات أن الضرر ال یرجع بتعوض النتائج الضارة لل إلى خطئه،  منها بإث
ن أن ینفي مسؤولیته هذه . أو خطأ الفر الذ تدخل معه م ن هو إبید أن الطبیب ال 

ات خط   . الغیر أو االنسحاب اإلراد للشخص الخاضع للتجرة أقام بإث
ة للنا یتضح تشدید المشرع الفرنسي وه ة المدن فجعل خطأه فیها للطبیب مسؤول

ه  ات الخطأ على خالف ما هو معمول  مفترضا وذلك بهدف إعفاء المرض من عبء إث
ات على عات مدعي الضرر، هذا من جهة عبء اإلث   في القواعد العامة،  والتي تلقي 

ة للطبیب القائم بهذا النوع من من جهة أخر تظهر عالمات تشدید المسؤو و  ة المدن ل
ات خطأ أو  ه بإث التجارب من خالل حرمانه من فرصة نفي الخطأ المفترض  في جان

ه اإلراد ات الخطأ  في جانب المرض ذاته  جراء انسحا من التجرة  فعل الغیر، أو إث
  .قبل االنتهاء منها

ّیف المشرع  ة فقد  ة للتجارب العلم النس ة هذا النوعأما  على  الفرنسي مسؤول
ة الطبیب حتى ولو لم یرتكب أ خطأ، ه  أساس دون خطا، أ تقوم مسؤول منع عل مما 

ات خطأ الغیر ه أو إث ه للخطأ من جان أو خطأ  التحلل من مسؤولیته من خالل نف

                                                 
1 Art L1121-7 (pour les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct, le 
promoteur   assume l’indemnisation des conséquences dommageable de la recherche pour 
la personne qui s’y prête, sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable a sa 
faute ou à celle de tout intervenant, sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le 
retrait volontaire de la personne qui avait initialement  consenti a se prête à la recherche). 
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ة الطبیب القائم بهذا النوع من و   .1المضرور عد تشدیدا في مسؤول هذا في حد ذاته 
ة للخاضع لها   .التجارب التي ال تهدف إلى تحقی مصلحة شخص

رة  أما المشرع الجزائر فإنه قد میز بین النوعین من التجارب إال أنه لم یبین ف
ة دون خطأ، فنص م ق ح ص ج، قد ألقى عبء ضمان سالمة  وصحة  168/ المسؤول

ة على عات الطبیب المشرف أن المشرع في  ارعلى اعتو   .الخاضعین للتجارب الطب
ن  م س المشرع الفرنسي، فبذلك  میز بین نوعّي هذه التجارب ع هذه النصوص لم 

قة تنطب على التجارب بنوعیها ام الواردة في المادة السا أن تلك األح   .القول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، صخالد بن النو   1   .202.، مرجع ساب



اب الثاني اةعلى التطور العلمي والتقني  تأثیر                                    : ال  الح في الح

220 
 

حـ  نيـالثث االم

ات تأثیر  اة ة الجدیدةالطب عض التقن   على الح في الح
ور الطبي إلى أعمال مستحدثة من شأنها المساس بجسم اإلنسان، والتي أد التط

ة استخدام  ان ة ظهرت إم عض أعضاء انت محل جدل بین فقهاء القانون، ففي البدا
ما  ة والجلد ولهذا ظهرت تشرعات تتعل  ع القرن ترق اة المرضى  جسم اإلنسان إلنقاذ ح

ات زرع الكلى ظهرت سمى بنك العیون في مختلف البلدان، وع ندما نجحت عمل
تطور نقل وزرع القلب م نقل وزراعة الكلى، و ات  ،تشرعات لتنظ نظمت التشرعات عمل

ل  نقل وزراعة األعضاء إذ ال قا  وٕانما تشمل  ان سا ما  تخص عضو من األعضاء 
  ) ولاأل مطلبال( یتعل بزراعة أ عضو في جسم اإلنسان  ما

ح هذا التطور ل امتدإ ونات جسم اإلنسان، فظهر التلق ل م االصطناعي شمل 
ة  ة في مجال المساعدة على اإلنجاب وظهرت مشاكل قانون حیث تطورت األسالیب الطب
شأن وسائل اإلنجاب والحمل   ،جدیدة حول التعامل مع هذا النوع من التدخل الطبي 

ة واستمر التقدم العلمي المذهل الكتشاف أسرار جسم اإلنسان،  شف الجینات الوراث فتم 
ة وتحسین  م والتدخل في هذا المجال لتفاد أمراض مستقبل لة مد التح وظهرت مش

ال المقبلة، انو   األج ( امتدادها لإلنسان ةأخیرا ظهرت مسألة االستنساخ ومد إم
  ).يثانالمطلب ال
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ة: المطلب األول شر ة زرع األعضاء ال   عمل
احثون من  ن ال من أعضاء جسم اإلنسان لزرعـه في  نقل عضو ىالتوصل إلتم

سبب فشل أو  ل جانب  ، بل ذهب 1عضو ما فقدانجسم إنسان أخر یهدده الموت من 
ع القلب وهو من األعضاء المنفردة في جسم اإلنسان  عیدا وذلك بتصن احثون  ال

ة  ات متنوعة ومتشع   ). ولاألفرع ال( والمحظور نقلها لعـدم وجود بدیل له فهذه العمل
ه الیوم من نجاح، إال  إن شرة لم تصل إلى ما وصلت إل ة نقل األعضـاء ال عمل

ما أنه ال  تضافر مجموعةب ة،  ة واالقتصاد ة واألخالق ارات اإلنسان من العوامل واالعت
ن أن  ح نجاحها مضمونا، إال أنها في تطور مستمر  أن قولنم ات أص ل هذه العمل
بی اة شخص على وشك الهالك ر وتقدم    ). يثانالفرع ال( إذ تساهم في إنقاذ ح

ات زرع األعضاء  تحدید: الفرع األول   عمل
ات نقل األعضاء وزراعتها تتم عن طر نزع عضو في جسم شخص حي  إن عمل

القدر الكافي  ون الطب لم یتوصل  بدیل  لىإأو متوفى وزرعه في شخص مرض، 
استبدال العضو صناعي أ عضو اصطناعي  عضو  المرضوذلك  في جسم المرض 

  .2مأخر من جسم إنسان سل
ةتتم  ون إما من الحي إلى الحي، أو من المیت إلى الحي،  هذه العمل من  وقد 

  .الحیوان إلى اإلنسان
  
  

                                                 
عتمداألان عالج  1 ة على مراض في الغرب  اللجوء للجراحة واستئصال العضو المصاب بدال من  ماإ: الهدم عمل

ة والتي تعرض المرض لعدة تأثیرات و أو بتناول أإصالحه  ائ م ة  ةأ دو ح عراض جانب ، أما في الوقت الحالي فأص
ا الخال عرف  البناء أو ما  ة العالج  م،  الجذع ة  ، ح الطفل في االستفادةمامون عبد الكر من الطرق العالج

ة واإلدارة  ة، مجلة العلوم القانون ة الجین ا الجذع الخال الحدیثة زرع األعضاء واألنسجة المتجددة واالستنساخ العالجي 
ة الحقوق جامعة تلمسان، العدد  ل ة،  اس  .363. ، ص2011، 12والس

م دمحم المال 2 م حسن  عبد الرح   .18. ، صمرجع ساب، إبراه
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  مصدر العضو المنقول: أوال
ة نقـل عضـو،  -1 ون مصدر العضو المنقول الشخص ذاته الذ هو محل عمل قد 

ستقطع  بنصـر  عُ ْص حد أوردة ساقه  لمعالجة انسداد شران القلب، أو أن ینقل أُ أأن 
ة  ـات عضـو ط محـدد مـن مر ارة عن خلـ ع اإلبهام، وهو ع ان أص نفس الشخص م

ة تتف ة  تشرح اف والتي تعطي في مجموعها ذات ا واألل ه و   الخال ش هذا عمله، و
ـــات العـــ ة فـــي دراســـته مـــن یـــدالج التقلالنـــــوع مـــن العمل ال ـــة إشـــ التـــالي ال یثیـــر أ ، و

ة، حینما یتوافر قصد الشفاء على نحو واضح ة القانون  .الناح

ـون مصدر العضـ -2 ـان ح سـمى  او شـخص أخـر غیـر المـرض سـواء  أو میتـا و
ســمى  الواهــب أمــا الشــخص الــذ یــزرع العضــو  ســتقطع منــه العضــو  الشــخص الــذ 

ة من ة التي تعود على المـرض بإنقـاذ  الموهوب له، والغا ذلك هي المصلحة اإلنسان
سمة واألمل  التالي إعادة ال اته و  .هلإح

عـــض أعضـــاء الحیوانـــات  -3 ـــا، إذ تتماثـــل  ـــون مصـــدر العضـــو المنقـــول حیوان قـــد 
ة ة التشرح علـى  وقـد جـرت أول محاولـة لنقـل القلـب ،ونظیراتها في اإلنسان من الناح

ــة علــى الــدم إال أنهــا لــم 1م1959الحیوانــات عــام  عــض التجــارب الطب مــا أجرــت   ،
قـار و  ـن نقـل صـمامات القلـب المنزوعـة مـن األ م مـا  عـد،  د نجاحهـا  ـذا الجلـود یؤ

ق ع جلد اإلنسانالمأخوذة من األ    .ار أو األغنام لترق
اثا حي للعض:ن ن التشر    المنقول والتكو

ــه مجموعــة مــن الخال قصــد  ــا  ة والمختلفــة والتــي تجمعــت العضــو بیولوج ــا المتشــا
فة محددة، وقد اختلفت  اختالف وتقدم العلـمعا  ألداء وظ م العضو  ـوم الحدیثـة وهـي مفاه

نصــرف لفــظ  ،وتعنــي اآللــة أو األداة المســتخدمة فــي العمــل organe"2"لمــة مشــتقة مــن و
س فقط إلى العضو نفسه، وٕانما إلى المواد ال عموما العضو فرزهل دد إطالقـا یتحوال  ا،تي 

                                                 
  .22.، مرجع سابق، صبراھيم حسن عبد الرحيمإ -  1

2 Dictionnaire Larousse, éd, Larousse, 2015, p. 973.  
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نــك أن العضــو فــي جســم اإلنســان یتحـــاللفــظ علــى مســاحته، ذلــهــذا  فتــه دد تكو ه وأداء وظ
فرزها العضو األخر خر األعلى سرعة األعضاء    .في امتصاص المواد التي 

ــــارةتنصــــرف  ضــــا إلــــى اإلنزمــــات والهرمونــــات والجینــــات التــــي تــــؤد  ع العضــــو أ
مــــا تشــــمل ــــاس  مجموعــــة مــــن الوظــــائف  ر أو تنصــــرف إلــــى القلــــب والكلــــى والرئــــة والبن

ة وغیرها   .1واألعضاء التناسل
شــر المنقــول ف حیــث" هــوالعضــو ال ــة للجســم،  ع ونــات الطب ال   جــزء حــي مــن الم

اة اإلنسان للخطریتوقف عل لمة ح ،2"ى نقله تعرض ح قصد  ون محتفظـا و ي أ أن 
ـــة وقـــت النقـــل ومـــن ثـــم یجـــ متـــه البیولوج عاد ونقـــل أ عضـــو مـــرضق أو تـــالف   ب اســـت

ــه للمــرض،  مــة مــن النقــل، حیــث ال فائــدة منــه للمجتمــع وال مصــلحة ف وذلــك النتفــاء الح
ن التشرحي للعضو المنقول بنوعین ن تحدید التكو م   :ووفقا لذلك 

ا مثل الدم والمني والجلد - ا المتجددة تلقائ   . األعضاء ذات الخال
ــــر متجــــد - األعضــــاء األعضــــاء غی الجســــم والمســــماة فقهــــا  ــــر  ــــا ولهــــا نظی دة الخال

ة ة والخص   .المزدوجة مثل األسنان والعین واألذن والكل

ن التشرحي، ط من حیث التكو س ن التفرقة بین مجرد نقل نسیج أو عضو  مثل  م
ة  ،شران أو جزء عظمي النس ب مثل الكبد أو الكلیـة أو القلب، ف ین نقل عضو مر و

حتو عادة على نسیج واحد، سرعاللنو  ا الجسم ع األول فهو ال  ن ما یتألف وخال
ط من أنسجة  ،المتلقي حتو على خل الكبد  ب  أما النوع الثاني، فإن العضو المر

العمود الفقر والمخ  ات أو أعصاب  مفاو ة أو ل ة دمو اینة، سواء تمثلت في أوع مت
ه مسفه، والمثانة والمعدة والرحم وغیرها تحیلة على مد السنوات ي إما مستحیلة، أو ش

صفة مضمونة، غیر أن  القادمة، ا إال على الحیوان وال على اإلنسان  لم یثبت نجاحها طب
ة  ان عض المعلومات الحدیثة تفید بإم ستئصال نصف الدماغ لألطفال دون أن إهناك 

                                                 
م حسننقال عن 1 ، صإبراه   .36 .، مرجع ساب
  .نقال عن ذات المرجع  2
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ة الن ة الجراح ة، وهي العمل ع اتهم الطب ر عصبي دنارة لمرض دایؤثر ذلك على ح
شد عناصر النسیج  الموث العصبي وهو النسیج الضمام الدقی الذ  عرف  المنشأ، 

ة في الدماغ وال س عالج العصبي الرئ ي، وهذا المرض ال  ة حبل الشو أ نوع من األدو
ة   .أو العالجات الطب

ة األعضاءزرع  حاالت :ثانيالالفرع  شر اتو  ال ة الح ف مقتض اةحما   ي الح
اة اإلنسان، إذ تساهم في  الغة في ح ة  شرة أهم ة زرع األعضاء ال تكتسي عمل
ام بها على توفر حالة  إنقاذ الكثیر من األشخاص على وشك الهالك، لذلك یتوقف الق

ة   .الضرورة أو لتحقی مصلحة اجتماع
   حالة الضرورة :والأ

غاستئصال العضو وزرعه لضر  یتم  ة أو  حث العلميورة عالج إذا تم   ،رض ال
ون لضرورة عالنقل من الموتى، أما إذا تم ال اء ف ةنقل بین األح وذلك لضمان  الج

عي ل طب ش اة  ر جانب من الفقه الفسالمة جسم اإلنسان واستمراره في الح رنسي ، و
منع  يعناحة زرع األعضاء، األمر الذ إلى أن الضرورة هي أساس إ ن أأن القانون 

غرض جمالي س مرضا، وٕانما    .1تستأصل عین شخص میت أو حي لزرعها في أخر ل
ه" عرف أنها « SaValier » "سافل له  الذ یتبین حالة الشخص"حالة الضرورة 

سبب ضرر أقل  غیره ف ه أو  بوضوح أن الوسیلة الوحیدة لتفاد ضرر أكبر محدق 
  .2"للغیر

عمل ام  ل عمل طبي، البد من الق ة موازنة بین الخطر وفرصة الشفاء، أما وفي 
ة  مجرد موازنة عاد س  ومة ل ة الموازنة تكون مح في مجال زراعة األعضاء، فإن عمل

ملك أ  بین المخاطر واآلمال وٕانما تدخل هذه الموازنة في نطاق حالة الضرورة، وال 

                                                 
د عدو  1 توراه عصام فر ، دراسة مقارنة، رسالة د شر ة للتصرف في أعضاء الجسم ال ة الجنائ ة ، نطاق الشرع ل

  .  78. ، ص1999، الحقوق، جامعة القاهرة
م حسن :قال عنن 2 ،  صابراه   .  25. ، مرجع ساب
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اة الغیر  ح ة  إال إذا  ،انتهاكهألنها مقدسة وح ال یجوز إنسان ح التصرف أو التضح
ة أغراض  ا من أ ه خال ون الشخص المضحى  ا، وأن  ان من أجل مهمة عامة وعل

ة ة، لذلك فإن حالة الضرورة یجب أن تكون في الظروف 1شخص   :اآلت
ـة الـزرع یـؤد إلـى هالكـه، - عمل ـام  المرض فعدم الق ون هناك خطر محدق    أن 

الشـخ ون الخطر محدقا  شتر أن  ـن وال  م ـالغیر، أص ذاتـه، بـل  ـون محـدقا  ن 
اة الشخص ح  .فاألمر یتعل 

ه  - ون الخطر المراد تفاد  .كبر من الضرر الذ وقعأأن 

اة المرض - ة الزرع الوسیلة الوحیدة إلنقاذ ح  .أن تكون عمل

ــة االستئصــال أثــرً  - ــون لعمل ــون  االًغــ اأو ضــررً  اأن ال  المتنــازل لــذلك وجــب أن 
ــات هــو العــالج الغــرض مــ حــث العلمــي فــي إطــار حــدوده المرســومة أن هــذه العمل و ال

إنقاذ الغرقى والحرقى، وما دام الطبیـب  ،قانونا، التي تحتمها الضرورة فإنقاذ المرض 
ــة الــزرع  أال یلجـــ انــت هــي الوســیلة الوحیــدة إلنقــاذ المــرض، فتأخــذ  إلــى عمل إال إذا 

م الضرورة ما دام ة هي حفظ النوعت المحصلة النهح   .ائ
ا ة :ثان   المصلحة االجتماع

عض الفقه  قـوم علـى أیر  شـرة  ـة نقـل وزرع األعضـاء ال ة عمل ن أساس مشروع
ــة، ذلــأســاس المصــلحة  حمــل  كاالجتماع ــاة  أن الحــ فــي ســالمة الجســم والحــ فــي الح

ـل اعتـداء  اعدً  اشـرة فـي سـالمة جسـمه و ا، فـالفرد صـاحب مصـلحة م حـول دون اجتماع
الح في سالمة الجسم عد مساسا  عي إلحد وظائف الجسم     .السیر العاد والطب

ـــاة  ـــة  صـــفتهالحـــ فـــي الح ـــة ال تجـــرده مـــن الصـــفة الفرد الفـــرد أوال  ـــون االجتماع
مصـــلحة، رً یـــوأخ اتـــه  ـــل الحـــرص علـــى ح حـــرص  ا صـــاحب المصـــلحة األولـــى، فنجـــده 

                                                 
ات، ممحمود نجیب حسني 1 فلها له قانون العقو ة التي  لة القانون واالقتصاد ج، الح في سالمة الجسم ومد الحما

 .545.، ص1959لعام  29العدد
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ذلك ف شّ إو صفة خاصة عن المجتمع  ـة فحـ دد  ـة اجتماع مثـل أهم لى ذلك القدر الذ 
ون ح ارتفاق على سالمة أفراده عدو أن    .1المجتمع ال 

ــــن ــــل وزرع  اعتمــــاد م ــــة ونق ة عمل أســــاس لمشــــروع ــــة  ــــرة المصــــلحة االجتماع ف
ـة وال توجـد هنـاك سـبل  اء إذا وجدت ضرورة عالج أخـر للعـالج غیـر األعضاء بین األح

ة  ال وتواف ،الزرععمل ـه مسـتق ط  افة المخاطر التي سوف تح صر  ر رضا المتنازل المت
  .من جراء التنازل عن ذلك العضو

ـــ  ـــة  هـــذا حق حقـــ مصـــلحة عالج ـــار منفعـــة للمجتمـــع برمتـــه حتـــى وٕان لـــم  المع
اة شخص مـن المجتمـع فـي خطـر أو تهـدده المـوت، وتظهـر  للمتنازل، إذ في ذلك إنقاذ لح

رة غرض المصلحة االج ـع الجلـد ف ـات ترق ة في إطار زرع األعضاء من خـالل عمل تماع
ة وغیره علـى المجتمـع مـن زرع  ـودا، إذ أن مجموع المنفعة التي تعـوٕازالة التشوهات الجسد

ه من عدمهأاألعضاء    .كبر من المنفعة التي تعود عل
التـا  شـرة التـي تهـدف إلـى عـالج المـرض و ة نقل وزراعة األعضاء ال د عمل لي نؤ

ـــان ذلـــك  افـــة ســـواء  ـــالنفع علـــى المجتمـــع  اتـــه والتـــي تعـــود  غـــرض الضـــرورة أو إنقـــاذ ح
ـةلمصلحة  ـاة شـخص اجتماع فـي خطـر والـذ  هـو  مـادام أن المبتغـى واحـد وهـو إنقـاذ ح

ما سب وأن أشرنا   .أساس حقوق اإلنسان 
م:الفرع الثالث ات نقلل القانوني التنظ ةاألعضاء او  زرع األنسجةو   عمل شر فـي  ل
ع الجزائر    التشر

التحدیــد فــي مجــال نقــل واكــب  المشــرع الجزائــر التطــور العلمــي الــذ عرفــه العــالم و
ـــة الصـــحة وترقیتهـــا الصـــادر عـــام  شـــرة، وهـــذا مـــن خـــالل قـــانون حما وزرع األعضـــاء ال

عنوان انتزاع أعضاء اإلنسان وزرعها من 1985 ات في الفصل الثالث  ، إذ نظم هذه العمل
ةال ة والعالج عض األعمال الوقائ ام تتعل ب أح ع الخاص      .اب الرا

                                                 
ندرة،  - أنواعه -ةالماه: ، االستنساخدمحم أحمد غانم 1 تب الجامعي الحدیث، اإلس امه، الم       .85. ، ص2009أح
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عد وذلك بتعدیل عضتدارك   ما  هذا القانون  النقائص التي ظهرت على هذا القانون ف
ادئ 1990عام  عض الم ة التي،  فقد أكد على  یتطلب  الحرص علیها في مثل  األساس

ات منها   :1هذه العمل
غرض العال - صأن تكون   .ج أو التشخ

ات، أ  - ع التبرعي لهذه العمل  .التعامل المالي فیها عدم جوازالطا

ات المرخص بها من طرف وزر الصحة - ات في المستشف  .أن تتم هذه العمل

أعضائه، س آلة یتم المتاجرة  ون اإلنسان ل حفاظا على هذا و   وهذا منطقي، 
  .رامته

ما نصت المادة  ات زرع األعضاءعلى الشرو المطلو  162ف   :2ة للشروع في عمل
اء - ة لألح النس اة األشخاص للخطر   .عدم تعرض ح

حضور شاهدین اثنین، وتودع  - أحد أعضائه وتحرر  ة على التبرع  الموافقة الكتاب
س مصلحة  .لد مدیر المؤسسة والطبیب رئ

عبر عن موافقته - األخط ،ال یجوز للمتبرع أن  عد أن یخبره الطبیب  ار إال 
قة ة تراجعه عن الموافقة السا ان ة االنتزاع ومع إم  .المحتملة التي قد تتسبب فیها عمل

عتها - أمراض من طب أن تضر  عدم جواز انتزاع أعضاء غیر الراشدین والمصابین 
 .صحة المتبرع أو المستقبل

ان ذلك الوسیلة الوحیدة للمحافظة على ح اة ال تزرع األنسجة أو األعضاء إال إذا 
حضور الطبیب  عرب هذا المستقبل عن رضاه  عد أن  ة و المستقبل أو سالمته البدن

ة التي قبل بها وحضور شاهدین اثنین س المصلحة الصح   .رئ

                                                 
ة الصحة الساب166و  161المواد   1   .من قانون حما
  .من ذات القانون  162المادة   2



اب الثاني اةعلى التطور العلمي والتقني  تأثیر                                    : ال  الح في الح

228 
 

ن أحد أعضاء أسرته  ان المستقبل غیر قادر على التعبیر عن رضاه أم وٕاذا 
اف على ذلك اأن یو  164حسب الترتیب األولي المبین في المادة    . 1تاب

ة فیتولي إعطاء الموافقة األب أو األم األشخاص ناقصي األهل   أما إذا تعل األمر 
عد أن ُعلم  ن التعبیر عن هذه الموافقة إال  م أو الولي الشرعي حسب الحالة، وال 
األخطار  قة  ورن في الفقرة السا الطبیب المعالج الشخص المستقبل أو األشخاص المذ

ة التي ت   .نجر عن ذلكالطب
قة من ذو  ة الزرع دون الحصول على الموافقة المس أجاز المشرع اللجوء إلى عمل

أسر و   ،الشأن أو الممثلین الشرعیین للمستقبل  تهٕاذا تعذر االتصال في الوقت المناسب 
ع التعبیر عن موافقته في الوقت المناسب ستط سبب أ تأخیر في   ،الذ ال  الذ قد 

حضور شاهدین اثنینوفاة المستقب س المصلحة  د هذه الحالة الطبیب رئ ؤ   .2ل، و
األعضاء من األشخاص المتوفین قصد زرعها إال و   نتزاع األنسجةإما ال یجوز 
ات الطبي ة المنصوص علیهاو   عد اإلث في المادة  الشرعي للوفاة من قبل اللجنة الطب

ة التو   من هذا القانون  167 س العلم الصحة حسب المقای لف  حددها الوزر الم ي 
ة اته على قبوله لذلك يفي هذه الحالة یجوز االنتزاع إذا عبر المتوفو   ،العموم . أثناء ح

عد موافقة أحد أفراد األسرة  اته ال یجوز االنتزاع إال  عبر المتوفى أثناء ح أما إذا لم 
أو البنت، األخ أو   االبن األب أو األم، الزوج أو الزوجة،: حسب الترتیب األولي التالي

ن للمتوفى أسرة   . األخت أو الولي الشرعي إذا لم 
ة بدون الموافقة المشار إلیها في الفقرة أعاله، إذا و   ةنتزاع القرنإغیر أنه یجوز  الكل

أسرة المتوف ه الشرعیین يتعذر االتصال في الوقت المناسب  ان تأخر من  أو ممثل أو 
ة العضو موضوع االنتزاعأجل االنتزاع یؤد إ   .لى عدم صالح

                                                 
ة الصحة وترقیتها الجزائر الساب 164المادة  1  .من قانون حما

ة الصحة 166المادة   2    .ر السابالجزائ... من قانون حما
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ة للمستفید من العضو التي تعاینها اللجنة  ة اإلستعجال إذا اقتضت الحالة الصح
ة المنصوص علیها في المادة    .  1من هذا القانون  167الطب

ة المتبرع للمستفید شف هو منع  ة هذا األخیر لعائلة المتبرعو   ما  ال و   ذا هو
ن للطبیب الذ ون من بین المجموعةو    عاینم التي تقوم  أثبت وفاة المتبرع أن 

ة الزرع   .عمل
ة  168أشارت المادة  اة اإلنسان وحما من ذات القانون إلى ضرورة احترام ح

شرة رامته في مجال زرع األعضاء ال ة و ، هذا ما یدل عن تأثر المشرع 2سالمته البدن
ة  التي تقتضي اح ما في ذلك الحالتوجهات العالم اة  ترام حقوق اإلنسان    .في الح

صدر قانون  ل هذا إال أن المشرع محل انتقاد على أساس أنه لم  خاص رغم 
فرنسا مثال  ومفصل ه في الدول األخر  ات على غرار ما هو عل یتعل بهذه العلم

عود سبب هذا التأخر ا في ه ةون الجزائر مازالت متأخر  في نظرنا إلى و ذا المجال طب
الدول المتقدمة ات قلیلة جدا مقارنة  أفاد تقرر وفي هذا الصدد  ،حیث إن هذه العمل

بیر في مجال زراعة األعضاء  أن الجزائر تعاني من تأخر  ة  لمنظمة الصحة العالم
ات المنظمة تطلب زرع  شرة، ذلك أن توص بد لكل ملیون نسمة، بینما الجزائر  15ال

ة 15قامت ب عبد العزز  "  Professeurاألستاذ"، حسب 2011و  2007ما بین  عمل
ما یخص زرع  الكلى المنظمة تطلب  سجلت في حین   لكل ملیون نسمة 350رة، ف

ة فقط 554الجزائر  ة عمل أن لكل ملیون نسمة حسب المنظمة، غیر  1500، القرن
ة  2021المراكز المختصة في هذا المجال قامت ب  2007 ترة الممتدة من الفخالل  عمل

                                                 

ة الصحة وترقیتها الساب 167المادة   1     .من قانون حما
ات العلوم ال أینش:(على أنهمن ق ص ج  168تنص المادة 2   م اآلراءمجلس وطني ألخالق ه وتقد لف بتوج ة،   طب

ة الت ل المناهج العالج ة انتزاع األسلحة و األعضاء و زرعها و التجرب و  ات حول عمل فرضها تطور و التوص ي 
عین  رامته و األخذ  ة و  ة سالمته البدن اة اإلنسان و حما حث العلمي مع السهر على احترام ح ة و ال ات الطب التقن

ار و التجرب ة لمشروع االخت مة العلم ار الوقت المالئم للعمل الطبي و الق   ).االعت
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ا 2011إلى  لو  4000، یتم تسجیل سنو توفي في العشر سنوات  20000أن و   ضعف 
   .1األخیرة

سي لهذا التأخر إلى  ما الجزائر التردد الحاصل في المجتمع عود السبب الرئ
ة الصحة  النصوص الواردة في قانون حما ات، لذلك اكتفى المشرع  لقبول مثل هذه العمل

ضع لها قانون خاص، نشیر إلى أنه تم إنشاء مجلس أعلى للطبو   ترقیتهاو  الذ و   لم 
ال أكبر عدد من الجزائری أبد استعداده س من أجل إق ة التحس عمل ام  التبرع  نللق

اة الكثیر من المرضى   .أعضائهم إلنقاذ ح
ة على اإلنجاب: المطلب الثاني    A M Pالمساعدة الطب

ن التقدم  ة تساعد األفراد على اإلنجاب  تم ة فن العلمي من التوصل إلى طرق طب
ة التي تصیب الشخص والتي  في حالة معاناتهم من العقم، أو غیره من الحاالت المرض

ة ع ة أو الطب الطرق العاد   . تحول دون تحقی اإلنجاب 
ون من خالل اتخاذ اإلجراءات الطب ة التدخل الطبي في  مجال اإلنجاب قد 

الطرق اال ح  ة التلق ون تنفیذ عمل عي، وقد  ح الطب ة المختلفة، طصلتحقی التلق ناع
ح اال ن التمییز بین التلق م ناعي الداخلي والذ یتم عن طر نقل مني الزوج إلى طصو

ح اإل) أولفرع (زوجته  ین التلق ه نقل من أجنبي إلى الزوجةطصو فرع (ناعي الذ یتم ف
ح االصطناعي ، وٕابراز)ثان قات لحاالت التلق ، وموقف التشرعات )فرع ثالث( عض تطب

ات  ع( من هذه العمل   )فرع را
ح االصطناعي الداخلي: الفرع األول    التلق

اب مختلفة  صیب الرجال له أس ة في إنتاج 1إن العقم الذ  ضعف قدرة الخص  ،
ة ة للخارجأو انسداد في القنوات الموصلة  لل. الحیوانات المنو ة والمؤد أو عوامل  خص

                                                 
1 Journal ELWATAN, Algérie, L’Algérie en retard en greffe d’organe, Jeudi 
13/03/2014 ;  P.7. 
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القدرة على االتصال الجنسي، أما العقم لد النساء فیتمثل في انسداد  أخر لها عالقة 
ضة الناضجة البو منع التقاء الحیوان المنو  ما . قناة فالوب مما  ض سل ون المب وقد 

ض ألس ضة الناضجة في المب ع التقا البو مة ال تستط   .اب متعددةواألنابیب سل
ة ف الطرق التقلید ن الزوجین من معالجة هذا العقم  إلى  نه یتم اللجوءإإذا ما لم یتم

ار  ة من الزوج واخت ة عن طر استخراج الحیوانات المنو هذه الطرقة، وتتم  هذه العمل
الزوجة   .2الصالح منها وٕادخالها في قناة فالوب الخاصة 

ح األو   ة اإلخصاب االعد هذا النوع من التلق ناعي وهذه طصل ظهورا في تقن
ه  تحق نس ا و ون شرع ة والطفل الذ یولد  ة أو دین لة أخالق ة مش الطرقة  ال تثیر أ

ة اإلجراء ذاته ة یتطلب الحصول . إلى األب واألم استنادا إلى مشروع وإلجراء هذه العمل
ح للط ل من الزوجین، فهذا الرضا هو الذ یب التدخل، أما إذا تخلف على رضا  بیب 

ون الطبیب عرضة للمس ةاءلالرضا ف   .ة الجنائ
ة لإلنسان لمدة  وفاةالحالة  في ة تجمید الحیوانات المنو ان توصل العلم إلى إم

ات نة خالل هذه المدة، وهناك عمل ة اإلخصاب مم سب تحّللها، فتكون عمل من  معینة 
التحدید ف هذا النوع قد أما المشرع الفرنسي ففصل في الموضوع ي انجلترا، وقعت فعال و

اة ون الزوجین على قید الح حیث اشتر أن  عد الوفاة،  ح  منع التلق ما . 3وذلك  ف

                                                                                                                                                    
ا - 1 ة، وتوجد طرق عدیدة  نإذا  ات الدول ة  و االتفاق عض التشرعات الوطن رس في  ة في اإلنجاب ح م الرغ

ه التالي للجوء إل ح و م  التعق . للمساعدة على اإلنجاب،  فانه من جهة أخر نجد  هناك من یدعو إلى االعتراف 
 :التفاصیل أنظر في ذلك لمزد من

 - Marie- thérése   Pain –Masbrnier, Les libertés et les droits en    Matière de procréation 

humaine, Thèse de Doctorat, Université Paris 2 Panthéon, Assas ,2004,p. 45. 
امل االهواني2 ة، العدد األول، السنة نحو نظام قانوني لجسم اإلنسان، مجلة الع ،حسام الدین  ة واالقتصاد لوم القانون

ة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة،  ل   33، ص1998األرعون، 
3Dans un premier temps; le juge avait admis l'insémination post-mortem (TGI de Créteil; 
1Aout1984), le législateur a opté pour la solution contraire puisqu'il exige que la femme et 
l'homme soient vivants. Voir, Eric Mondieli, l’essentiel de la bioéthique et biomédecine, 
l’extenso,  Paris,  p. 106.    
 



اب الثاني اةعلى التطور العلمي والتقني  تأثیر                                    : ال  الح في الح

232 
 

أنه عض یر  ال تحدث أثرها ألن  اختلفت اآلراء في حالة موافقة الزوج قبل وفاته، فال
أن الخ الوفاة، ورأ آخر یر  ة تنتهي  ا أجزاء العالقة الزوج قا ة تعتبر  ا التناسل ال

ح للشخص التصرف فیها،  ن أن تنفصل عن اإلنسان مثل األعضاء، ف م الجسم التي 
ا اتجاه إرادة صاحب الشأن مها  إلى شخص معین التزم  فإذا ثبت لمن تسلم الخال في تسل

عض التشرعات . بتنفیذ رغبته ا  مثلوفصلت  ا مالتي  بلج طال نعته في حالة أجازته، وا
طالن الزواج أو الوفاة   .1الطالق، و

ة للحرة فقد  ة سال عقو ه  وم عل ة للشخص المح النس شأنأما  إلى  هانقسم الفقه 
أن اإلنجاب من حقوق الشخص ین الداخلي  ةاتجاهین، فاتجاه یر  رسة على المستو الم

ة  ال یجب أن تمتد  إلى مثل ه ذه الحقوق ألن منعه من ذلك والدولي،  واألصل أن العقو
ات، فبذلك ال یجوز   ة الجرائم  والعقو ة وهو ما یتعارض مع شرع عد تشدیدا للعقو

ه من هذه الحقوق، و وم عل ة قد تطول مما صیف أنضحرمان المح اره أن مدة العقو
ه القدرة على اإلنجاب انحتمل فقد وم عل   .الزوجة أو المح

أ ع في نظم یر جانب آخر من الفقه  ة الجدیدة تتجه إلى التوس اسة العقاب ن الس
عتها، فبذلك  ه زارة األسرة ومتا وم عل ح للمح ه مفتوحة مما یت المؤسسات المفتوحة والش

ا، ع لو   له فرصة اإلنجاب طب ة قصیرة  ةال تثار المش انت العقو في هذا الموضوع إذا 
ه على د وم عل ن المح ، خاصة إذا لم  رجة معینة من الخطورة، بینما تثار المد

ون في مؤسسة مغلقة والتي ال  ة  لة المد وتنفیذ العقو ة طو لة حینما تكون العقو المش
  .سمح للمحبوس بزارة األسرة

ا تتصل  ة لحقوق اإلنسان عدة قضا مة األورو موضوع عرضت على المح
ا  ة على اإلنجاب، ومن بین هذه القضا سة   -:نجدالمساعدة الطب ة األن إفان "قض

Evans"  عالقة مع شخص " افان"تتلخص وقائعها في أن طت  ا ارت م في برطان تق

                                                 
ة للح في سالمة الجسممروك نصرالدین 1 ة الجنائ ، ص...، الحما  .402 .، مرجع ساب
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شتر الرضا في   وأرادت االستفادة من هذه المساعدة، مع العلم أن القانون البرطاني 
مرور الوقت تراجع   ،االستمرار في العالقةخطیبها  لها أكدقد هذه المسألة، و  لكن 

  .1وسحب رضاه فطلب التخلص من الجینات
ة لحقوق اإلنسان مؤسسة طلبها على المادة  مة األورو سة إلى المح  2توجهت األن

ذلك المواد  اة و ة لحقوق اإلنسان، ح الجنین في الح ة األورو من  14و 8من االتفاق
ة أن الحصول على رضا الجیني  من . ذات االتفاق عة أما أوضحت  المساعدة جل متا

اة الخاصة و  ة على اإلنجاب یتناقض مع حقها في الح اة الطب ة، ألنها محرومة الح العائل
ة معه   .من الحصول على طفل  مع شخص لها عالقة جین

مة في قرارها الصادر بتارخ  أنه ال یوجد خرق 10/04/2007وخلصت المح  ،
ة لحقوق اإلنسان ة األورو ام االتفاق عدم أصدرت الو ، ألح اإلجماع  غرفة الكبر قرارها 

ة ام االتفاق   .2وجود انتهاك ألح
ة قائمة طة الزوج ح طالما أن الرا د اللجوء إلى هذا النوع من التلق وأن ظروف   نؤ

ة لمثل هذه  ما أنه ال یجوز أن تمتد العقو ا،  ع اإلنجاب طب المحبوس ال تسمح له 

                                                 
1 Nicole GALLUS, La procréation assistée et les droits de l’homme : cour européenne des 
droits de l’homme (Grande chambre                                                                                         
Evans c. Royaume-Uni, 10/04/2007, et Dickson c. Royaume-Uni, 04/12/2007, p.881.           

ة لحقوق اإلنسان 2 مة األورو ثیرة عرضت على المح ا  ة : توجد قضا تتلخص وقائعها    K . et L. Dicksonقض
ة على اإلنجاب، ألن  انتظار  المساعد الطب ان في الحصول على طفل  في أن هؤالء هم زوجان محبوسان یرغ

ة خروجهما من السجن قد ال تكون لهما فرصة إنجاب طف طلب إلى الوزارة البرطان ة، تقدما  ع الطرقة الطب ل 
ن لهما عالقة من  اب منها  أن المعنیین لم  ص للمعنیین وهذا راجع لعدة أس المختصة  غیر الوزارة رفضت منح ترخ

ة(قبل  اة العاد نه من الحصول على)الح ة الالزمة التي تم ستفید من الرعا ل حاجیته  ، وأن الطفل الذ سیولد لن 
لة ون بدون أب لمدة طو مة  .حیث  المح ان قرار الغرفة  ة لحقوق اإلنسان و مة األورو ة على المح عرضت القض

ام المادة 18/04/2006الصادر بتارخ  مة إلى أنه ال یوجد خرق ألح ة، مالحظة  8، حیث خلصت المح من االتفاق
س تحد من ممارسة الحقوق الم ة ح ل عقو لأن  ة  و في قرار الغرفة الكبر بتارخ . رسة في االتفاق

ة 8على أنه هناك انتهاك للمادة   5صوت مقابل  12، قضت بخالف ذلك بـمجوع  04/12/2007   .من االتفاق
Nicole GALLUS, op. cit, p.882. 
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اسة ا ة والتي تهدف إلى تحسین الحقوق خاصة مع التوجه الجدید لس ة العالم لعقاب
ة فظرو    .المحبوس داخل المؤسسة العقاب

ح :الفرع الثاني   الخارجيناعي طصاالالتلق
أ  عني ضات في أنبوب مختبر في وسط مه ة مع البی جمع الحیوانات المنو

ضة الملقحة إلى الرحم عد االلتحام تنقل الب ا و ح بین  .1اصطناع قع هذا التلق مني و
عد  ، و ار أو أ وعاء مختبر أنبوب اخت ضة األنثى في وسط خارج الرحم  ن أالرجل و

حة إلى  ضة تعاد اللق الب عد اجتماع الحیوان  حم المرأة سواء ر حدث االنقسام المناسب 
ضة أم غیرها  إن مثل هذا النوع من اإلنجاب یثیر عدة مشاكل  ة الب انت هي صاح

ة،  ة وقانون ما إفعلى الصعید األخالقي فأخالق قوم علیها الزواج،  م التي  نه یتنافى والق
ة   .أن له أثار سلب

ة للزوج النس عدم القدرة عل :ف ا على  ىفإن الشعور واإلحساس  اإلنجاب سیؤثر سل
اإلقدام على االنتحار أو ارتكاب جرائم أخر  تهنفسی أفعال مشینة  ام    .مما یدفعه إلى الق

ة لل ة في معرفة األب البیولوجي  للمولود، : زوجةالنس ة لدیها الرغ تثیر هذه العمل
مة زوجها  ات  واالشمئزازفیدفعها إلى التقلیل من ق منه، مما یترتب عنه عقد واضطرا

طها ها وترا   .داخل نطاق األسرة مما یؤثر على تماس
ة للطفل ة ف: النس ة البیولوج یولوجي للمولود ن المعطي هو األب البإفمن الناح

س له ح قانوني معترف إومع ذلك ف ما لهذا المولود ل ن شخصیته مجهولة له تماما، 
ة ف ة القانون طة الدم، أما من الناح ن الزوج هو إه اتجاه هذا الشخص الذ ترطه را

طة الدم واألبوة، وهذا  ه طاعته فیوجد انفصال بین را األب لهذا الطفل الذ یجب عل
قة إذا طلب االنفصا ة الطفل إذا علم الحق ا على شخص س سل ل من شأنه أن ینع

                                                 
ندرة، حمد طهأمحمود  1 ة، منشاة المعارف ، اإلس  .89ص 2003، اإلنجاب بین التجرم والمشروع
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ح  أبوة الطفل، وٕاما من الزوج إذا استند في دعو الطالق على التلق ة  اب ماد ألس
ان من نتیجته هذا الطفلأالذ  االصطناعي   . جر لزوجته و
ح االصطناعي: ثالثلالفرع ا ة التلق عات الداخل   في التشر
ن سبب حرمان ال تم ثیرة منها العقم، ف تطور العلمي من إیجاد حلول لمشاكل 

حل له، أالكثیر من األزواج من اإلنجاب  ة على اإلنجاب  وجد الطب المساعدة الطب
اره ح من الحقوق  ن األسرة،  لإلنسان المتفرع عن الحاعت في الزواج وفي تكو

ة و  ات عالم رس في عدة اتفاق ةالم م   .1وٕاقل
مجموعةغی ات غیر مطل العنان، بل مقید  من  ر أن اللجوء لمثل هذه العمل

رامة اإلنسان،  ط التي یجب احترامها عند اللجوء الیها، وهذا حفاظا على  الشرو والضوا
التشرع الفرنسي  اینت مواقف التشرعات منها، فنجد تشرعات وسعت من نطاقه  وقد ت

ادئ التي بني ا مع الم رس المساعدة على  علبها المجتمع الفرنسي، وهذا تماش فقد 
عني أن 2008والذ عدل عام  1994اإلنجاب بنوعیها في قانون صادر عام  ، وهذا ال 

ات انت تخضع لقواعد القانون المدني هذه العمل . لم تكون تمارس من قبل، بل 
ادئ ا ا مع الم التشرع الجزائر وهذا تماش قت من مجاله  لسائدة في وتشرعات ض

   .المجتمع الجزائر 
ح االصطناعي في:أوال   ع الفرنسيشر تال التلق

عد ا رس المشرع  اة ادتمالفرنسي حرة اإلنجاب الذ  عي للح في الح د طب
ة لحقوق اإلنسان  ة األورو األخص االتفاق ة و ات الدول ا في االتفاق ه ضمن والمعترف 

ن أسرة، إال س مطل بل وضع له من خالل ح الزواج وتكو  أن ممارسة هذا الح ل
ة، والذ  اس ة وس ة واجتماع مس مصالح أخالق ط  ألنه  في قانون  وردعض الضوا

                                                 
 1  Eric Mondielli, op. cit, P. 102.   
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قانون   1994 منح واستعمال أعضاء ومنتجات جسم اإلنسان والذ عدل وتمم  المتعل 
20041 .  
التل  ح لكل امـــــــــــسمح هذا القانون  عضـــــــــــل متزوجـــــــــورجرأة ـــــــــــق شان مع  ع  ین أو 

لغا سن اإلنجاب) خلیلین(  اة و عشان معا منذ سنتین على األقل و   وهما على قید الح
ة على اإلنجاب، یمتفق نهما االستفادة من المساعدة الطب ام ح االصطناعي  ن على التلق

ستفیدون من ه ةأما األمهات العازات  والشواذ فال  من الوالدات  6وحوالي   ،2ذه التقن
ان مصدر النطفة من الزوج أو من متبرع  ة سواء  المساعدة الطب ناتجة عن التخصیب 

عن طر اإلخصاب ) Mandine( مجهول، وقد تم وضع أول طفل المسمى
عد ذلك سمح هذا االنجاز والدة أكثر من  ،1982عام  االصطناعي عشر سنوات 

، وتسیر 3طلب في العام في فرنسا لوحدها 4000م وأكثر من طفل في العال 20000
ة أساسا من طرف  ا الجنس الخال ة التبرع  ز الذ تم إنشاؤه "   CECOS"عمل هذا المر

حوالي  1973 ي عام ف تكفل  ا و   .من المعنیین 90ضم عشرن بن
ة وشر  ات آنذاك تخضع للقوانین التي تنظم الصحة العموم و انت تلك العمل

ة  ،ممارسة العمل الطبي والقانون المدني إضافة إلى نظام التصرح اإلدار الخاضع لرقا
موجب األمر الصادر في  ، واستمر الوضع على حاله إلى 25/02/1988وزارة الصحة 

منح واستعمال منتجات الجسد اإلنسان المعدل  94/653أن صدر القانون رقم  المتعل 
قانون  ة اإلخصاب   Bioéthiqueعل ب المت 2004والمتمم  تم تحدید شرو عمل
ة   .4المساعدة الطب

                                                 
1 La loi n:94/654 du 29/07/1994, relative au don et à l’utilisation des éléments et produits 
du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, 
modifie et complété, www.legisfrance.gouv.fr 
2SALAMON Michel, Expérimentation biomédicales et droits de l’homme : la dimension 
politique intervention sur le rapport de J-L Baudouin, Colloque international sur : 
expérimentation biomédicales et droits de l’homme, du 21 au 24 mai 1998, Athènes, PUF, 
1998, pp.89. 
3 Marie- thérése   Pain –Masbrnier, p. 58. 
4 Eric Mondielli, op. cit, P. 107. 
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ما یلي    :وتتلخص ف
ونهـا مـن مفـرزات الجسـم - ضـات مجانـا  النطف والب ون التبرع  والتـي تخـرج   ،أن 

م قواعد القانون المدني ح   .عن دائرة التعامل 
ــل - حــتفظ  ة للمتبــرع لهــم، حیــث  النســ ــون المتبــرع مجهــوال  المعلومــات عــنهم  أن 

ة بــین الحمــل الــذ ینتســب للمســتقبلین لــه  فــي ســرة تامــة لعــدم نشــوء أ عالقــة نســب
م و   ت م ف مـن  8-16وهما الوالدین االجتماعیین والمعطي وهو مـا تضـمنته المـادة 

/L1244-7 ت ص ع ف.  
ــون قــد ــون أن  - ــا لطفــل علــى األقــل، أن  نجــب مــن قبــل، مــع موافقــة أالمعطــي أ

ته  . على هذا التبرع شر

ـا مـن طـرف المعطـي وزوجـه وفـي حالـة  - تاب ـون  ـا الملقحـة  قبول الخال التصرح 
ة  .اإلخالل بهذا الشر یتعرضان للعقو

ـــة  - ان ـــات العجـــز عـــن اإلنجـــاب أو إم أن یبـــرر الزوجـــان أو المتخادنـــان طلبهمـــا بإث
ة الخطیرة أو المعد  .ة إلى المولوداإلنجاب لكن مع حظر انتقال األمراض الوراث

مر عبر لجنة متخصصة - ح  التلق  .اإلذن 

ـــة والتحالیـــل المختبرـــة للتأكـــد مـــن  خضـــوع المـــانح إلـــى سلســـلة مـــن الفحوصـــات الطب
صــفات  ــة ثــم مقارنتهــا  ــذا الكشــف عــن صــفاته الوراث ــة الخطیــرة و ســالمته مــن العلــل الوراث

بیـرة بـین الحمـل ومسـتقبل حصـول اإلنجـاب خمـس  .هالمستفیدین، حتى ال تظهـر فـوارق  و
عد ذلك استعمالها للحد من خطر اختال األنساب متنع  ا نفس المتبرع   . مرات من خال

ة على اإلنجاب - ة المساعدة الطب ة لعمل النتیجة النهائ  . القبول 

ـه فـ ضـة أو جنینـا متبرعـا  ـون الحمـل نطفـة أو ب ه إوفي هذه الحالـة حیـث  ن انتسـا
مــینــون إلــى الــزوجین ا ــأ حــو   لعق قــر لــه القــانون  ة نحــو المتبــرع و   ال  طــة نســب ال را

ع المتبــرع أمــام القضــاء بــدعو تحمــل  حــال أن یتــا ــن  م ــة وال  مثــل أصــوله الّدمو الــذ 
ار أن المستفیدین قد عبروا عن رضاهما الصرح والكامل  اعت ة نحو هذا المولود  المسؤول
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عواقــب وأثــار انتســاب الطفــل إلیهمــا  أمــام القا صــرهما   اتفاقهمــاضــي، أو الموثــ الــذ ی
عـد رضـاه إ ـار البنـوة   -311لـنص المـادة سـتناداهذا، أن الُمستقبل للطفل ال تقبل دعواه بإن

ة أو فم  ت من 20 ، ماعدا حالـة تصـرح الزوجـة أن حملهـا نـاتج عـن عالقـة غیـر شـرع
سبب االنفص ح  ات الزوج انعدام الرضا أثناء التلق ال أو العدول عن الرضا قبل الشـروع إث

ة   .في العمل
انـت النطفـة مـن المخـادن إفـ " Concubin"أما نسب الحمل فـي حالـة المتخـادنین ن 

قـا لـنص المـادة  ـه طوعـا ط ا، وعلى المخـادن االعتـراف  ع ه طب  مـن 335نفسه فینسب إل
سـا علـى  ت حـث عـن البنـوة تأس ع  بـدعو   -311لمـادة  ام، وٕاذا اعترض علـى ذلـك یتـا

ــــانون  20 ــــد 1مــــن ذات الق ــــرف الوال عت ــــث فیجــــب أن  ــــة مــــن طــــرف ثال انــــت  النطف ، وٕاذا 
اته نحو األم والطفل، ألنه وافـ علـى  جبر على تحمل التزاماته وواج الطفل و االجتماعي 

أجنبي استنادا ل ته  ح شر   .المادة نفستلق
ــات فـي الحـاالت ا ــةغیـر أن المشـرع  منــع إجـراء هـذه العمل حـد الــزوجین، أوفـاة : لتال

ة ـــاة المشـــتر ـــداع عرضـــة الطـــالق أو الفصـــل الجســـماني أو وقـــف الح أو العـــدول عـــن  إی
ا من  تاب ـة علـى اإلنجـابأالرضا  المسـاعدة الطب لف  قـا  حد الطرفین لد الطبیب الم ط

  .ص ع ف تمن   L2141-2للمادة 
ة في إذ  محظورة في فرنسا،ة األم البدیلة فإنها ألأما مس مة النقض الفرنس أكدت مح

علــى  31/05/1991بتــارخ  صــدر الثــانيو   ،13/12/1989بتــارخ صــدر  األول ،قــرارن
النظــام العــام   "األمــة البدیلــة" عقــود  طــالن ل مساســا  ،  2جســم اإلنســان وحرمــةونهــا تشــ

موجب المادة  اقانون محظورة  عاقب تقنـین العقو  ،3ف م تمن  7-16في فرنسا  ـات ما 
ـات ، ع12-227الفرنسي علیها في المادة  عض الوال ا  ان ل من اس ه في  س ما هو عل

                                                 
1  Méga code civil,  précité. 
2 Arrêts de la Cour de Cassation Française, www.courdecassation.fr 
3 Art 16-7 stipule que (Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le 
compte d'autrui est nulle)  
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ة اللجـــوء إلـــى األم البدیلـــة وفـــ  ـــا، إال أن هنـــاك محـــاوالت إلقـــرار شـــرع رطان ـــة و األمر
ـن المـرأة مـن الحمـل، أن  نشر الزواج، مدته ال تقل ع: 1شرو محددة سـنتین، عـدم تم

عــرف حــد الوالــدیأــون  احة اإلنجــاب أو "ن والــد بیولــوجي، اإلقامــة فــي فرنســا لمنــع مــا  ســ
اإلنجاب س لهـا أن تحمـل أكثـر مـن "التجول  ، أن تكون المـرأة قـد حملـت طفـل مـن قبـل، لـ

  .طفلین للغیر
اقة فــي هــذا المجــال  انــت ســ ومــن خــالل هــذا نتوصــل إلــى هــذه البلــدان منهــا فرنســا 

ـــة اإلخصـــاب الطبـــي، أو إضـــافة بوضـــع تشـــرعات تـــنظم مســـائل ومشـــاكل  ناتجـــة عـــن تقن
انـــت موجـــودة مـــن قبـــل وهـــذا یـــدل علـــى مـــد  الت جدیـــدة إلـــى تشـــرعات  نصـــوص وتعـــد

ة القانون لهذه التطورات في هذه البلدان   .مواك
قــة األصــول واألخــالق واألعــراف  وضــعتوأن تلــك القــوانین   س صــورة عــن حق لــتع

عیـدً  والنظم التي تسود تلك المجتمعات والتي ة مجاال غیـر منتـه،  ـل  اتعطي للحرة الفرد
ــة عنــدهم تبــر  مــا أن الغا عــد عــن الــدین،  ــان مــن ذلــك رال احــت تـــدخل   الوســیلة ف أن أ

األجنــة المجمـدة التــي أنشـئت مراكــز  ة و ــا الجنسـ الخال ـالتبرع  ـة اإلنجــاب  الغیـر فــي عمل
الها وٕاعادة توزعها   .متخصصة الستق

ح نشــیر إلــى أن هنــاك  طرقــة التلقــ فــي اآلونــة األخیــرة فــي فرنســا األبنــاء المولــدون 
ة لهــذه  عتبــر مــن بــین الجوانــب الســلب ــائهم البیولوجیــون وهــذا  معرفــة أ طــالبون  الخــارجي 

                                                 
1BAUDOUIN Jean- Louis, Les expériences biomédicales humaines:   modèles et modalité 
des  systèmes actuels de garantie des droits de la personne, Colloque international sur : 
expérimentation biomédicales et droits de l’homme, du 21 au 24 mai 1998, Athènes, PUF, 
1998, pp.122.. 

ان في عام  - ا وأكثر من  1985وأول طفل ولد عن طر الّرحم المستعار  اترس طفال قد ولدوا  52من 
ة في االنتظار وأكثر من ـمترشح 60امرأة مستأجرة حامل،  59استئجار الّرحم واعیدو لوالدیهم البیولوجیون، و 

 Voir: J Rubellin " les mères porteuse" in la procréation   .    1986طلب عام  1000

assisté, cahier de médecine  légale, n : 04 Lyon, Alexandre la cassagne, 1987, p. 50. 
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سـبب وجــود  صــعب معالجتهـا  ـة والتـي  ضــة نـص التقن النطفـة أو الب منـع معرفــة المتبـرع 
  .ذالك

ا ح االصطناعي في: ثان   ع الجزائر شر تال التلق
ال یوجد تشـرع خـاص أو مسـتقل یـنظم هـذا الموضـوع یتماشـى والتطـورات  الحاصـلة 

س ما ه ،في المجال الطبي ـا وغیرهـا مـن الـدول، إال أننـا نجـد  وع ه الحال فـي برطان عل
والمتمثــل فــي  2005نــص واحــد فــي قــانون األســرة  نتــاج التعــدیل األول لقــانون األســرة عــام 

ـر  45المادة  ـاللجوء إلـى اإلنجـاب الطبـي وفـ شـرو محـددة م ر والتـي سـمحت للـزوجین 
  :1وهي

ون الزو  - ااأن    .ج شرع
ح برضا الزوجین - ون التلق   .أن 
اة الزوجین  -  . أن یتم أثناء ح

ضة رحم الزوجة  - و مني الزوج و  .ون غیرهادأن یتم 

ة المســـاعدة الطب مشـــروع علـــى  ـــةمـــن خـــالل هـــذا الـــنص  فـــإن المشـــرع قـــد اعتـــرف 
ل اإلنجــاب للقضــاء علــى  ن األســرة والحصــول  العقــممشــ تكرســا لحــ الشــخص فــي تكــو

ة لتطــورات الحاصــلة فــي المجــال العلمــي والطبــي ، وهــو علــى اإلنجــاب عــد هــذا اســتجا ، و
ة في هذا المجال   .أول تشرع في الدول العر

ــة مــن بــدایتها  ــم هــذه العمل أ  إلــى نهایتهــالكــن یثــار تســاؤل حــول القواعــد التــي تح
ــا التــي ینظــر  تحقیــ نتیجــة اإلنجــاب، والجــواب علــى هــذا التســاؤل یختلــف مــن حیــث الزوا

لي إجرائي وجانب موضوعي ه، فهناك جانب ش   . إل

                                                 
رر من 45/ م 1 صادر  ، 24 عدد یتضمن قانون األسرة ، ج ر 1984جوان  9مؤرخ في  11/ 84قانون رقم  م

األ1984جوان  12بتارخ   .27/02/05صادر بتارخ  8ج ر عدد  27/02/05مؤرخ في  05/02مر رقم ، معدل 

 .  
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لي اإلجرائــي فــرغم  عــدم ورود نــص بهــذا الشــأن إال أننــا نــر   ة للجانــب الشــ النســ
ــة فأــ ــة تــدخل ضــمن إطــار األعمــال الطب ــاء وغیــرهم ممــن ن هــذه العمل ــون األط التــالي 

ــات مهنــة الطــب، وهــذه  ــة یخضــعون لقــانون الصــحة وقــانون أخالق ون فــي هــذه العمل شــار
ات   .القوانین ال تسمح بإطالق العنان لمثل هذه العمل

ـاء  ـه األط ـة للـزوجین فـأ خطـا یرتك ل حما ـة تشـ ة والجنائ ة المدن ما أن للمسؤول
ونـون عرضـة للمسـالتقصیر في جزء من هذه  ـة دون رضـا  العمل ام  ات أو الق لة أالعمل

ة أو الجز  ةاالمدن   .ئ
ـة التـي تنـتج عـن هـذه   ـام واآلثـار القانون ة للجانب الموضوعي یتمثل في األح النس

ــة ف ــام قــانون األســرة الــذ یــنظم مســائل الــزواج ومــا یترتــب عنــهإالعمل مــن  نــه یخضــع ألح
ات األصـول والفـروع، وفـي حالـة وجـود فـراغ فیـتم اللجـوء إلـى واجو   الحمل والنسب وحقوق 

ة وف نص المادة  ام الشرعة اإلسالم   .1ج من ق أ 122أح
  ون الزو ااأن   .ج شرع

  ون برضا الزوجین  .أن 

 اتهما ون أثناء ح  .أن 

 أن یتم بین الزوجین.  
ا - ــــزوج شــــرع ــــون ال ــــزواج بــــین الطــــرفیین صــــ: أن  ــــون ال قصــــد منــــه أن  حا و ح

نــه ولشــرو صــحته وانعــدام المو  ة وفقــا للمــواد امســتوف لر ــرر مــن  9و 9نــع الشــرع م
التالي یرتب أثاره من حضانة ونسب   .قانون األسرة، و

ـاح الشـبهة، إذ أن المـادة  اطل أو ن ون الزواج  تثبـت  40لكن یثار التساؤل حینما 
ح االصــطناعي؟ وهنــا النســب للولــد فــي هــاتین الصــورتین، فهــل ینطبــ األمــر علــى ا لتلقــ

ه ة التي ینظر إل ـار  ،یختلف الجواب من حیث الزاو فإذا نظرنا إلى الموضـوع بـنفس االعت

                                                 
 .الجزائر السابیتضمن قانون األسرة  1984جوان  9مؤرخ في  11/ 84قانون رقم  من 122المادة  1
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ح مصلحة الحمـل  اح الشبهة وهو ترج اطل ون ات النسب في الزواج ال الذ روعي في إث
ح  ه، فــالمعنى یتحقــ فــي الحمــل مــن التلقــ ع نســ ضــ ا أمــا إذا فســرن .االصــطناعيحتــى ال 

رر تفسیرً  45نص المادة  ا فم اطـل إا حرف ن أن ننسب الحمل في حالة الزواج ال م نه ال 
ونه غیر شرعي اح الشبهة    .1ون

ة التـي تتطلـب العـالج : الرضا بین الزوجین - إن العقم یدخل ضـمن الحـاالت المرضـ
اشـــر العـــالج بـــدون أخـــذ إذن ورضـــا المـــرض إال فـــي  ع أن ی ســـتط ـــون الطبیـــب ال  و

قا لرضــا حــاال ح االصــطناعي مســ ــة التلقــ ــان لزامــا أن تخضــع عمل ة، لــذا  ت اســتثنائ
ـــار اإلنجـــاب مـــن الحقـــوق  اعت ـــة وهمـــا الـــزوج والزوجـــة  ین فـــي العمل الطـــرفین المشـــار

ة  .المشتر

اتهمــا - ح : أثنــاء ح ظهــر أن قصــد المشــرع مــن وراء هــذا القیــد منــع الزوجــة مــن تلقــ
مني زوجها المتو  ة بزرع ي والمفنفسها  ة أو المطال جمد في بنك حفظ الحیوانات المنو

التـالي اشـترا  حجـة رضـا الـزوج قبـل وفاتـه، و اتـه  ا خـالل ح الجنین المخصب خارج
ق حیـث تكـون قائمـة فعـال وحق ة مع استمرارها بینهمـا  ام الزوج مـا –ة ـق وقـت  -ال ح

ة ح بین الز  ،إجراء العمل ة التلق ة عمل  .وجینقید أساسي لمشروع

ضــة ورحــم الزوجــة - منــي الــزوج و ح  ن یــتم بخلیتــین تناســلیتین أ وهــو: أن یــتم التلقــ
ــا  مفــرزات جســم طــرف أجنبــي عــن الــزوجین ســواء من ــل اســتعانة  للــزوجین، مــع منــع 

ة وسواء تم شراؤها من البنـك مـن معلـوم ة مخص ضة أو خل را أو ب أو مجهـول أو  ذ
ــــات فــــأغیــــر ضــــرة أو انــــت تبرعــــا، حتــــى ولــــو فرضــــنا هــــذا ال ــــل هــــذه إحــــد القر ن 

قرها القانون  اطلة ال   .االحتماالت على فرض وقوعها صور 

                                                 
یدة 1 ح االصطناعيإقروفة ز ، الجزائر: ، التلق  2010، دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الهد

 .80. ص
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ح االصــطناعي  ــأن المشــرع ســمح اللجــوء إلــى التلقــ ــل مــا تقــدم یتضــح  مــن خــالل 
شـــهدها المجـــال العلمـــي  ا مـــع التطـــورات التـــي  ر وهـــذا تماشـــ قة الـــذ بتـــوفر الشـــرو الســـا

ـــنهموالطبـــي ونـــزوال لـــراغبین  اإلنجـــاب  مـــن فـــي اإلنجـــاب بهـــذه الطرقـــة فـــي حالـــة عـــدم تم
ــه الفقــه اإلســالمي مــا توصــل إل ــة، وقــد تــأثر المشــرع الجزائــر  ع فــي هــذا  الطرقــة الطب

ح ومنعـه ســائر الطــرق األخـر ألنهــا تــؤد  سـمح فقــط بهــذا النـوع مــن التلقــ المجـال والــذ 
ـة تـأجاختال األنساب إلى  ـذلك فـي یر الـرحما في ذلك منع عمل م وهـو مـا تبنـه المشـرع 

رر 45نص المادة    . م
عض المالحظات حول هذا النص وهذا من حیث ن أن نبد  م   :إال أننا 

  لـــم یتطــــرق نــــص المــــادة إلـــى شــــر الضــــرورة لكــــي یـــتم اللجــــوء إلــــى هــــذه الطرقــــة
ة لت ة تحقـ الحمـل وهـو قیـد أساسـي أكدالتداو  وانتظار مدة مع ان فـي  من عدم إم

ح أ نظـــــر  غلـــــب الفقهـــــاء، وهـــــذا مـــــا یجعـــــل المجـــــال مفتوحـــــا فـــــي اللجـــــوء إلـــــى التلقـــــ
اشــــرة نظــــرا االصــــطناعي ــــن تصــــور لجــــوء األزواج لهــــده الطرقــــة م م ، غیــــر أنــــه ال 

ـون المجتمـع الجزائـر محافظـا فـي هـدا األمـر مـن جهـة  اهظـة مـن جهـة و فها ال لتكال
 .أخر 

  مراكز وم لم شـرو یتضمن النص شرو تتعل  ة واكتفـى فقـط  مارسي هذه العمل
ــون القواعــد  غفــل ذلــك  ــة وهمــا الــزوجین، غیــر أن المشــرع لــم  المســتفیدین مــن العمل

ات مهنة الطب  .موجود في قانون الصحة وأخالق

  قة سـواء مـن حیـث الجـزاء أو مـن ر األثر المترتب عند مخالفـة الشـرو السـا لم یذ
ـن إضـافة شـرو أخـر تسـتقرأ مـن مضـمون مـا . حیث تعین جهة انتساب الحمل م

ة وتوثی عقد الزواج بلوغ األهل  .1مواد أخر من قانون األسرة 

  
 

                                                 
یدة 1 ، صإقروفة ز  .83. ، مرجع ساب
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اةاالستنساخ البشري :لثالمطلب الثا اته على الح في الح   وتداع

ــاه بــدءً  ل ملفــت لالنت شــ ــة  عنــدما أعلــن العــالم  1997مــن عــام  اظهــرت هــذه العمل
لم" ان و ـة Dolly  دوللي"أن الشاة  "لامب"وزمیله  "وتإ ل قـد تمـت والدتهـا بنجـاح فـي جو

رة االستنســــاخ  1996عــــام  عــــد ذلــــك بـــــدأت فـــــ عملیـــــة االستنســــاخ الحیوانـــــي،  ــــام  عــــد الق
حـث فـي  ،) ولاألفرع ال( تستقطب االهتمام  رة وسیلة لل اسیین في الف عض الس فقد رأ 

العنصـــــ تهـــــا  اب القـــــوة بزـــــادة الجیــــوش وتقو شــــر والـــــزراعیین رأوا  فیهـــــا وســـــیلة أســــ ر ال
بیـــر مـــن المـــال،  ـــس ذلـــك لمضـــاعفة اإلنتـــاج دون إنفـــاق  رع ال(إال أن الواقـــع یثبـــت ع ف

   .)انيثال

   الستنساخامجال : الفرع األول

حـث البیولـوجي )   clone(تستخدم الكلمة نسیلة  في عدد من األطر المختلفـة فـي ال
ساطة ودقولكن في معناها األ ء،ة، تشیر إلى نسخــكثر  حة لجـز ـة صـح ـة،  ة وراث أو خل

لمــــة استنســــاخ  اقات، تشــــیر  عــــض هــــذه الســــ شــــر وفــــي  ــــائن  ــــات أو حیــــوان، أو  أو ن
"clone "  ًلة من الزمن جزء انت لمدة طو ات معینة  ل إلى تقن ـة وتشـ ا من المهنـة الزراع

حث البیولوجي الحدیثمهم االیوم جزءً    .1ا من أسس ال

عــي فتعرــف  عناصــر یجــب التطــرق لهــا وتتمثــل فــي الوضــع الطب ط  االستنســاخ یــرت
شر ات والحیوان وصوال إلى استنساخ ال   . 2للتنسیل ثم استنساخ الن

عي:أوال   التنسیل الطب

عي أو طـرقتین وهمـا، طرقـة التكـاثر الالجنسـي   التنسیل الطب ـتم  عـي و التكاثر الطب
ر، أمــا والتكـاثر الجنسـي، فالتوالــد الالجن ة الـذ یل الجنـین دون مشــار ـة بتشــ سـي تقــوم الخل

یل منظومـــة جدیـــدة مــن الجینــات  التوالــد الجنســي فیتضــمن إتحــاد جینــات فــردین اثنــین لتشــ
                                                 

اس مونشتاتس 1 اوم،  ه، دار عالء الدین للنشر والتوزع، أحمد رمو، ، ترجمة مرتاس نیوس االستنساخ ماله وما عل
 ،  . 15. ، ص2004دمش

2 - Le clonage est la reproduction a l’identique soit de cellules, soit d’un organisme entier, 
en un ou plusieurs examplaire.on distingue deux type de clonage, le clonage  thérapeutique 
et le clonage reproductive, voir : Eric mondielli, op. Cit. p. 109. 
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ـــل مـــن الفـــردین، فالتوالـــد والجـــنس ظاهرتـــان  ـــه فـــي  انـــت عل ثیـــرا عمـــا  ال أو  تختلـــف قلـــ
معزل ن لكل منهما أن تحدث  م   .1عن األخر  منفصلتین في األساس، و

ا ات  :ثان   والحیواناستنساخ الن

ف موضـوع االستنسـاخ، لقـد بـدأ ـة وتطـوره هـو المقدمـة لتعر الوراثالهندسة ان علم  
یز على أوجه االختالف بـین المخـــلوقات التر س علـى أوجـه تشـابهها ولـو و   علم الوراثة  لـ

 طــرحمات بــین األفــراد لمــا ت قــد حــدثت بــین المخلوقــات، ولــو لــم تختلــف الســالــم تكــن الطفــر 
فترضــون وجــود الموّ  حثــون عنهــا فــي العلمــاء هــذا النــوع مــن األســئلة التــي جعلــتهم  رثــات و

ة ائ م   .المواد الك

ر  ـــذ ـــة، و ات ـــة الن ـــة اللحائ ـــة الخل ـــاحثون مـــن تقلیـــد تجر ن ال أمـــا الحیـــوان فلـــم یـــتم
قة،  احثون في هذا المجال تجارهم في تنسیل توائم متطا ـان یـتم مـن خـالل ال ولكـن ذلـك 

عـي، والحصــول علـى عـدد مـن الخالیـــا مـن  التدخل في الجنـین النـاتج عـن التخصـیب الطب
ة  ـة المخصـ ضـة (الجنین فـي مراحـل االنقسـام األولـي للخل ومـن ثـم الحصـول علـى ). البو

ا المأخوذة وقد أجرت مثـل هـذه التجـارب علـى الضـفادع عـام  عدد الخال  مـن 1938توائم 
ل "قبل  مان، والذ توج بجائزة نو قه قبل ذلك  إزاءشب إلى إجراء " درش"اكتشافاته، وقد س

ـا األرـع الناتجـة مـن انقسـام  عـدد الخال حر، وحصل على قنافـذ ولیـدة  التجرة على قنفذ ال
وّ  ضة وفي مرحلة  عد أغناماالبو ما  ا، هذا النـوع من التنسیل أنتج ف قاراو   نها خال   . أ

ثیـــرا عـــن اإلخصـــاب اإلن إ مـــن ) أطفـــال األنابیـــب(ناعي طصـــهـــذا النـــوع ال یختلـــف 
عـد انقسـامها إلـى عـد ـار جنـین أو أكثـر  ة الخت ضـة المخصـ ـا التـي التدخل فـي البو ة خال

ا ي  ،تتكون منها الخال جرجـور منـدل "ان أول من اهتد إلى وجود المورثـات هـو التشـ
عــد علــى المورثــا" مــا  ــ ف ــة اســم خال ــات أو الخالوقــد أطل طة ــاالوراث ســ وفــي  ،منــدل ال

                                                 
 .269ص  ،، مرجع سابقمحمد يحي المحاسنة 1
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ة القرن العشرن توصـل العـالم األلمـاني إلـى وجـود مـا دعـاه مصـورة " أوجسـت فایزمـان" بدا
اة  ة الح   .1جرثوم

ة  النســ ـه األمــر  ــان عل قـدر مــا  ــات شـیئا یثیــر الفضــول  ــن االستنسـاخ فــي الن لـم 
ما ات عد، فاالستنساخ شائع للحیوان ف ن ،في الن ن  تكو م امـل حیث  ـات  مـن  ، بـدءان

قها أو حتى من قطعة مـن هـذه الورقـة وقـد تـم فـي عـام  ة وسو ات فرع شجر أو من ورقة ن
ــة، التوصــل إلــى 1962 املــه  تقن ــات  ــن بواســطتها اشــتقاق ن م طة  ــات الجــزر (ســ ) ن

ات جـز بدءً  ن ن ة واحدة فقد  تم تكو ات ة ن ة لحائ ـة متمـایزة، ا من خل امـل بـدءا مـن خل ر 
ة مأخوذة من لحـاء جـزر ثـم وضـعت فـي وسـط مغـذ  هذه ثـم بـدأ ) حلیـب جـوز الهنـد (الخل

ــات الجــزر الكامــل الــذ  ن ن وّ تــاالنقســام والتكــاثر لتكــو ــا م غرســه فــي مرحلــة  اتــا فت نــه ن
امل ات جزر    .وصوال إلى تكون ن

شر :ثالثا   استنساخ ال

ـان استنسـاخ النع  هـو الشـرارة التـي أطلقـت الجـدل المحتـدم ولـم یـزلْ " دوللـي "جـة لقد 
، شـــر ، جعـــل مـــن و   عـــد حـــول االستنســـاخ ال استنســـاخ النعجـــة وهـــي حیـــوان فقـــار ثـــد

ـة حدوثـه، ان عض عـن إم تحدث  ال شر أمرا متوقعا و حتـى  غیـر أنـه موضوع استنساخ ال
ـــ االستنســـاخ علـــى  یومنـــا هـــذا شـــر عـــن طر حصـــل للنعجـــة  غـــرار مـــالـــم یولـــد أ مـــن ال

  ".دوللي"

شــر استنســاخ ال ، وقــد brebis Dolly2"يلــدو "نعجــة ســب الحــدیث عــن استنســاخ ال
ـة  عنـدما تنسـخ  عض ما ورد فـي األسـاطیر الیونان صل إلى أن  عض أن   اآللهـةحاول ال

قـــرة لـــه عالقـــة بتصـــور  ضـــاشخصـــا وتجعـــل منـــه  عض أ شـــیر الـــ إلـــى  ات مقنعـــة، بینمـــا 

                                                 
ة، : نقال عن 1 ة وتأثیزرار حبی تأثیر التطور العلمي : على حقوق اإلنسان، ملتقى وطني حول اراتهالهندسة الوراث

اس2013نوفمبر  29و 28والتقني على حقوق اإلنسان، یومي  ة الحقوق والعلوم الس ل ة، صة،    .4.، جامعة بجا
2Ben Achour Rafaa, Manipulation génétique et le droit à la vie: publication de l’académie 
du Royaume du Maroc, droits de l’homme et manipulation génétiques, colloque 
international sur les droits de l’homme et progrès scientifiques et techniques 24-26 
décembre, 1997, Rabat. P.85.  
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شـــر قـــد بـــدأت فـــي العقـــد الثالـــث مـــن القـــرن العشـــرن، عنـــدما حـــاول محـــاوالت استنســـ اخ ال
ــادة  ق ــات  "هتلــر"الحـزب النــاز  شــر، إال أن التقن إنتــاج عــرق أر متمیـز عــن غیــره مــن ال

ظهـر فـیلم أوالد البرازـل، الـذ یـرو  1987لـم تسـعفه، وفـي عـام الوقـت  ذلـكفي المتوفرة 
ا  شر من خال الد  الت، إال أن تـم اإلعـالن توالت عدة محـاو  ثم. "هتلر"استنساخ ال عـن مـ

قا   .النعجة دوللي المشار إلیها سا

، شــر ــا مؤسســات لمســاندة االستنســاخ ال   .تقــوم بنشــر هــذه الثقافــةو   تأسســت بجورج
ــة الجدیــدةو  ــة لهــذه التقن الجوانــب اإلیجاب ه  ــد فــي دوراتهــا مــا تســم وفــي نــوفمبر عــام . تؤ

ــالغ مــن "ســون اترــك د"تــب  1996 شــر إلنســان  قبـــل  أنــه قــد أجــر أول استنســاخ 
ـــة فـــي  ـــة حیوان ـــة تقن ة أمر ـــة المتقدمـــة "تيماساتشـــو ســـی"شـــر ـــة الخل فقـــد   ،بواســـطة تقن

تور  ــة مــن الــد قــرة و   "جــوس ســیبللي"أخــذت خل ضــة  احــث فــي العلــوم ودمجــت ببو هــو 
ط الجینـــات وابتـــ) جیناتهـــا( أزلـــت منهـــا نواتهـــا الطرقـــة وتـــم تنشـــ االنقســـام  ضـــة  دأت البو

عد ذلك 22المعتادة حتى مرحلة  ة ثم أحرقت    .خل

معنـى محاولـة تنسـیل إنسـان  نـوعین، إلـىینقسم االستنساخ إن   ، االستنسـاخ التكـاثر
شـر العالجـي الـذ و  .ووالدته عن طر االستنساخ نسـاخ أعضـاء است عنـياالستنسـاخ ال

  .یلة عن األعضاء المرضةأو أنسجة الستعمالها أعضاء بد

لة العقـــم،  حــــل مشـــ شـــأن عملیــــة االستنســـاخ هـــو أنـــه  إن مـــن الفــــوائد التـــي شـــاعت 
ـار فـي  قطـع غ شـرة  ما أنه یـوفر أعضـاء  مین  فسح أمال واسعة للزوجین العق التالي  ف

  .1المرض حالة

ــرت  ت فــي هــذا اإلطــار ذ ــي علــى لســان الــد شــر  األمر ور مؤسســة االستنســاخ ال
مـا " سید" طـال مرحلـة الشـیخوخة،  ن یـوم مـا مـن إ م أحد مدافعي االستنسـاخ علـى أنـه سـ

مة ثـم  ة السل اهم القلب استنساخ خال ة  ات القلب ا النو عالجون قضا أنهم س احثون  قول ال

                                                 

 .30، ص 2002عرق، ، االستنساخ بین العلم والفقه، دار الحرف الداود سلمان السعد: نقال عن  1 
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ــن إنمـــاء  م ــا حقنهــا فــي منــاط القلــب المصابـــة، و ــة للحصـــول علــى الخال ــة الجین الجذع
ساعد االستنساخ فـي إعـادة بنـاء األعضـاء  ذلك  حتاج إلیها المرض، و أو األنسجة التي 

ـــة، وســـیتم غـــرس ثـــد للمـــرأة التـــي استؤصـــل ثـــدیها  األعضـــاء مـــن جدیـــد والجراحـــة التجمیل
ون التــي قــد تكــون مــن  بوســطة غــروس مــن أنســجة المــرأة نفســها بــدال مــن غــروس الســیل

ذلك الحـال  ا، و ات لألمراض حال ـة، إذ أن الشـخص العــاد المسب ة للجینات المعی النس
ـــة داخـــل جســـمه والتـــي تســـبب  لصـــاحبها األمـــراض، 8حمـــل فـــي المتوســـط   جینـــات معی

ـــات،  قـــوا أصـــحاء دون هـــذه الجین ـــن لهـــم أن ی م االستنســـاخ  عـــض مـــا و ـــن تجنـــب  م
قصور الكبد   .السرطانو   الكلیتینو   األمراض 

شر االستنساخ  :الفرع الثاني ة مساس ال   الكرامة اإلنسان

ة ة، فالكرامـــ ،1تتعـــدد صـــور الكرامـــة اإلنســـان ـــة والجســـد ـــة  ةمنهـــا االجتماع االجتماع
ل مساســا للكرامــة فــي جانبهــا  ات تشــ تشــمل االســتغالل والتســول وغیرهــا فمثــل هــذه الســلو
ة والتــي تهمنــا فــي هــذا اإلطــار فتتمثــل فــي الســلوك الــذ  االجتمــاعي، أمــا الكرامــة الجســد

شرة شر أو األعضاء ال ال المتاجرة    . مس الجانب الجسد لإلنسان 

مومتهــا   تاالجینــإلــى القضــاء علــى تنــوع االستنســاخ فــي نظــر المختصــین یــؤد   ود
عاكس سُ  قضي على تنوع صفات اإلنسان، فهو  عتـه  نة الخلـوصحتها مثلما هو  فـي طب

عي   ،التي خل هللا الناس علیها ارات االحتماالت مـن حیـث اإلخصاب الطب یؤد إلى مل
  .واحدة  ةـاالستنساخ احتمال  واحد أو نسخ التغایر وتنوع الصفات، بینما

اتالتــ  D N Aامض النــوو ات الحــأن منظومــ تبــّین غ ، ي تقــع علــى طرفــي الصــ
ة التقدم في السـن  أقصــر عنـد دوللـي مـن أ نعجـة أخـر  عتقد أنهـا تؤد دورا في عمل و

ـار حـفي عمره عـد األخ مـا  التهـاب المفاصـل ول النعجـة دولـا، وتوالت ف ي والتـي أصـیبت 

                                                 
1 Maurer  Béatrice, le principe de respect de la dignité humaine et la Convention 
européenne des droits de l’homme, Thèse de Doctorat, Université de Nancy 2, Droit 
public, 1998,p.98. 

.    
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ــ  لمــوت "وقــد عل قولــه"و حــث الفرنســي  ــ ال ــه فر ــه  علــى مــا توصــل إل إن مــا توصــل إل
مثل تأكید ة على  اً الفر الفرنسي  شرعلى عدم تطبی هذه التقن   .1ال

ــة للشــخص المس ــذلكتثار  لة النظــرة االجتماع عــد مشــ تنســخ، هــذا الوضــع لــم یتحــدد 
فـي مجلـة   "سـیرنجر"وغیر متوقع على أ صورة ستكون هذه النظرة، لقـد أثـار البروفسـور 

ة دولیـة وهي مجلــة  ة أسیو ، أن المولــود المستنسـخ إذ مـا قـدر 2002عـام "ـابواتكس" علم
ه من قبل الغ ة وهي النظرة إل لة اجتماع عاني مش ال فس ائنـا له الوجود مستق ـاره  اعت یر 

ه بــــین المستنســــخ واألصــــل، حیــــث ســــیجد  ثــــار موضــــوع التشــــا ــــ شــــاذ، و نــــتج عــــن طر
ة مســتقلالمست ــات شخصــ ة فــي إث عــد مــا نســخ  صــعو ة عــن النســخة األصلیـــة، لـــم یتحــدد 

ه حقوق الوالدین    ).األم واألب (ستؤول إل

ــورك وتــدعى هــذا األمــر حاولــت لجنــة إستشــارة تعــود لقســم الصــحة العامــة فــي  نیو
ـاة والقـانون " ـات اإلخصـتقییـ" لجنة قوة الواجب الوطني للح ــم تقن اب مـن د الـنظم التـي تح

لة التــي ســ اتها، ونبهــت للمشــ ة حصــول تنجم عــن الــوالدات المتعــددة فــي حالــخــالل توصــ
ما أثیرت معضلة یتوقع حصولها لإلنسان المستنسخ أطل علیهـا اسـم  شر  االستنساخ ال

قةمصـــیدة " عان حیـــث" المعــــرفة المســـ عــــرف الشـــخص النســـخة مـــا ســـ ثــــیر مـــن س ه مـــن 
ة    . D .N .Aاألمراض ذاتها التي عانها مانح المادة الوراث

ح التفرقـــة فـــي موضـــوع التوظیـــف ـــك عـــن شـــ مـــاو   ناه ه   التـــأمین الصـــحي  ستتشـــا
شـیر العلمـاء إ صمات وتطرح تحدید من هو المجرم في حالة وقوع جرمـة، و لـى التهدیـد ال

عض ا حملــه االستنســاخ العالجــي لــ ــایون الــذ  ــالقرد ال انز و   لحیوانــات الفقارــة  ، 2الشــم
شـرة فـي أجسـادها وهي قلیلة العدد ـار  السـتخدامها، فإذا اسـتخدمت لـزرع أنسـجة  قطـع غ

االنقراض   . لإلنسان فإن ذلك سیهددها 

                                                 
حي 1 ، صدمحم    .283 .، مرجع ساب
ح:  نقال عن 2 ، صيدمحم    .286. ، مرجع ساب
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ــد ذلــك ســرعة الــدول  ــاتحظــر مثــل هــذه ا إلــىومــا یؤ مجــرد اإلعــالن عــن  ، العمل ف
حــاث  ــاء العــالم دعــت إلــى وقــف أ ــة أط الد النعجــة دوللــي ظهــرت عــدة مواقــف، فجمع مــ

ة ا األخـالقیـة والقانون شر لحین دراسة القضـا    .االستنساخ ال

ــــة معاهـــــدة أقــــرت الــــ ة دول األورو ــــة حقــــوق اإلنســــان والكرامــــة اإلنســــان  اتجــــاهلحما
قــات الب ــول األول الملحــ و ، 1997عــام  أفرــلي والطــب فــ ــةوجیولتطب ــةالبروتو  االتفاق

شــــر عــــ االستنســــاخ منــــعالخــــاص  ــــول الثــــاني الملحــــ  1998ام ال إضــــافة إلــــى البروتو
ة شـرة،  االتفاق ـةحیـث تضـمنت فـي شـأن نقـل وزرع األعضـاء واألنسـجة ال لعدیـد ا االتفاق

ـــالفرد التقـــدم العلمـــي  اســـتخدامضـــرورة أكـــدت علـــى  إذ ،المجتمـــعو   مـــن المحـــاور المتعلقـــة 
طت مجموعـة مـن  ةوالبیولوج ال الحاضرة والمقبلـة حیـث ضـ والطب لتحقی مصلحة األج

ـــادئ المتعلقـــة  ـــة وحالم ال التم ظـــرتحقـــوق اإلنســـان والهندســـة الوراث ســـبب یـــل أشـــ یـــز 
  .1التراث الجیني

حـــث الطبـــي  ممارســـة ال التفصـــیل القواعـــد المتعلقـــة  ذ العینـــات أخـــ فحظـــرتحـــددت و
س لـــدیهم القـــدرة علـــى الموافقـــةالواألعضـــاء واألنســـجة غیـــر  مـــا  ،متجـــددة خاصـــة لمـــن لـــ

ة  حث شرة ألغراض  ـة فقـط لألجنـة داخـل مـع حظرت إستخدام األجنة ال أنهـا أقـرت الحما
  .18/22وفقا لنص المادة " Embryons in vitro  "األنابیب  

ــالتمییز بــین األشــخاص أصــحاب ، بــل ااإلجهــاض مســألة هــا لــم تتنــاولمــا أن كتفــت 
ــة المقــررة  نهــا االســتفادة مــن نظــام الحما م ــة التــي  الحقــوق والصــور أو الحــاالت البیولوج

ارات نوع من الغموض، لذلك یـر  ة وفي هذه الع  " Christian Byk" موجب هذه االتفاق
ـــةأن  ـــا إ االتفاق عـــض النق ـــة فـــي  ـــة ومـــددت الحما ـــال خلقـــت اســـتمرارة عمود ـــى األج ل

                                                 
1 - Eric mondielli, op. cit, p.111.  
2Art 18/2 de  la  Convention pour la protection des droits de l’homme et la dignité de l’être 
humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (dite convention 
d’Oviedo) du 04/04 /1997    
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س لذاتــه ــة اإلنســان لــ ــأن حما مــا أقــرت  ــاآلخرن أ  ، بــل مــن أجــل مــا1المقبلــة،  یرطــه 
ة    ). 13المادة (الخصائص الجین

ل هذا   ـةأول  تعـد هـاإال أنرغم  م العالقـة بـین حقـوق اإلنسـان  اتفاق تسـعى إلـى تنظـ
ة لمنعا لإلجراءات الالزمة لتوفیر حموالطب البیولوجي من جهة وٕاقراره ة قضائ أو وقف  ا

ــةالمســاس بنصــوص  ــال ذلــك،  االتفاق ــات ح ــع العقو ومــن جهــة أخــر إلزامهــا للــدول بتوق
ا فإنه یجوز لألطـراف واألشـخاص اللجـوء إلـى  ة حقوق اإلنسان في أورو قا لنظام حما وط

ة لحقوق اإلنسان من أجل تفسیر وتطبی  مة األورو ةالمح   ).23المادة (  االتفاق

ن إبداؤها وا ة لمالحظة األخیرة المم ـه المـادة  هـوحول هذه االتفاق  34مـا نصـت عل
ـةمن  ـة االتفاق ان ـا اءعضـاألغیـر  السـماح للـدول مـن إم إلـى  االنضـمام فـي مجلـس أورو

ة حت   ،االتفاق ع يتكتس فبذلك أص مي اعالم اطا عها اإلقل ة بذلك طا     . 2متعد

ة والعلومللت األمم المتحدة ةمنظم أقرت ـا حـول  إعالنـا، (Unesco) والثقافة  ر عالم
شــر وحقــوق  ومالجینــ ــذ  ،اإلنســانال ــة العامــة لألمــم المتحــدة هتبنتــ وال  اإلجمــاع الجمع

ة رقـــم  اجـــة إذ، 09/01/1998فـــي  53/152موجـــب توصـــ حقـــوق  ىعلـــ أكـــدت فـــي الدی
ــة منــه اإلعــالن العــالمي ل حقــوق اإلنســان والعهــد الــدولي اإلنســان الــواردة فــي المواثیــ الدول

ة ثم أكدت في الش األول من اإلعالن اس ة والس ة ثـم  للحقوق المدن على الكرامة اإلنسـان
حـــث حقـــوق اإلنســـان نصـــت المـــواد األخـــر علـــى ضـــرورة مراعـــاة   يالبیولـــوجفـــي مجـــال ال

الجینــة:( علــى أنــه منــه تــنص 10والطبــي وعلــم الجینــات، فنجــد المــادة  حــث یتعلــ   أ 
حتـــرم  ـــة، وعلـــم الجنـــات والطـــب یجـــب أن  قاتـــه خاصـــة فـــي مجـــال البیولوج شـــرة وتطب ال

ة للفــرد ة والكرامــة اإلنســان مــا نصــت المــادة..)حقــوق اإلنســان وحراتــه األساســ منــه  11 ، 
ن :( على أنه مـا فـي ذلـك االستنسـاخ لغـرض تكـو ة  ل األعمـال المخالفـة للكرامـة اإلنسـان

                                                 
1 Christian Byk,  progrès scientifique et droits de l’homme : la   rupture ?, Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, N°54, 2003, P. 376.  
2 Art 34 de Convention pour la protection des droits de l’homme et la dignité de l’être 
humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (dite convention 
d’Oviedo) du 04/04 /1997.  
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صه ة المختصة التعـاون مـن أجـل و   وعلى الدول. االشخص ال یجوز ترخ المنظمات الدول
ین الـــوطني والـــدولي  اإلجـــراءاتواتخـــاذ  ألعمـــالدیـــد هـــذه احت قـــة مـــععلـــى المســـتو  المتطا

ادئ هذا    .1)اإلعالنم

مـــة  ق معاهـــدة، وٕانمـــا یتمتـــع  س  ونـــه لـــ ـــة  ـــالقوة اإللزام إن هـــذا اإلعـــالن ال یتمتـــع 
ة ـة والعلـوم والثقافـة بیرة نظرا إلجماع  معنو ل مـن منظمـة األمـم المتحـدة للتر الدول في 

ــة العامــة لألمــم المتحــدة، وتبــرز  ــةوالجمع ــة  اإلعــالن أهم قــة دول ونــه أول وث ــذلك فــي 
ـة وحقـوق  هـذا تعـد نقطـة انطـالق  اإلنسـانصـادرة فـي مجـال العالقـة بـین الهندسـة الوراث ، و

ــام المجتمــع الــدولي  ــع الــدول دادبإعــمهمــة مــن أجــل ق ــة تلــزم جم ــة حــ  معاهــدة دول حما
شر    .اإلنسان من االستنساخ ال

ذا یبدوا أن المشهد القانوني السائد هو سائر في ات شـر جه اه حظـر اإلسستنسـاخ ال
ین الداخلي) والدة طفل عن طر االستنساخ(التكاثر  مـا   سواء على المستو أو الدولي 

ًقا شرنا إلى ذلكأ   .سا

ـــاتـــدلأل ـــذلك مـــن هـــذه العمل ـــأن ، إذ ان موقـــف  یـــر جانـــب مـــن الفقـــه اإلســـالمي 
ـرت فـي القـران الكـرم، ومـن ثـم فـإنهم  االستنساخ یتعارض مع حقائ خل اإلنسان التي ذ

ـر شر عن طر االستنساخ انطالقا مـن أن القـران الكـرم ذ أن  ال یردون ظهور مولود 
عيخل اإلنسان یتم عن طر اإلخصاب ال    .2طب

                                                 
1-Art 10 stipule que :(Aucune recherche concernant le génome humain ni ses applications 
en particulier dans les domaines  de la biologie, de la génétique et de la médecine, ne 
devrait prévaloir  sur le respect des droits de l’homme  et des libertés  fondamentales et de 
la dignité humaine  des individus). 
Art 11 :( Des pratiques qui sont contraire à la dignité humaine, tell que le clonage à des 
fins  de reproduction d’être humain ne doivent être permises, les Etats et les organisations 
internationales  compétent sont invites à coopère afin d’identifier de tell pratique et de 
prendre au niveau national et international, les mesures qui s’imposent conformément aux 
principes énonces dans la présente Déclaration) Déclaration universel sur le génome 
humain et les droits de l’homme, Unesco, 11/11/1997.   

ة  فلقــــد 2 ة إیجــــاد عالقــــة إلــــى حــــد مــــابین رفــــض الشــــرعة اإلســــالم ــــان موقــــف الشــــرعة اإلســــالم ــــل مــــن أراد ب حــــاول 
شر وما و  طانلالستنساخ ال  . رد في القرآن، والتأكید على أن االستنساخ هو تغییر خلـ هللا ومـن ثـم فهـو مـن عمـل الشـ
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ح أمــا ــة رأی ةالمســ ســة الكاثول علــى لســان الكاردینــال  خا فــي االستنســاهــأبــدت الكن
یلـــر مـــ" لـــم  مـــور و ـــك قـــالام المجأمـــ" ن بلت  خســـااالستن: (لـــس الـــوطني لألســـاقفة الكاثول

ـأتوا  ـأن  شـرة فعـال وهـم جـدیرون  ملكـون الكرامـة ال شـر المستنسـخین  خاطئ، ألن مـن ال
ط ـرق تحترم هـذه الكرامـة  وقـال إلى العالم  قـوة إنهـاء الح سـة تعـارض  اة اإلنسـانة إن الكن

ذلك تجارب قتل األجنة    .1)عن طر اإلجهاض و

عضـهم مـن استنسـاخ أ مـن  السراح شـر فقـال  الیهود أبـدو رأیهـم فـي االستنسـاخ ال
ــة فــي حــین قــال آخــرون مــن الیهــود إذ انــة الیهود ــان المخلوقــات هــو متعــارض مــع الد ا 

ضــا، فـال یوجـد مــانع و   االستنسـاخ الحیـواني یهـدف إلــى إنتـاج غـذاء أحســن عـالج أفضـل أ
ه   .السماح 

الد إنســـان   شـــهد العـــالم مـــ شـــر مازالـــت فـــي بـــدایتها إذ لـــم  ـــة االستنســـاخ ال إن عمل
مـــا أشـــرنا تتجـــه نحـــو حظـــر  ـــار وأراء  بواســـطة هـــذه الطرقـــة، غیـــر أنـــه تولـــدت هنـــاك أف

شــ ة والتــي تعــد حــاالستنســاخ ال الكرامــة اإلنســان مــس  أنــه  مــن  ر التكــاثر والــذ بینــا 
علـــى  عـــد مثـــل هـــذا الســـلوك اعتـــداءفلـــذلك  ،حقـــوق اإلنســـان والتـــي ال یجـــوز المســـاس بهـــا

ة مـــن هـــذا النـــوع مـــن االستنســـاخ والتـــي  حقـــوق اإلنســـان، مـــا بینـــا موقـــف الشـــرائع الســـماو
مــا  ال یتمتــع بتفــرد   قــي ذلــك أن خلــ شــخصعــد أخال لــهتصــب فــي مجملهــا فــي حظــره، 

                                                                                                                                                    

إلــى تحــرم االستنســاخ  3/07/98و  28/06وقــد انتهــى مجمــع الفقــه اإلســالمي فــي دورتــه العاشــرة المنعقــدة بجــدة مــابین 
ـــأ طرقـــة أخـــر تـــؤد إلـــى التكـــاثر ا طرقـــة التكـــاثر والعالجـــي أو  شـــر  مـــا أجـــاز االستنســـاخ فـــي مجـــال ال شـــر ف ل

حق المصالح ما یدرأ المفاسد و ة  ط الشرع ات في حدود الضوا م والحیوان والن  .الجراث

ل مساسا   1 ش ن الجیني لإلنسان، و  م في التكو ال التح ل من أش أن االستنساخ ش ان هو األخر فقد رأ  أما الفات
رامة الكائن وحقـه في تكو ن استنساخه، وقد أدنه ابتداء من عام خطیر  م واكد 1987ن جنین غیر محـدد سلفـا وال 

ما أن  1997ذلك في عام  محي صفة األبوة،  سيء العالقات بین األشخاص و مقدما في ذلك عدة حجج منها انه 
حث،أنظر نجسم اإلنسا ة شيء محل   : مثا

Marc Bruschi et Michel Boudot,  op. cit, p.54. 
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جـب تجرمـه عـد سـلوك منبـوذ فـي المجتمـع و ـه  صفات خاصـة  فـي نظـر العدیـد مـن  أ 
ـــرن ومـــنهم  لمـــوت"المف ـــان و م، واألمـــین العـــام لمـــؤتمر أســـاقفة " إ ان إبـــراه تور شـــع والـــد

ا  ان ة في إس سة الكاثول   " جوز سانشیز"الكن

ــة والهــدف المــراد منــه ) الطبــي(أمــا االستنســاخ العالجــي  ا ألن الغا یلقــى قبــوال تــدرج
تة  مر، الســـرطان، وأمـــراض القلـــب، الســـ الزهـــا ة  عـــض األمـــراض المستعصـــ هـــو عـــالج 

ـــة ـــة فـــي مرحلـــة والصـــرع، الدماغ یومـــا األولـــى مـــن  14 وهـــو الحصــــول علـــى خالیــــا جذع
ن الجنین ححیث  ،تكو ا الناتجة من االنقسام  ص ا أخذ الخال املة القـدرات  ةجذعخال

 إال القلیـل ممـن  فنجـدمنهـا فـي العـالج،  لالسـتفادةلتوجیههـا أو تكثیرهـا ) غیر متخصصـة(
عود إلـى إثـارة مسـألة االعتـداء علـى  ،عارضون هذا النوع من االستنساخ فالسبب في ذلك 

شـر  ننیالج له 14خالل ال   .1یوما األولى من تش

ـة فنجـد أن على مستو التشـرعات  أما حظـر یتضـمن قانونـا أصـدرت الـو م أ الداخل
ـل االتحـاد لمحـاوالت االستنساخ ـان وافـ مجلـس الـوزراء  مـا ،التمو ا علـى قـانون فـي ال

شــر  أنشــطة االستنســاخ ال قــوم  ــل مــن  الســجن علــى  امــا  اهظــة وأح فــرض غرامــات 
ة في هذا المجالحظولكن لم  حاث العلم   . 2ر تماما األ
اله، حیـث اعتبـر االستنسـاخ هـو األخـر ظر المشـرع الفرنسـي ح افـة أشـ االستنسـاخ 

شر  ـة السـجن لمـدة و   التكاثر جرمة ضد الجنس ال عامـا مـع غرامـة  30وضـع لهـا عقو
ة عاقـب علـى  214-2/م لنص ملیون أورو، استنادا 5،7تقدر ب  مال مـا  من ت ع ف، 

  .3من ت ع ف 511-18و  17/االستنساخ العالجي من خالل م

                                                 
م 1 ة الحدیثة ز مامون عبد الكر رع األعضاء واألنسجة المتجددة ، ح الطفل في االستفادة من الطرق العالج

ة الحقوق جامعة تلمسان،  ل ة،  اس ة واإلدارة والس ة، مجلة العلوم القانون ة الجین ا الجذع الخال واالستنساخ العالجي 
 .305. ، ص2011، 12العدد 

2- Eric mondielli, op. cit, p.112.  
3 Code pénal Fracais   précité. 
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عـود هـذا  ـات، و ضع أ نص یتعل بهذه العمل ـون  أما المشرع الجزائر فلم  إلـى 
ات قد تصدت لهـا  ما أن هذه العمل ات،  صل التطور فیها إلى مثل هذه العمل الجزائر لم 
م واألخـالق، فـالجزائر لـن تخـرج عـن  حظرهـا ألنهـا تتنـافى مـع القـ الدول التي ظهـرت فیهـا 

شر هذا الن عته هذه الدول وهو حظر االستنساخ ال  .هج الذ ات
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  الفصـــل الثــانـــي
  

 التطور التقني  على الحـ في الحیــاة تأثیر
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ر مختلـــف  عـــة ومواردهـــا بتطـــو طرة علـــى الطب ـــذ ظهـــوره الســـ لقـــد حـــاول اإلنســـان من
البیئـذا التطـو أسالیب التقنیـة، وأد ه ة اإلنسانیــة ، ر الصناعي والتكنولوجي إلـى اإلضـرار 

ــاة االعدیــد مــن األسـس التــي تلــزم  تضــررممـا نــتج عنــه  حت  لح حیــث أصــ علــى األرض، 
ســبب هــذا التلــوث الــذ نــتج عنــه أمــراض فتاكــة عجــز الِعلــم إیجــاد حلــوال  ة  ــاة صــع الح

عـض القیـاله طود ـ،غیر أن اإلنسـان حـاول مـن جهـة أخـر وضـع  ـات التـي و   والضـوا اآلل
مـــن شـــأنها التخفیـــف مـــن حـــدة التلـــوث وأثـــاره الخطیـــرة علـــى البیئـــة، مـــن خـــالل المنظمـــات 

ــات التــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى البیئــة ــة التــي أبرمــت العدیــد مــن االتفاق حــث ال(الدول م
  ).لو األ

شرة  شهدت تطورا مذه نإزادة على هذا التطور ف جـال وهو م في مجال  أخر لال
ة مائ ة والك مختلف أنواعها الذرة والبیولوج ـاردة تنافسـا األسلحة  ، إذ عرفت فترة الحرب ال

ـة والـدفاع مة  غیـر أنهـا، شدیدا بین الدول في هذا المجال بهـدف الحما تسـبب أضـرار جسـ
)  النـوو  السـالح(املأسـلحة الـدمار الشـ اكتشـافعـد إلنسان  إذا ما تـم اسـتعمالها خاصـة ل

امله وٕاعادة اإلنسان إلى نقطة الصـفرحیث  ن بواسطتها تدمیر الكون  والتـي تعـرف  ،م
بیرا في العالم فـي الوقـت  ـة إلـى  ، نتیجـةالـراهنانتشارا  ذلـك سـعت الـدول والمنظمـات الدول

بهــدف  اســتعمالها مــن جهــة أخــر منــع مــن انتشــارها مـن جهــة و   بـذل جهــود مــن أجــل الحــد
عد أساس ممارسة حقوق اإلنسانإرساء السلم واألمن الدولی حث ال( ین والذ    ). يثانالم
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حــث األول   الم
  

اة أثر التطور التقني على البیئة   والح في الح
  

سب له مثیل،  تإفرازامن بین  التطور التقني الكبیر الذ شهده العالم والذ لم 
ة  اآلثار إحد اهتمامات المجتمع  لتش اليفي الوقت الح أضحتعلى البیئة لذلك السلب

اة  ل، نظرا ألهمیتها في استمرار الح ة،  علىالدولي  س الكرة األرض وتضررها ینع
ا على حقوق اإلنسان اةو   سل ، وازداد االهتمام خاصة الح في الصحة والح في الح

ة  ىإلبها مع التطور الكبیر في المجال التقني الذ أد  ع ا مماستنزاف الثروات الطب
مختلف صوره ة خطیرة، تمثلت في التلوث  ات التي ترمى و   ترتب عنه مشاكل بیئ النفا

ة مائ حار خاصة الك ال نة  ة في مختلف األم انا واإلشعاع متد تأثیرها زمانا وم ( التي 
  .)ولاألمطلب ال

عض القواعد  لذلك عمدت ة لوضع  ة البیئةمن أجل الدول والمنظمات الدول  حما
ة الناجمة عن التطور التقني من مختلف ة  اآلثار السلب عد في الوقت ذاته حما والذ 

اة خاصة ة قبل  ما، لحقوق اإلنسان عامة والح في الح ة البیئة تعد مسألة دول أن حما
ة اس ة وال س ة، فالبیئة ال تعرف حدود جغراف وما الكوارث التي شهدها  أن تكون وطن

  .)يثانالطلب مال(  العالم لدلیل على ذلك
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اة:المطلب األول ادل للبیئة والح في الح   التأثیر المت
انة مهمة  ا ذلك أن تأثر البیئة  اإلنسانفي مجال حقوق تحتل البیئة م  بإفرازاتسل

ا الوثی الموجود بین  حقوق اإلنسانیؤد حتما إلى تأثر التطور التقني س نظرا لالرت
ان م .وحقوق اإلنسان ةالبیئ ة المعاهدات الدولو   الت المؤتمراتحاو دلول البیئة محل مو

حقوق اإلنسان ومنها الح )ولاألفرع ال( لوضع تعرف لها قا  اطا وث ط البیئة ارت ، وترت
اة   ).يثانالفرع ال(  في الح

  المدلول القانوني للبیئة :الفرع األول
ة المتعلقة بدراسة  عض المؤتمرات والمعاهدات الدول عوامل تلوث البیئة حاولت 

عض التعرفات لمصطلح البیئة ان للفق1على المستو الدولي إلى وضع  ما  ه الدولي ، 
ة   لة قانون مش ان أول ظهور له   ط هذا المصطلح الحدیث الذ  جهودا في تحدید وض

هولم عام  ، إذ ورد في 1972في مؤتمر األمم المتحدة األول للبیئة  والذ انعقد في  ستو
بدال من الوسط  Environmentألعمال التحضیرة استعمال مصطلح البیئة ا

  .Milieu humainالبیئي
شمل مختلف العناصر  Jean Marc  Lavieille یر  في أن المعنى الواسع للبیئة 

ط الحیو  ع األحو  Ecosystemونظام   Biosphereمثل المح ه جم ش ف اء هو نظام یتعا
ضا عالوة على الغالف الجو  عه من هواء وغازات، وأ ة  وما یت العناصر المائ

                                                 
ة  فقد ورد ت 1 ـه الكـائن الحـي وهـي :علـى أنهـا" Larousse "عرف البیئة  في قـاموس الفرنس ش ف عـ ط الـذ   هـيالمحـ

ة أو المجموعة من العناصر  ع ةالطب الشخص أو أ نوع أخر صناع ط   .التي تح

ة ة واألنشطة اإلنسان ة التي تؤثر على الكائنات الح ة واالجتماع  L’ensemble des éléments  » -1 .والثقاف

naturels au artificiels qui entourent un individu ou un espèce » Larousse, éd, Larousse, 
2015, p.501.                               

ــه "  "Environmentومــن بــین التعرفــات لمصــطلح البیئــة  ش ف عــ ــاني الــذ   فــان البیئــة هــي الوســط  أو المجــال الم
ما  ـة التـي  ضم من ظواهرتاإلنسان،  ـؤثر فیهـا، أو هـي مجموعـة الظـروف والعوامـل الخارج شـرة یتـأثر بهـا و ة و ع طب

ات التي تقوم بها ة وتأثیر العمل ش فیها الكائنات الح   .تع
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Hydrosphere   حیرات و طات و  الظواهرذلك نجد عالوة على  و.الخ..نهارأمن مح

ات وأشجار ة من غا ع   .1الطب
ه  أن البیئة ال Kissأما الفق ة فیر  ة والصناع ع  تقتصر  على العناصر الطب

عي العالمي، حیث أن هذه بل یجب أن تشمل  مواقع التراث   ،فحسب الثقافي  والطب
ة نا ة وجمال مة تارخ التالي فهي تعد من ضمن  ،رةدالمناط  أو المواقع تعبر عن ق و

ةإلالتـراث المشترك ل عناصر إلى أن  ةفاضإادرة، ، مثل اآلثار والمتاحف والصور الننسان
ة جمعاء و ا للالنسان غي توفیر الالبیئة تعد تراثا مشتر ة لتلن ة القانون ك المناط  حما

ة  من االستغالل ا ة وغیر الح لمفر  لتلك الثروات حفاظا والمحافظة على الثروات الح
ال المقبلةعلى مص   .2 لحة األج

ر الجدید والمفهوم الواسع لمعنى   عض الدول بهذا الف تأثرت تشرعات البیئة في 
ه قانون الب أن   على ضرورة 1987ي لعام البرتغال یئةالبیئة ومن أمثلة  ذلك ما نص عل

جزء الیتجزأ من البیئة عي     . 3تشمل البیئة على مواقع التراث الثقافي والطب
تجدر اإلشارة إلى أن تشرعات الدول المختلفة لـم تهتم بتحدید معنى البیئة رغم 

ة البیئة م. نصها على حما ة للبیئة فإننا  أنه ومهما اختلفت التعرفات الفقه ن القول 

                                                 
1 -Jean Marc lavieille, le droit international de l’environment, ellipse, Paris, 1998, P.11.  

ة البیئة من التلوث على ضوء قواعد القانون الدولي للبیئة وقرارات االلت، صالح دمحم نقال عن 2 حما زام الدولي 
ة، دا ات المنظمات الدول ة،  روتوص   .17.، ص.2006النهضة العر

 .11. المرجع نفسه، ص 3

اب الفاعلة المغیرة أو المحافظة لحاالت بدن اإلنسان "وعّرف أبو علي بن سینا البیئة على أنها  - ة وما األس من األهو
ونات  ات والس اه، والمشارب واالستفراغ واالحتقان والبلدان والمساكن وما یتصل بها، والحر یتصل بها، والمطاعم والم
قظ، واالستحالة في األسنان واألعمار واالختالف فیها وفي األجناس والصناعات  ة ومنها النوم والت ة والنفسان البدن

اء الوارد عة أو غیر مخالفة لها ، وهنا تتبلور  أمامنا والعادات واألش ة على البدن اإلنساني مماسة له آو مخالفة للطب
ة والعادات والراضة اة... عوامل البیئة الفیزائ ة بن أحمد عبد المنعم:نقال عن، "والسلوك وأنما الح ، الوسائل القانون

ة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة ا ة الحقوق، جامعة الجزائر، اإلدارة لحما ل توراه في القانون العام،  ، 2009لد
  .13.ص
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صفة عامة سواء یأساس نیوجد عنصر  القانون  ة  ین یدخالن في تعرف البیئة المحم
  :الوطني أو الدولي للبیئة وهما

ة  والتي ال: العنصر األول ع اإلنسان من عناصر طب ط  ح ل ما  دخل  وهو 
ال  لإلنسان في وجودها، حیرات، واألش حار وال ة التي الماء والهواء والترة وال ع الطب

ة،  وتمثل  ة أو رمل نات صخرة أو جبل ة التي تأتي من تكو عي لإلنسان تمثل تراث طب
اتات والحیوانات وغیره ضا الن ة وأ ة عالم مة ثقاف   .1اق

ة التي ساهم اإلنسان بتدخله في البیئة، :الثاني العنصر یتمثل في البیئة الصناع
السف وقام بإنشاء ما أنشأ اإلنسان الصناعات الثقیلة  ة،وقد ن والطائرات والصناعة النوو

ة نادرة تمثل  مناط التراث الثقافي اإلنساني من أثار ونقوش وتماثیل ومعابد وصور زت
ة ة استثنائ مة جمال   .ق

عد من التعرفات المرنة والمتطورة نظرا  الشك أن تحدید  المعنى القانوني للبیئة 
ة، عالوة على تعداد أنواع التلوث ا ة قانونً لكثرة  عناصر البیئة المحم ة والصناع ع الطب

عض الدول  واتساع مضمونه  على المستو الوطني  والدولي األمر الذ أد بتشرعات 
ع في تعرف البیئة التي تتعرض للتلوث   .إلى التوس

ین الوطني والدولي، فإ ا محل اهتمام قانوني على المستو انت البیئة حال ن إذا 
علم  هي محل اهتمام  علماء آخرون  تخصصوا في علوم شتى  خاصة علوم  البیئة 
عة  حیث أفرد العلماء  علما مستقال  للبیئة مهمته  دراسة وتحلیل  العالقة بین  الطب

                                                 
توراه في رضوان أحمد الحاف،  - 1 مة في القانون الدولي العام، رسالة لنیل شهادة الد ح اإلنسان في بیئة سل

ة الحقوق، جامعة القاهرة،  ل   .35. ، ص1998الحقوق، 
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ات ة، اإلنسان، الحیوان، الن ة ، الكائنات الح ضا على  دراسة الجوانب  العمل طلقون أ و
ا ة لعلم األح   . ء، علم البیئةوالعلم
اة: الفرع الثاني   تأثیر البیئة على الح في الح

اة، إذ هناك شأن تأثیر الح في البیئة على الح في الح ة  من   ظهرت أراء فقه
أن الح اة، وآخرون  یرون  أن الح في البیئة مستمد من الح في الح في البیئة  یر 

  .هو مصدر معظم حقوق اإلنسان
اةالح في :أوال   البیئة مستمد من الح في الح

ست "یر فر من الفقهاء  ومنهم   عن  نقال"   Alstonوألستون "  Desatد
مة" رضوان أحمد الحاف" عد هناك ح مستقل لإلنسان في بیئة سل ، ولكن الح 1أنه لم 

اة، وأغلب  الح في الح ة موجودة فعال  ستمد من حقوق اتفاق ن أن  م في البیئة 
مةالقا   .ئلین بهذا الرأ هم من المعارضین لوجود ح اإلنسان في بیئة سل

ن م ة ال  اة البدن عني الح في الح مفهومه التقلید الذ  اة  أن  فالح في الح
اة اإلنسان، لذلك لجأ الفقهاء  ة المؤثرة على ح شمل التدهور البیئي والتهدیدات البیئ متد ل

قول  إلى إعطاء تفسیر واسع لمضمون  حیث یتضمن الجانب البیئي و اة   الح في الح
ه  إن التهدیدات الموجهة " نقال عن رضوان أحمد الحاف   " G. Ramcharanرام شارن "الفق

اشرة بیرة من الناس م اة مجموعة  ن أن تهدد ح م ة،  ، "للبیئة أو سلسلة األخطار البیئ
ح العالقة بی ه في عرضه إلى توض ذهب هذا الفق اة والح في البیئة  و ن الح  في الح

أن هناك   : إلى القول 
  ل في اتخاذ اإلجراءات ة  اإلضافة إلى الجماعة الدول واجب صارم على الدول 

شرة، وتحمى اة الكائنات ال ة التي تهدد ح هذه  الفعالة لتمنع ظهور األخطار البیئ
اة  .2الح

                                                 
 .36. ، صمرجع سابرضوان أحمد الحاف،  - 1

، ص ،رضوان أحمد الحاف - 2   .104.مرجع ساب
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  ة عطي األولو قاعدة أمرة  اة  غيالح في الح ن ة و ارات االقتصاد  على االعت
ة ون معطى هذه األولو ل الحاالت أن   .في 

شأن مضمون الح في  حا  عة لألمم المتحدة توض قدمت لجنة حقوق اإلنسان التا
ه  قها العام السادس واعتبرت ف اة في تعل اة هو األسمى الذ ال " الح أن الح في الح

ون االنتقاص من قدره اة  یجوز  أن  ه حتى في حالة  الضرورة التي تهدد ح مسموحا 
ون معتبر بدقة غي أن ال  ة هذا الح تتطلب من و   األمة، إنه الح الذ ین أن حما

ة أن تتخلص من سوء التغذ ة  ئةو   الدول اتخاذ إجراءات إیجاب   .1"األو
ه  الفق عتبر الح في ا« Desch » في هذا اإلطار نجد من الفقهاء  امن  اة مساو   لح

اةو  قاء على قید الح قاء، فوفقا لهذا الرأ و   مرادفا للح في ال الح في شرو مالئمة لل
شر  في أن ال  ائن  ل  عده الواسع، فإنه یتضمن ح  إذا ما تم أخذ الح الفطر في 

ش اته في أن تكون له الوسیلة المالئمة للع قاءو   حرم من ح ون له مستو و   ال  أن 
اة   .مالئم من الح

اة الذ  ة مقبولة من الح مة متأصال في الح في نوع عد إذن الح في بیئة سل
جانب اة نفسه وٕاذا عومل الح في البیئة  عض الحاالت الح في الح من  عد في 

ن إیجاده في المادة  م اة فإنه   6/2والمادة   من اإلعالن العالمي 3جوانب الح في الح
ةمن العهد ا ة والتي سب وأن أشرنا إلیها،و   لدولي للحقوق المدن اس الح في و   الس

فسر تفسیرا واسعا، ألنه في معناه الضی المحدد اة الوارد فیها یجب أن  اق   الح في الس
ة اإلنسان ضد الموت التعسفي ه سیبدو مقتصر على حما ظهر ف   .الّذ 

ة من أجل تفسیر واسع لمضمون تأكیدا لرأیهم استدلوا بإعالنات المنظمات ا لدول
هولم حول البیئة  اجة إعالن ستو اة  منها دی : ( على أن التي تنص 1972الح في الح

                                                 

 www.un.org  لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 1 
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ة ع ة الطب حقوق و   أن احترام البیئة اإلنسان ا للتمتع  ة تعتبر عنصرا أساس الصناع
اة ذاته ما في ذلك الح في الح ة    . 1)اإلنسان األساس

البیئة الذ عقداالتفاق الذ تو  ي األول الخاص  في سترسبوغ  م في المؤتمر األورو
ة، 1979 ة ضد التهدیدات البیئ حتاج إلى حما شر  على األخص و   على أن الجنس ال

اة نفسها ة على وجود الح اسات سلب ون لتلك التهدیدات انع على الصحة و  عندما 
ة ةو   النفس ال الالحقو   الجسد ة األج   .2ةعلى رفاه

مة، ن  أن و   یتضح  على ضوء ما تقدم أن الح في بیئة سل م وفقا لهذا االتجاه 
ارات الغامضة ة محددة،و   ون قد نشأ فقط لتفسیر الع ات دول أو  الموجودة في اتفاق

اة والح الح في الح عض الحقوق األخر المعترف بها  ع  في الصحة  بواسطة توس
  .اة اإلنسانلیتضمن األخطار المهددة لح

ثیرة من  شمل عناصر  اة  ون الح في الح نواف هذا الرأ في جانب منه وهو 
ش الكرم، ولكن هذه العناصر هي مظاهر وجود  ة من أجل الع ة طب اس ورعا غذاء ول
ار الح في البیئة هو  ا، غیر أننا نخالفه في اعت ة المعترف بها دول للحقوق االجتماع

ة في إطار إقرار هذا الح امتداد للح في ا ة والوطن ارا للجهود الدول عد إن اة وهذا  لح
اة هو  ط الموجود بینهما إال إن االختالف قائم ذلك أن الح في الح وحمایته، رغم الترا
س حمایته من  اته ول ة اإلنسان من سائر االعتداءات التي من شأنها وضع حد لح حما

ة التي تهدد صحت   .هاألخطار البیئ
ا   الح في البیئة مصدر معظم حقوق اإلنسان:ثان

ة أظهر اتجاه یر  ة المعترف بها في المواثی الدول ن حقوق اإلنسان األساس
حقوق  ر  اإلنسانالمتعلقة  ة، و ان هناك خلل في البیئة اإلنسان فالتها إذا  ن  م ال 

                                                 
هولم حول البیئة لعام     1 اجة إعالن ستو   .1972دی

2Michel Prieur, Droit de l’environnement, 4ieméd, Dalloz, Paris, 2001, p.520. 
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ة تتفرع عن ح اإلنسان في البیئة ألأ غیر ذلك الح فن تلك الحقوق األساس ه إننه 
اة أهم الحقوق وهو الح في الح   .1سیترتب عنه المساس 

اه  فة من هواء نقي وم عني شیئا أخر غیر توفر البیئة النظ فهل الح في الصحة 
ستمد منها الح في الصحة. صالحة للشرب وغذاء غیر ملوث لإلنسان مة    .فالبیئة السل

 یها لهذا التوجه في قرارها الصادر بتارخعبرت لجنة األمم المتحدة عن تبن
ة :( أن 51، الدورة 24/02/1995 سهم  في حما ة البیئة  تعزز عالم صحي من الناح

اة: حقین من حقوق اإلنسان هما ل إنسان في الح   .2)حقه في الصحةو   ح 
ون  مة إذا ما تم إقراره، فإنه  ا فوفقا لهذا الرأ فإن ح اإلنسان في بیئة سل موف

اة ة فعالة لهذین الحقین الح في الح هذا و   في الصحة، الحو   الغرض في تحقی حما
ة أن الحقوق االقتصاد عض الفقهاء إلى القول  ةو   ما أّد ب ة، ال و   االجتماع الثقاف

ال  ة األداء لتبدیدها من أج ون متمتعا بها في عالم تكون موارده غیر واف ن أن  م
ةعوزها حسن    .المسؤول

ة البیئة أن تؤثر على العدید من حقوق اإلنسان خاصة تلك التي تحمي  ن لنوع م
ر مسالمة األشخاص، ف ن أن نن م ة اال  من تأثیرها على حقوق و   للبیئة من أهم

ة  اة(اإلنسان لكن جعل هذا الح مصدر لحقوق اإلنسان األساس یتعارض ) الح في الح
ح في البیئة ینتمي إلى طائفة الجیل الثالث، بینما الح في أن ال ذلكظهوره  وقتمع 

عد من حقوق الجیل األول اة  ا ال الح ه وطن او معترف  م او   ٕاقل  قضاء،و   ، فقهاعالم
عدو   زال في طور نشأتهبینما الح في البیئة ما تمل    .لم 

ه، أ ا ة اإلنسان من االعتداء عل اة فقط حما عني الح في الح لجانب السلبي ال 
اف له  شي الئ أو  شمل ح اإلنسان أو الفرد في االستفادة من مستو مع إنما یتعداه ل

                                                 
ة، القاهرة، صالح الدین عامر  1   .748. ، ص1998، مقدمات في القانون الدولي للبیئة، دار النهضة العر
  .من ميثاق األمم المتحدة 51المادة   2
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ة اف یلبي حاجاته الجسم ة الحصول على غذاء  ان ما في ذلك إم وحقه في  ،1وألسرته 
ة ة، فهذه الحقوق و   الرعا ة من األمراض المختلفة واالستفادة من الخدمات الصح الوقا
اة لإلنسان إن لم یتحرر من الجوعتعزز  اة، فال ح ةو   الح في الح من و   سوء التغذ

ئةو   األمراض ة الفرد. األو   تنمیتهاو   ما أن الحقوق األخر التي تساهم في تفتح شخص
اةو   تؤد  إلى تعززو  فةو   ضمان الح في الح ش في بیئة نظ   هو الح في الع
مة و    . سل

اة  ات التطور التقنيمخلف:المطلب الثاني   وأثاره على الح في الح
س  شي والذ ینع ة ضرورة  لتحسین مستواه المع انت حاجة اإلنسان للتنم إذا 

اته، ف ا على صحته وح ة  إنإیجا ة  تالتنم شر، لكن هذه التنم اة ال ة ح ساهم في حما
اسا ة على اإلنسان  تإذا ما تم اإلفرا  فیها یؤد إلى انع من خالل اإلضرار سلب

عثة عن مختلف الصناعات وااالبیئة نتیجة الغاز  اتت المن أن هذا و   التي تطرحها، لنفا
ال وصور متعددة، فهناك التلوث الناتج  عن المصادر البرة والتلوث  التلوث یتخذ أش

صیب الهواء اه الصالحة للشرب)  ولاألفرع ال( الذ  صیب الم ة و   والتلوث الذ  الجوف
حر اه ال   ).ينثاالفرع ال( وم

ة وتلوث الهو : الفرع األول   اءالتلوث الناتج عن المصادر البر
ات الخطرة وغیرها هذا النوع من التلوث ینتج ، والغازات السامة 2عن مختلف النفا

ة ات الصناع والتي تضر الهواء الذ یتنفسه اإلنسان والذ  ،التي تطرحها مختلف المر
اةهو ضرور الستمر    .ار الح

                                                 
1 Lambert Pierre, le droit de l’homme un niveau de vie suffisant, RTDH, N : 41, Messis, 

Bruxelles, janvier 2000, P .683.                                                                                              
ات الخطرة في ورد تعر  2 ازلیف النفا ة  ات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود اتفاق م في نقل النفا   - شأن التح

أنها ات الخطرة  ة والمواد:( المواد والنفا ة والمواد السامة والمواد المتفجرة والحارقة والقابلة  تلك المواد السم ة البیئ السم
ة ن أن تضاف إلى تلك القائمة المواد ذات الصفات اإلشعاع م ما  ة  ة ).  لالشتعال، والمعدن منظمة التعاون والتنم

ة صادرة عن مجلسها في  موجب توص ة  ل اإلنسان في إدخا: (التلوث على أنه عرفت ، 1974نوفمبر 4االقتصاد
اشرة مواد أو طاقة من شأنها إحداث نتائج ضارة تعرض صحة  اشرة أو غیر م طرقة م عة  اإلنسان للخطر الطب
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ة :أوال   التلوث الناتج عن المصادر البر
ات الخطرة الضارة والمبیدات وأخطر ما في هذا النوع هو  تتعدد مصادره منها النفا

عرف حدود بین البلدان الزئب والرصاص1أنه ال  الكادیوم و   ، ذلك أن المواد السامة 
ة تسرت إلى  ما أن إقامة المصانع في . بلدان حدود عدةوغیرها من المواد العضو

ة وما تطرحه من  آالف األطنان سواء غازات سامةالمناط العمران البر أو في  تقدر 
عد من أخطر مصادر  التلوث إضافة إل حر أو الهواء  ة  ىال مائ تعدد استخدام المواد الك

بیر حتى وصل إلى أكثر من  ل   في انتشار أمراض  مادة، مما ساهم) 7000(ش
السرطان وتشوهات األجنة، ومن أهم صور التلوث الناتج عن المصادر البرة مستعص ة 

عث من تلك المصادر والذ یؤثر سبب  ،السمع والقلبعلى  هو الضجیج المن مما 
ثیرة لإلنسان منها نقص السمع أو الصم أو االضطراب في الجهاز العصبي  أمراض 

عث أثوال اشقلب، وللضجیج المن صفة غیر م رة على سالمة جسم اإلنسان من خالل ر 
اد حوادث المرور   .ازد

عض األمراض أو  التخفیف من حدة  رغم التطور الطبي الذ عرفه العالم وذلك 
التالي  بیر على سالمة جسم اإلنسان و الحد منها، إال أن لهذا النوع من التلوث أثر 

عة  غـة على البیئة والتي أیؤد إلى حیـاته، فاالستعمال المفـر للثروات الطب ضرار بل
ا س سل اة اإلنسان تنع   .على ح

  
  

                                                                                                                                                    

عي أو تعرقل االستعماالت األخر  الوسط الطب االستمتاع  ة أو تخل  ة أو النظم البیئ المصادر الحیو وتضر 
 ).المشروعة لهذا الوسط

ما هو خارج عنه، و المعنى اللغو للت  1  عني خلط الشيء  ة أشارت إلى أن التلوث  عض المعاجم العر لوث، ف
ة، عني خالطته مواد غر دره وتلوث الماء والهواء   ولوث الماء معناه 

ة    Dégradation d’un milieu naturel de l’environnement humain par. des  فنجدأما في اللغة الفرنس

substance des dechéts chimiques indistriel ou menagers,                                                
Larousse, éd, Larousse, 2015, p. 1075.                                                                                          
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ا    تلوث الهواء: ثـان
ة الشهی یدخل فیتتوقف  اة اإلنسان على التنفس، فحر ها اإلنسان غاز ح

ل الر األكسجین عن طر ه إلى القلب الذ یتولى بدوره توزعـه عن ئتین والذ یتم تحو
افة أعضاء الج عتبر األكسجین ضرور  ،1سمطر الدم  إلى  ا الجسم  اً ولهذا   لنمو خال

ة اة، وتعد المساحات الخضراء أحد مصادره األساس أن تلوث الهواء من و   ،واستمرار الح
سبب األمراض  اته   الغازات واألبخرة السامة  أثر على صحة اإلنسان وسالمة جسمه وح

لصدرة والسرطـان وذلك من الدخان الفتاكة التي تحدثها هذه الملوثات مثل األمراض ا
ل والكادیون والزئب مما أفقد  والكبرت والرصاص وهو من مضاعفات الجازولین والن

عة في مواجه اة  ته،اإلنسان مناعته الطب حقه في سالمة الجسم والح التالي المساس  و
ه أثار خطیرة مثل نزالت البرد اتت تحدث ف ات عرضة ألتفه األمراض و والنزالت  حیث 

ة وااللتهاب الرئو  الروو   الشعب ة المزمنة  ات الرئو ةو   اإلصا    .غدد الشعب الهوائ
ط الجزائر  ف المشرععرّ  ة البیئة 32في المادة  تلوث المح  ،2من قانون حما

عدان من العناصر المؤدتبین من خالل هذا النص أن الدخان واو  ة إلى تلوث لكبرت 
ما أن الرصاص والج جالهواء وما ینت ارات،  ل  نزولیاذلك عن استخدام الس والن

بیرة على صحة التلو  ولهذاؤد إلى تلوث الهواء، توالزئب والمواد المشعة  ث أخطار 
ة في قانون البیئة  علذلك نجد المشر  ،اإلنسان عض اإلجراءات الوقائ الجزائر قد وضع 

                                                 
ة للح مروك نصر الدین - 1 ة الجنائ ، ص، الحما   .479.في سالمة الجسم، مرجع ساب

ة البیئة  على أنه 32نص المادة  -  2   ط حسب مفهوم هذا القانون إفرازات : (من قانون حما قصد بتلوث المح
ط الجو  والتي من  ة أو سائلة أو أكالة أو سامة أو ذات الروائح   في المح مات صل شأنها الغازات والدخان أو جس

ان  ة أن تزعج الس ات و اإلنتاج الفالحي والمنتجات الفالح الن أو تعرض الضرر للصحة واألمن العام أو تضر 
ع الموقع طا ات و اآلثار أو  الحفا على البنا ة و ة  1983فبرایر 5مؤرخ في  83/03، قانون رقم)والغذائ حما یتعل 

  .380. ، ص6البیئة،ج ر عدد 
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، إذ تنص ال ط الجـو  تااإلفراز  تطرح عندما على أنه  341مادةقصد تفاد تلوث المح
ط الجو  ل تهدیدا لإلنسانت و  في المح افة اإلجراءات األمالك فإنه و   ش یتعین اتخاذ 

ض إفرازاتهالضرورة إلزال ة في التلوث مة أو تخف ة الهواء، خاصة  المتسب وتحسین نوع
عاد المصانع ال ، إذدن الكبر في الم قه إال بإ ن تحق الملوثة عن هذه المناط أو  م

طة،  عوادم وس معدات المتصاص الدخان والغازات، وتجهیز وسائل النقل  تجهیزها 
مداعن المد واالستغناء  النفط واستبدالها    .فئ الغازافئ التي تشتغل 

اه : الفرع الثاني   تلوث الم
ن االستغناء عنه  م حیث ال  اة اإلنسان  فالمـاء هو الماء سائل حیو ضرور لح

اة،  ل شيء حي، فهو مصدر لإلنسان والحیوان والنبـات وهذه المادة إذ الح جعل هللا منه 
ة  ة، وٕاذا قل حل الجفاف وتعرضت الكائنات % 75موجودة بنس من مساحة الكرة األرض
ة للهالك ات الناتجة ،الح ة للمواد والنفا النتائج السلب عن  وتعد أكثر الموارد تأثرا 

ةالنشا مة أو نتیجة تداولها أو نقلها، سواء من   طات الصناع سبب إدارتها غیر السل
میتها صیب الماء الصالح ، 2حیث مد ومستو تدهور جودتها أو  اه قد  وتلوث الم

حر اه ال ة أو م اه الجوف   .للشرب أو الم
اه الصالحة للشرب: أوال   تلوث الم

عني تغیرها سواء من حیث ا اه  یب العضو أو الرائحة أو جعله غیر تلوث الم لتر
اشر لح اإلنسان في  عني االنتهاك الم ه على أ وجه من الوجوه مما  صالح لالنتفاع 

ة من خالل ما  اتسالمته الجسد تیرا وفیروسات، الماء الملوث تحدثه محتو التي و  من 
مصادر التلوث  ل مذهل عندما تلتقي  ش سبب ذلك أصنافا  المختلفةسرعان ما تتكاثر  ف

                                                 
ل تهدیدا :(نهمن ذات القانون على أ  34تنص المادة  1 ش ط الجو أن   ون من شأن اإلفراز في المح عندما 

ض إفرازاته ل اإلجراءات الضرورة إلزالة  أو تخف ه تنفیذ  ة في  ملإلنسان و األمالك فإنه یتعین على مرتك المتسب
 ).التلوث

مة 2 ة نع ، 2013نوفمبر  29و 28ومي ، ملتقى وطني حول تأثیر التطور العلمي والتقني على حقوق اإلنسان، یبوعق
اس ة الحقوق والعلوم الس ة، صةل  .5.، جامعة بجا
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فو التي من األمراض  الت حیــاة اإلنسان  ، وما لهذه األمراض اد والكولیرا والماالرتفتك 
أمراض السرطان ة      . من عالقة سبب

ة في أغلب دول العالم إضافة إلى إبرام عدة   ة وطن حما اه الشرب  تحظى م
ة من أجل حسن استغاللها  ة وجهو ة عالم ات دول   .واالنتفاع بهااتفاق

من  36المادة  قد اهتم بهذا المورد الحیو من خالل نصالمشرع الجزائر نجد أن 
ة البیئة على أن اه وتجدیدها  :(هقانون حما افحة تلوث الم ام هذا الفصل إلى م تهدف أح

ة وتوفی ات رقصد تلب   :منها حاج
 قا للتش ة ط اه الصالحة للشرب والصحة العموم الم د  هالتزو  .رع المعمول 

 شرة األخر ذات النفع العام ل النشاطات ال  . الفالحة والصناعة والنقل و

  ة اب التسل ذا أس ة و ما الثروة السم ال والس ة لوسط االستق اة البیولوج الح
حرة والمواقع  .والراضة ال

 اه ومجارها  .الحفا على الم

 ام على الصب والتصرف وال اشر أو غیر وتطبی هذه األح قذف والترسب الم
ل فعل من شأنه إحـداث ما تطب خاصة على  مختلف أنواعها،  اشرة للمواد  أو  الم

ة والبیولوجیـة ائ م ة والك یبتها الفیزائ اه بتغییر تر ة  مضاعفة تدهور الم أو الجرثوم
ة ة أو ساحل اطن اه  ة أو لم اه سطح م  .1)سواء تعل األمر 

ة ل هذا وحتى تسه اه فقد نص المشرع في المادة عمل ة من تلوث الم من   37الوقا
ة البیئة على أنه حیرات والبرك محل :( قانون حما اه وال ة ومجار الم اه السطح تكون الم
ان درجة تلوثها   .جرد مع ب

ة  ائ م ة و س فیزائ اه حسب مقای وتعد مستندات خاصة لكل نوع من هذه الم
ة وجرثو  یولوج اه و ل نوع من أنواع الم ة لتحدید حالة    .2....)م

                                                 
ة البیئة الساب 36/م 1  .من قانون حما

  .قانون المن ذات   37/ م -   2
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ة والضرورة نظرا  ة هذه المادة األساس ألضرار التي لعمل المشرع على حما
قا هاحدث اه المشار إلیها سا   .تلوث الم

ة والزراعة  ة خاصة من منظمة األغذ ة دول حما اه الشرب    F.A.Oتحظى م
ة ذلك  O.M.S ومنظمة الصحة العالم على مصادر  هاید لتضع U.E اإلتحاد األوري و

ما اهتمت هذه المنظمات تالتلوث و  منعها، وتوضح أثار هذا التلوث على صحة اإلنسان، 
ة لشرب ات دول   .بوضع معاییر ومستو

ا ة : ثان اه الجوف   تلوث الم
ا ان مخزون الم ة في تناقص  خاصة في اللما  أو  الجاف ذات المناخ دوله الجوف

 تهمخزون غیر متجدد ومن ثم تظهر أهمیال ألن ول التي تتعرض للجفاف مثل الجزائر،الد
اة اإلنسانفي  ه ح ه إسراف أو  وذلك من خالل المحافظة عل ومنع استغالله على نحو ف
اة ابذت فسد هذا المخزون اإلستراتیجي لح إلنسان وغیره من یر أو على نحو یلوثه ف

ة ومن هنا حظي  حماالكائنات الح ة المشرع في مختلف الدول وقصر هذا المصدر 
ان إلزاما تأكد الجهات  الشرب أو التدفئة ومن هنا فقد  ـة  استعماله إال في األمور الحیو

اه للشرب اإلنسان  ة هذه الم وناتهالمختصة من صالح ا عن طر تحلیلها ومعرفة م
عتهاثم استعمالها في األغراض التي تت ،ومد صالحیتها لشرب ، غیر أن 1ناسب وطب

ص دون ترخ س ذلك أن التنقیب یجر هنا وهناك و ال رقیب خاصة مع و   الواقع یثبت ع
ة الثمانینات حیث بدأت ظاهرة الجزائر الجفاف   .نها

حر: ثالثا اه ال   تلوث م
حار مصدر غذاء اإلنسان ومصدر ثروات معدني حار  ،تعد ال ضا ما تعد ال أ

ح مجاال ذلك للمالحة ال اة اإلنساندز ارة و متها في ح من  1/4المادة  تعرف، ادت ق
حار عام  ة األمم المتحدة لقانون ال في   إدخال اإلنسان: (التلوث على أنه 1982اتفاق

                                                 
، صحسن سعد -  1  .406. ، مرجع ساب
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ح صـالبیئة ال ما في ذلك مصب األنهار  اشرة لموادرة  اشرة أو غیر م أو طاقة  ورة م
حتمل أن یترتب علیها  اة یترتب علیها أو  ة والح المواد الح ة مثل اإلضرار  أثار مؤذ

ما في ذلك صید  حرة  شرة ألخطار وٕاعاقة األنشطة ال حرة وتعرض الصحة ال ال
اه  ة استخدام م حار والتأثیر على خاص األسماك وغیره من أوجه االستخدام المشروع لل

حر أو التقلیل من خواصها   .1)ال
ثیرة حر  اه ال اب تلوث م أو بإلقاء   ومتعددة سواء نتجت عن المصـادر البرة وأس

ة ة لإلنسان أو غیره من الكائنات الح   .المواد السامة أو الضارة أو المؤذ
صفة  ا على حقوق اإلنسان  ة سل ات الصناع س هذه المواد الخطرة والنفا تنع

صحة جیدة والح الح في التمتع  صفة خاصة،  عض الحقوق   في عامة، وعلى 
فة، من خالل حدوث  ة مالئمة والح في بیئة نظ اف وتغذ الحصول على غذاء 
ة ناتجة عن التنقیب عن الذهب  ة وعصب ات نفس ات في وظائف الجسم، اضطرا اضطرا

، وتلوث الترة الزراع اتي، وتدهور مستو ةسبب استخدام مادة الزئب ، وزوال الغطاء الن
  .جياإلنتاج وتحد من التنوع البیولو 

ة والذ  ات النوو ل هذه األنواع من التلوث نجد التلوث الناتج عن النفا زادة على 
ة  اة األفراد والشعوب، خاصة وأن الدول اإلفرق بیرة على ح ل هو األخر خطورة  ش
ا،  ة  مورتان ات ومن بین الدول التي شملتها هذه العمل انا لدفن هذه النفا حت م أص

ینا فسو، وغی ساوبور ا ب   .2 ن
  
  
  

                                                 
حار المبرمة  في  4/ 1م 1 ة األمم المتحدة لقانون ال ي، انضمت 10/12/1982اتفاق موجب بـ مونتي غو إلیها الجزائر 

  .23/01/1996، صادر بتارخ  6، ج ر عدد 22/01/1996مؤرخ في  96/53مرسوم رئاسي رقم 
  2Bedhri Mohamed, le droit des peoples à la protection de l’environnement l’Afrique face 

aux déchets chimiques et radioactifs, R AR I, opu, n : 15, Alger, 1989, p.65.                   
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افحة التلوث والمحافظة على البیئة:يالثان المطلب ة لم   الجهود الدول
ة تتجسد الجهود  ة البیئة لالدول ة ابر إ التلوث في من أخطارحما ات دول م اتفاق

افحة تلوث الهواءتخص  ات أخ)األولفرع ال(م افحر ، واتفاق ة التلوث البر تخص م
  ). يثانالفرع ال(

افحة تلوث الهواء:ألولالفرع ا   م
ا نأبرمت مجموعة م مختلف الدول تاالتفاق افحة التلوث  ة والتي تهدف إلى م

قة األزون  المحافظة على ط ات تتعل  ، )أوال(صوره ومنها تلوث الهواء، فهناك اتفاق
ل عام ش ة تلوث الهواء  ات تخص حما   ). اثان(واتفاق

قة األزون : أوال ة ط   حما
قة األزون من بین اال ة فینا لط ات التي أبرمت في هذا الشأن، اتفاق ول  تفاق روتو و

 .لمونرا

قة األزون لعام  -1 ة ط ة فینا لحما   1985اتفاق
قة األوزون في فیینا عام  ة ط ة لحما ة الدول  على وتحث، 1985أبرمت االتفاق

ق إقامة ة األوزون  وقد التعاون بین األطراف على المستو العالمي للحفا على ط
قة األوزون  ة ط وضعت مجموعة من االلتزامات على عات الدول األطراف من أجل حما

  :1وهي
 ،قة األوزون حاث على المواد التي تؤد إلى تعدیل في ط  التعاون في مجال األ

قة األوزون  ة على ط   ).3و 2م ( وضع نظام للرصد أو المراق
 م في األنشطة التي ت قة األوزون التعاون والتح  /م(  حمل خطورة وأثار مدمرة لط
  .2)4و 3و  2

                                                 
قة األزون المبرمة ةاتفاق -1 ة ط موجب مرسوم رئاسي رقم  22/03/85بتارخ فینا لحما والتي انضمت إلیها الجزائر 

 .92/ 09/ 25، صادر بتارخ 69ج ر عدد  23/09/92، مؤرخ في 92/354

 
قة األزون  ةاتفاق -2 ة ط قةفینا لحما  .السا
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  ا والمعلومات بین دول ا، ضرورة نقل التكنولوج ادل المعلومات والتكنولوج ت
  .األطراف

  ا من أجل الحد من الصناعات ا وتكنولوج ة ومساعدتها مال مراعاة الدول النام
التالي اإل اإلنسان والبیئةوالوسائل التي  تؤد إلى نقص غاز األوزون و  .ضرار 

 ین المنظمات ا ادل التعاون بین دول األطراف و ة في مجال ت لدول
اساتالمعلومات، قة و   وتنسی الس ة ط ة المالئمة لحما وضع التدابیر الجماع

 .األوزون 

ة تصرفات دول األطرافو  ة أجهزة لمراق ام و   أنشأت االتفاق أح مد التزامهم 
تمثل الج ة فیینا والتي تختص بإعداد  المعاهدة، و رتارة الدائمة التفاق هاز األول في الس

ة   .ونقل التقارر والمعلومات المستمدة من اجتماعات اللجان الفرع
عقد اجتماعات دورة   ،والجهاز الثاني یتمثل في مؤتمر الدول األطراف الذ یهتم  

الت طار  حث المستجدات على المستو العالمي  أل تعد درس ل قة األوزون،  و ئة لط
ام  قة األوزون والق ط اآلثار المحتملة أل تعدیل، والعمل على تقلیل إنتاج المواد الضارة 

قة األوزون  حوث للرصد  المنتظم لحالة ط   .بإعداد برامج 
ة فیینا   ن أن تعدل  من اتفاق م الت أو مستجدات  أ تعد ما یهتم  هذا الجهاز 

ة  ة  للمساعدة في إطار حما عض اللجان الفرع قة األوزون، ولها الح في إنشاء  لط
قة األوزون    .ط

ا -2  ول مونر قة األوزون  لبروتو   شأن المواد المستخدمة لط
ول عام  والذ ینص على  1989حیز التنفیذ عام  ودخل 1978أبرم هذا البرتو

قة األوزون  ط ات التي تضر  ماو ه تعهدت الدول  ،1تجمید إنتاج واستعمال الك موج و

                                                 
ندا ودخل حیز التنفیذ سنة  1978في ول ابرم البرتو - 1  27في" لندن"، وتم تعدیله عدة مرات بـ 1989مدینة مونترال 

ن هاجن"، بـ 1990/06/2و  المرسوم : انظر في ذلك .1995/12/07في " فیینا" ، بـ25/11/1992و 23في " و
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ما یزد عن النصف خالل عشر  األزون  ض إنتاجها أو استعمالها للمواد الضارة  بتخف
ة فترة سماح 1989سنوات تبدأ من عام  ول الدول النام لتوفی  ما أعطى البروتو

مها وهي     .1989سنوات تبدأ من عام  10األوضاع داخل إقل
م  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظ قة األوزون، وذلك  ة ط ول إلى حما یهدف البرتو

قة األوزون  عاثات للمواد التي تستنفذ ط ة    ،االن ما یهدف إلى إحداث نوع من الرقا
ة غاز ا م ین أطراف هذا االتفاقعلى تلك المواد التي تؤثر على  من  ألوزون  وتم

ول، مع التأكید على مبدأ  تحدید تلك المواد التي تم وضعها  في جداول مرفقة بهذا البرتو
العمل  ه على الدول  ادل المعلومات، والتنب ة وت ادل الخبرات الفن التعاون في مجال ت

ا وذلك حفاظا على ض معدالت إنتاج تلك المواد تدرج قة األوزون، مع  على تخف ط
قة األوزون، هذا فضال ع إعطاء ة في مجال المواد المستنفذة لط ة للدول النام  نأفضل

التعاون المالي ل    .إنشاء صندوق للتمو
ل من اجتماعيّ  ول محل تعدیل وذلك في  عا  ان هذا البرتو نهاجن، فت و لندن و

ق ط ة التي دلت على الخطورة المحدقة  حاث العلم ة األوزون قررت الدول إجراء لأل
الت على اتفاقی ض الم  "فیینا"ة ـعض التعد ادة ـواد التي تنتج مـوشمل التعدیل  تخف

ا )  C F C (الفرون  إلى النصف خالل عقد من الزمن، على أن یتم  التخلص منه نهائ
ذلك ضرورة) C F C(من إنتاج واستهالك  مادة  2000حلول عام   ، وتضمن التعدیل 

قة األوزون  ة لط ا متطورة واستحداث بدائل للمواد الثاق   . استخدام تكنولوج
ا عن إنتاج نهاجن فتضمن التوقف نهائ و  أما التعدیل المعتمد في اجتماع 

ات الكلور والفلور الت و   ،رون  واستهالك مر أن تقدم العون المالي لتنفیذ تلك التعد

                                                                                                                                                    

ول الذ أبرم في هذا الى إل الجزائر ، المتضمن انضمام 1992/09/23المؤرخ في، 92/355 الرئاسي رقم بروتو
  .27/09/1992، الصادرة بتارخ 69عدد ،ج ر ج ج، الوارد في رالتمون
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ة دفع مبلغ ووفقا لهذا التعدیل تتحمل الدول الص   ،1993 ملیون دوالر حتى عام 113ناع
  .96عام  إلى  94ملیون دوالر عن الفترة الممتدة من عام  500و

و  ة لعتبر هذا البرتو ة البیئ ذات القیود التجارة، حیث  المهمة مثال لالتفاقات الدول
سم 1993ینص أنه ابتداًء من جانفي  أن تصدر أل دولة ح ال  لم أل دولة طرف 

قة األوزون، وحدد هذه المواد ول مواد تؤد إلى استنزاف ط الكلورو في  تصدق على البرتو
رون     .1، الهالون، ثاني أكسید انتراكلوراید، ومثیل الكلوروفروم(CFC) فلورو 

قة األوزون  ة ط حما ل ما تقدم یتضح لنا مد اهتمام المجتمع الدولي  من خالل 
اة ة الح عني حما ة  والذ  نت الدول من تطبی بنود االتفاق حیث تم ب األرض  و في 

ض إنتاج مادة  ا  اوالتخلص منه C F Cوذلك بتخف اسيو نهائ   .في ظرف زمني ق
یوتو - 3 ول   برتو

و  ، 26/02/2005ودخل حیز التنفیذ في  11/12/1997في  لُأبرم هذا البرتو
عض االلتزامات الملقاة على عات 28وتضمن  عتمد  الدول األعضاء، ا مادة تتعل ب

ة تغیر ة اتفاق انت في حاجة ماسة لذلك في تلك الفترة المناخ لتقو ، وقد اهتم هذا 2ألنها 
ل تغ مش ة القرن العشرن، لما أثبتت دراسات العلماء  للغالف یاألخیر  ر المناخ منذ بدا

عّد ظاهرةاالجو بوضوح أّن احترار سطح األرض نتیجة الغازات الد ة، لكنها  فئة  ع طب
ة المختلفة فت لها الغازات الناتجة عن النشاطات الصناع حت خطیرة عندما أض  أص

قوم بها اإلنسان ما أد إلى الرفع من المتوسط السنو لدرجة حرارة الهواء   وذلك. التي 
  .3 خاصة غاز الكرون  على الصعید العالمي

                                                 
ة 1 ة والح في قاید سام توراه، التجارة الدول ة الحقوق، جامعة تیز وزو، البیئة، رسالة لنیل شهادة الد ل  ،2010 ،

  . 62. ص
  .63. المرجع نفسه، ص 2
  . 15ص،  2000 ،494مجلة المستقبل  العري، العدد  ،"االحترار وعالمنا العري " ، رشید عدنان هزاع 3
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ة تغیر المناخ، ة التفاق ة خطوة تنفیذ مثا ص عد  ول إلى التقل هدف البرتو من   و
عاثات الغازة للغالف الجو  والتي تمتد عام  ة تمدیده 2012اإلن ال ، وٕاثرها طرحت إش

ا، وتم تمدید سرانه إلى عام  خالل المؤتمر  2020في المؤتمر المنعقد بجنوب إفرق
الدوحة في    .08/12/20121المنعقد 

 )  COP21(المؤتمر العالمي حول المناخ   -

ارس خالل الفترة الممتدة من  سمبر  12نوفمبر إلى  30انعقد المؤتمر بـ   ،2015د
ة ة اإلطار لمنظمة األمم المتحدة للتغیرات المناخ ل لّ  ،حضور الدول األعضاء في اتفاق

اتفاق سمي  ارس"المؤتمر  ، 95موافقة " اتفاق  اس الحرار افحة االحت   دولة،  لم
ارا من درجة الحرارة  2درجة حرارة األرض إلى  تحدید ارتفاع - ة اعت درجة مئو

ة، مع مواصلة العمل من أجل خفضهاالسائدة  درجة  1.5إلى   قبل الثورة الصناع
ة   .مئو

ة بـ  - م مساعدات للدول النام ا، الوعد المتمخض عن  100تقد ار دوالر سنو مل
نهاقن"مؤتمر    .ه، لكن  لم یتم تنفیذ2009لعام " و

عة تنفیذ االتفاق،- ات تفرض و   یتولى األمین العام لألمم المتحدة متا ال توجد عقو
ا .2المجالفي هذا  على الدول حینما ال تنفذ التزاماتها إذ  تعرف المؤتمر عدة تجاذ

افة األطراف 24تم تمدیده لمدة  ، وما 3ساعة  من أجل اعتماد اتفاق وسط یرضي 
ن مالحظته هو أن االتفا ات تفرض على الدول حینما ال تنفذ م ق لم یتضمن عقو

ة علیها عن هذا االتفاق   .االلتزامات المترت

                                                 
لیوم  .www.mc-doualaya.com، مؤتمر الدوحة حول التغیر المناخي وعود ثم وعود،حسان التلیلي 1

06/12/2012.  
 www.cop21paris.org    مساء، 20:  00على الساعة  17/12/2015يوم  ،مؤتمر باريس حول المناخ 2

3 SAMIR Ghazlaoui, un accord adopté.. et tout reste à faire!, Journal El watan, 
Algérie du 14/12/2015, n: 7663, p. 9. 
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افحة  ة إلى المحافظة على البیئة وم یندرج هذا االتفاق ضمن مساعي  الدول الرام
عاثات الغازة ض االن اس الحرار من خالل تخف صادقت الجزائر على هذا ; االحت

البیئة نظرا ألهمیتها خاصة في الوقت مما یبین بو  االتفاق ضوح مد اهتمام الجزائر 
ب األرض و اة في  عني المحافظة على الح   . 1الراهن الن المحافظة علیها 

ثا في العالممن أتعتبر الصین  عادل  كبر الدول تلو ما  طن من ثاني  9977أ 
ه الو م أ بـ(CO2) أكسید الكرو  ما تعبر طن 2406بـ طن، ثم الهند  5233، ثم تل  ،
ثا ب جنوب إفرق ة تلو ة  وقد، طن 448ا أكبر الدول اإلفرق ة السعود طلب من العر

ض إنتاج البترول والغاز والتوجه نحو الطاقات المتجددة ، ذلك أّن معدل التلوث بتخف
بیرا شغل  قد، و طن 519عندها بلغ  ل حیزا  ل التمو ن الدول أخاصة و في المؤتمر مش

ة في ال ل على أساس مسؤولیتها التارخ ضرورة التمو ة تطالب الدول المتقدمة  نام
اس الحرار اإل   . 2حت

ا عید المد :ثان ة من التلوث الهوائي العابر للحدود ال    الحما
ة عام أبرمت هذه االتفا ة الـ 1979ق دول عن التلوث داخل وخارج وحددت مسؤول

مها ما أبرمت لنفس الصدد 1989عالن الها عام  وفي ذات اإلطار أبرم إ  ،إقل  ،
ة  ات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود عام " ازل"اتفاق م في نقل النفا شأن التح
19893.  

                                                 
ارس في  1 ة المعتمد ب ارس حول التغیرات المناخ موجب 12/12/2015اتفاق  ه الجزائر  مرسوم ، صادقت عل

  .13/10/2016، صادر بتارخ 60عدد  ج ر، 262- 16رئاسي رقم 
 

2 Journal El watan, Algérie du 14/12/2015, n: 7663, p. 13 et 14. 
ازل المبرمة  3 ة  ات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، انضمت إلیها 1989 عاماتفاق م في نقل النفا شأن التح  ،

موجب مرسوم رئاسي ، صادر 1998لعام  32مع التحفظ ج ر عدد  16/05/1998مؤرخ في  98/158رقم  الجزائر 
 .17/05/1998بتارخ 
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ة اإل ضمنتت التلوث الذ یخرج :( مفهوم التلوث الهوائي العابر للحدود على أنهتفاق
التلوث  ة  ا أخر  لیتعد لمناطعن نطاق الدولة المعن ادتها مسب لها ال تخضع لس

، فحسب هذه المادة فإن التلوث العابر للحدود هو ذلك التلوث الذ یتجاوز )األضرار
صفة عامة والتي  ة  ة أضرارا بیئ ادتها مسب ة وغیر الخاضعة لس م حدود الدولة اإلقل

اة اإلنسان ا على ح س سل   .تنع
ة األولى من نوعها التي اعتنت ة التلوث  تعد هذه االتفاق بتحسین الهواء وتقلیل نس

ة اإلنسان والبیئة من أخطار التلوث الهوائي   . الهوائي وهي تهدف إلى حما
ة عدة التزامات على دول األطراف وضعت المعلومات  االتفاق منها االلتزام 

ة  الحد من التلوث الهوائي والتشاور بین الدول لمسافات و العابر للحدود  حول استرتیج
ا، وذلك  ألزمتة، و عید ض التلوث الهوائي  تدرج العمل على تقلیل أو تخف ضا  الدول أ

ض ة أقل من  عن طر تخف ة منها بنس عاثات الضارة خاصة  الكبرت ، %30االن
ونات أكسید األزون إلى مستو  عاثات  من م ض االن على مستو دول  1987وتخف

ة   .األطراف في االتفاق
ا وتنفیذا لذلك أنشأت المعاهدة  ة التلوث الهوائي العابر للحدود في أورو برنامج لمراق

ة  التلوث الهوائي زادت عن    مراكز أو محطة للرصد 9فقد تم إنشاء عدة مراكز لمراق
مساهمة و  ة  وذلك  ة، وحملت الدول  التزاما  24المراق دولة  من دول األطراف في االتفاق

ة ن أن تؤد   التعاون في المجاالت العلم م عاثات الغازة التي  االن المختلفة  المتعلقة 
  .إلى التلوث العابر للحدود 

ممثلي دول األطراف  في  ة وهي تجتمع  ة إنشاء اللجنة التنفیذ تمخض عن االتفاق
ة الهواء من التلوث العابر، وأنشأت  حث المستجدات في مجال حما ل عام على األقل ل

ة عدأمانة  ات االتفاق ة لدراسة تأثیر التلوث العابر للحدود على الغا اط ة احت ة لجان فرع
صفة عامة اه والبیئة    .والم
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افحة التلوث البر  :الفرع الثاني    م
عني  ط یؤثر على اإلنسان، وأن تلوث الهواء ال  اله مترا مختلف أش إن التلوث 

ط وتناس و   عدم تلوث البر ح وذلك نتیجة ترا س صح عناصر البیئة فتلوث البر الع
م س  ات والحیوانعزل عن تلوث الهواء وأن التلـل صیب الن ار  اإلنسانو   وث  على اعت

ات اته على هذه الكائنات، الن عتمد في ح وقد عمدت الدول إلي  .الحیوانو   أن اإلنسان 
  :التقلیل من هذا التلوث من خالل عقد المؤتمرات ومن أهمها

  1972 لعام المتحدة حول البیئة مؤتمر األمم: أوال
اد معدالت التلوث على المستو الدولي نتیجة التقدم  ة وازد نظرا لتزاید الكوارث البیئ

قى الصناعي المذهل لذا لم  لة ی حث مش ة  ل أمام المجتمع الدولي إال عقد مؤتمرات دول
ة لمحارة التلوث البیئي الذ ط وقواعد دول سیؤد إلى عواقب  تلوث البیئة  ووضع ضوا

مة على اإلنسان ة العامة لألمم المتحدة الدعوة ،1وخ إلى عقد مؤتمر  لذا قررت الجمع
موجب  بتارخ  ةالصادر  2398رقم  توصیتهااألمم المتحدة حول الوسط اإلنساني وذلك 

ون الهدف من المؤتمر هو التقلیل من األخطار التي یتعرض لها  03/12/68 حیث 
ة لاني والتصد لالوسط اإلنس ة واالجتماع ة االقتصاد تدهور المستمر للبیئة وإلقامة التنم

مشاكعلى أساس سل ل الوسط اإلنساني، وصدر عن المؤتمر إعالن م من خالل االهتمام 
هولم حول البیئة"عرف    "بإعالن ستو

موضوع البیئة ورغم مرور ما یزد ما یتعل  انة خاصة ف عن   حتل اإلعالن م
عد  عأر  الت  اللبنة األولىعقود من إصداره إال أنه  حث مش على المستو الدولي ل

  . البیئة

                                                 
هول مؤتمر إعالن -1   .1972حول البیئة لعام  مستو
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ة أو جهاز دولي ُ  ضا إنشاء آل دعو ىعنتبنى المؤتمر أ ة  و   أمور البیئة الدول
افحة التلوث البیئي ة لم ه  أنشأ هذا الجهاز الذو  ،إلى عقد المؤتمرات الدول أطل عل

  "المتحدةبرنامج األمم "
ادئ التي    :المؤتمر تبناهاومن بین الم

اة - ح اإلنسان في الحرة والمساواة وظروف مالئمة للح في  المبدأ األول یتعل 
ما أكد المبدأ الثاني وجوب  ة، ف رامة ورفاه ش في  ع بیئة تسمح لإلنسان أن 

ة  ط وٕادارة على قدر من الرؤ ة وفقا لتخط ع صراستغالل الثروات الطب وأن على  والت
ة خاصة  في مجال المحافظة على  اة  المیراثاإلنسان مسؤول المتمثل في صور الح

ة والبرة وٕادارتها إدارة رشیدة ة والحیوان ات   .1الن
عض المواد غیر المتجددة على نحو ال جب أن یجر استغالل  إلى  یؤد و

ام لالمواد غیر القابلة استنفاذها وٕالى وجوب التوقف عن إلقاء المواد السامة و  لتحلل، وق
حرة نة  من أجل منع تلوث البیئة ال افة اإلجراءات المم اتخاذ    .الدول 

ادئ من فقد عالجت موضوع ) 25 -8( الثامن إلى الخامس والعشرون  أما الم
ادئ   ة البیئة، فالم عد ، خاصة الفقیرة لدانالوضع في الب تخصفقد  12إلى  8حما

ة  هي أمر أساسي إذا ما أرد ضمان الوصول أن التأكید  ة واالجتماع ة االقتصاد التنم
اةإلى بیئة مالئمة لوجود اإلنسان وتهیئ   .ة الظروف المالئمة لتحسین الح

الغة الخطورة للبیئة والتي تنجم عن التخلف والكوارث  جرت اإلشارة إلى األوضاع ال
ة وأن أفضل وسیلة لتجاوز ذلك هي اإلس ع ة من خالل الطب راع إلى دفع عجلة التنم

ة ة للدول النام ة الالزمة إلكمال الجهود الوطن ة والمال ادین،  المساعدات الفن في تلك الم
ة لهذه الدول النس ة  ة استقرار األوضاع االقتصاد   .ما تم التأكید على أهم

                                                 
هولم الساب -1   .إعالن ستو
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ة في مجال البیئة   یتطلب اسات الوطن تمل للدول للتقدم  المح تدفعأن تكون الس
ة ة  أو تضعف من الجهود حال من األحواأ ال یجب لها و   النام ل أن تكون عق

عاة للـروف الحیـظالمبذولة في سبیل تحسین  دة المساعـ ىلقمر الذ یجب أن یَ وهو األ جم
ة   .الدولو   من المنظمات الدول

ادئ من  جوء على وجوب الل )15-  13(الثالث عشر إلى الخامس عشرانطوت الم
ما یتصل بإدارة الموارد والعمل على تحسین البیئة ط الرشید ف المبدأ أما   .إلى التخط

ة على تلوث البیئة،  )16(السادس عشر ان لة تأثیر الزادة الس تم إفراده لمعالجة مش
ع عشروالمبدأ  تضمنت حث الدول على استخدام العلم ) 20(العشرون إلى  )17(السا

ا في إطار ة للحد من التلوث البیئي والتكنولوج ة واالجتماع ة االقتصاد   .1التنم
ادئ التعاون  )25- 21( الواحد والعشرون إلى الخامس والعشرون  أما الم خاصة 

ام میثاق  )21(في المبدأ  وردالدولي في مجال المحافظة على البیئة، إذ  أنه  وفقا ألح
ون لكل الد ادئ القانون الدولي  ادة الح في األمم المتحدة  وم قا لمبدأ الس ول تطب

البیئة دون المساس استها الخاصة  م  استغالل ثرواتها وفقا لس البیئة في إقل أو اإلضرار 
ة أ دولة السادس  فإن المبدأوفي الختام  .دولة أخر  أو في مناط تخرج عن وال

من أثار دعوة الدول إلى وجوب المحافظة على بیئة اإلنسان یتضمن ) 26(والعشرون 
ة القضاء على  من أجلوأن على الدول السهر   غیرها من وسائل الدمارو   األسلحة النوو

امل ل  ش   .هذه األسلحة وتدمیرها 
ات تتمثل  مجموعة من التوص   :األتيوانتهى المؤتمر 

ضا  األنشطة  التي قد تؤثر على المناخ  وأ ة  العنا ومات  أوصى المؤتمر الح
اع القواعد ال ات السامة والخطرةإت ة  في التعامل مع النفا التي یتم التخلص منها و   علم

طة   .2في البیئة المح
                                                 

هولم الساب  1  .إعالن ستو
هولم الساب 2  .إعالن ستو
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ما یتصل  ة للطاقة الذرة ف الة الدول التعاون مع الو ومات  أوصى المؤتمر الح
البیئة ات الضارة  ات الذرة المشعة وٕانشاء سجالت لهذه النفا م من النفا   التخلص السل

ر المنظمات المتخصصة في إعداد ما یلزم من دراسات لتحدید أوصى المؤتم
دمصادر التلوث على المستو الدولي و  ة   تزو المعلومات والمساعدات الفن الدول  

ما  ذلك  حر حیث أوصى المؤتمر شرنا أالالزمة، وقد اهتم المؤتمر  موضوع التلوث ال
السفن أو دفن حار  ث ال ومات الدول على عدم تلو ات السامة والمشعة في  ح النفا

حار   .ال
ة خطة للعمل من أجل المحافظة  مثا ات الصادرة عن المؤتمر  تعد هذه التوص
ادئ التي تتعل  ضا الم ر البیئة وأ على بیئة  تسیر وفقها الدول خاصة في مجال تطو

ط فضال عن المشاورات واالت ات بإدارة البیئة والتي تتناول تحدید األهداف والتخط فاق
ة م اإلجراءات التنظ عرف  اإلضافة إلى ما  ة هذا    .الدول

ة والتعاون معها في مجال المحافظة على   تهدف إلى التشاور مع المنظمات الدول
اإلعالم  ل والتعاون الفني والمسائل المتعلقة  اإلضافة إلى مسائل التمو البیئة من التلوث 

مشاكل البیئة   . ونشر المعرفة 
ا و حول األرض:ثان   إعالن ر

هولم   ة المستدامة وأكد على أنه امتداد إلعالن ستو تضمن اإلعالن الح في التنم
ة في النظام العالمي الجدید القائم  وحدد هدفه المتمثل في إنشاء نوع من الشراكة العالم

ع معاني قرعلى العدالة و  ة  وتحمل جم ة أن األرض مقر اإلنسان وورد  اإلنسان
ع وعشرون الن في ـعاإل فها إلى ثالث مجموعات هي مبدأً  )27(س ن تصن م   :والتي 

ة البیئة  9إلى  1وتشمل من : المجموعة األولى تتعل بتحدید العالقة بین حما
ة  اة صح ا ح ح ة المستدامة  وله الح في أن  ز التنم شر هو مر ة، الجنس ال والتنم

عة، وتمل ما ینسجم مع الطب افة مواردها ومنتجة  ة في استغالل  اد ك الدول الحقوق الس
عدم التعد على الب ات  ة دول یئة لدوعلیها واج   .أخر أو المناط الدول
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ة )3(الثالث أما المبدأ  ع یؤسس مبدأ الح في التنم د أن  )4(، المبدأ الرا یؤ
ة أو هي جزء ال یتجزأ من التن ة التنم ة البیئة تتكامل مع عمل ما تضمنت محما ة، ف

افحة الفقر ادئ التعاون لم ة، وأخیرا فیتحدث اقي الم ة للدول النام عن   وٕاعطاء األولو
ا من  ة ونقل التكنولوج ادل المعارف العلم ة المستدامةأت   .1جل التنم

ة ادئ  تشمل :المجموعة الثان ة محددة 22إلى  10من الم   : تتضمن قواعد قانون
 ة الموا االطالع ضرورة مشار ا البیئة وٕاتاحة الفرصة لكل مواطن  طنین في قضا

شأن البیئة   .على المعلومات الموجودة لد السلطات 
  ة البیئة   .ضرورة سن تشرعات لحما
 ة البیئة والتدهور البیئي   .الحث على التعاون الدولي في مجال حما
  ة ة والوطن ة الدول  .إقرار قواعد المسؤول

 اتبن عد من بین القواعد  ال تلوث البیئةفي مج ي مبدأ االحت  في  ةالهاموالذ 
 .القانون الدولي للبیئة

  ا وٕاقرار مبدأ ة داخل التكالیف البیئ ع الوفاء  ضرورة سعي السلطات إلى تشج
ة عن تلوث البیئة  .المسؤول

  البیئة العابرة إخطار الدولة للدول المجاورة  عن األنشطة التي تؤد إلى اإلضرار 
ات الالزمة ن من اتخاذ الترتی  .للحدود  حتى تتم

  ة البیئـإقرار أن للفرد دو ابر حیو في إدارة وتنم ة الش دعو إلى مشار في   ة و
ة المستدامة ة البیئة والتنم  .حما

  ة البیئة ان األصلیین والمحلیین  في حما د على دور الس  .یؤ

ادئ الثالثة األخ: المجوعة الثالثة ة والقانون وتشمل الم العالقات الدول یرة والمتعلقة 
 الدولي

                                                 
عاصمة البرازل في الفترة الممتدة من اعالن المنبث عن مؤتمر االمم المتحدة للب 1 ة الذ انعقد   14إلى  3یئة والتنم

ة  ل  .1992جو
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  ة للشعوب التي تخشى االضطهاد ع ة للبیئة والموارد الطب ضرورة توفیر الحما
طرة   .والس

 ة البیئة في النزاعات المسلحة   .حما
 ن أن تنفصم م طة ال  ة البیئة أمور مترا ة وحما   .التأكید على أن السلم والتنم
  ة المنازعات ا ة وفقا لنظام األمم المتحدةتسو الوسائل السلم ة   .لبیئ

  ادئ الم ة في الوفاء  روح  من المشار ة و حسن ن دعوة الدول إلى التعاون 
ة المستدامة ة القانون الدولي في مجال التنم  .1الواردة وفي زادة  تقو

ر قواع ادئ والقواعد في تطو ل ما تقدم مد تأثیر هذه الم د یتضح من خالل 
ة التي تأسست تأكیدا على إعالن  ادئ القانون القانون الدولي للبیئة، وٕارساء العدید من الم

هولم، وفي هذا الصدد یر األستاذ في مؤلفه القانون الدولي  Jean Marc Lavieille ستو
أن القانون الدولي للبیئة للبیئة ة للبیئة ،  ة دول ة عرف یتمثل في مجموعة قواعد قانون
الخصوص حث الدول  والشعوب على الحد من أنما اإلنتاج والتن ة المستدامة و م

ة المالئمة مغراف اسات الد ع الس م وٕازالته وتشج ذلك المبدأ و   واالستهالك غیر المستد
ة طة في االتفاق الح   .2المتعل 

ة واقع:المطلب الثالث   البیئة في الجزائر حما
، 3لم یرقى إلى المستو المطلوبو   مازال في بدایتهالبیئة  ةحما الجزائر هتماما  إن

ة التي تم وضعها في هذا اإلطار، في مجموعة من  والمتمثلة رغم الترسانة القانون

                                                 
 .إعالن رو الساب 1

2Jean Marc Lavieille, le droit international de l’environnement,  op.cit. p.27.  

البیئة منذ االستقالل وذلك من خالل إصداره لعدة تشر 3 ب اهتمام المشرع  الغة للبیئة، قانون ان ة  عات تولي أهم
هیئة استشارة في میدان  ة، قانون الرعي، واعتماد مبدأ التخصص في إنشاء المجلس الوطني للبیئة  الثورة الزراع

ة البیئة ة البیئة في عام . حما صدور قانون حما ان  تناول البیئة من منظور شامل،  1983غیر ا االهتمام الفعلي 
فسر تأخر صدور هذا القانون إلى حداثة التشرعات وقد أحال ال م، و قه للتنظ طة بتطب ة المرت قانون المسائل التفصیل
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ة البیئة منها مؤرخ  في  83/03قانون : النصوص الهادفة في مجملها إلى حما
م إلى أن صدر القانون  05/02/83 عدة مراس ع  ة، وت حما ة  03/10یتعل  حما یتعل 

ة المستدامة   .البیئة في إطار التنم
ة :( على أنه من أجل 83/03تضمنت المادة األولى من القانون  اسة وطن تنفیذ س

ة البیئة ترمي إلى   :لحما
ه - مة عل لة وٕاضفاء ق ة واستخالف ه ع ة الموارد الطب  .حما

افحته - ال التلوث والضار وم ل من أش ل ش  .1)إتقاء 

ادئ التي ینبني علیها القانون الجدید 3لمادة وتضمنت ا   :منه الم
الثروة : مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي - منع أ فعل من شأنه اإلضرار 

ات والطیور، وٕانما  قتصر هذا التنوع في أنواع الحیوانات مثل الثدی ة، وال  الحیوان
عني التنوع لد الكائن الحي ذاته لكن من وجهة الن ح  ظر المجهرة، فهو یتصل  أص

  .2بتحدید االختالف بین الجینات داخل النوع الواحد
ة - ع ادئ الطب الموارد  :مبدأ عدم تدهور الم یتمثل في تجنب إلحاق الضرر 

ة ع ل الحاالت : الطب اطن األرض، والتي تعتبر في  مثل الماء والهواء واألرض و
ة وأن  ال تؤخذ م ة مستدامةجزء ال یتجزأ من مسار التنم  .نعزلة في تحقی تنم

آخر أقل ضررا نشااستبدال  :مبدأ االستبدال - البیئة  ارو   ،مضر  النشا  تم اخت
انت تكلفته مرتفعةو   خیر حتىاأل ة لو  ةل، مادامت مناس ة موضوع الحما   .لبیئ

                                                                                                                                                    

سة البیئة عام  ا ة المقارنة، إذ اصدر في الو م أ قانون  عة في فرنسا عام 1969البیئ ة الطب ، 1976، وقانون حما

اني اصدر قانون البیئة عام ا ، صبن احمد ، 1970والمشرع ال  .22.عبد المنعم، مرجع ساب

ة البیئة، مؤرخ في  83/03قانون رقم من  1/م 1 ، صادر بتارخ 06، ج ر عدد 02/83/ 05یتضمن حما
07/02/83. 

، صحمد عبد المنعمأبن   2   .25.، مرجع ساب
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ة البیئة: مبدأ اإلدماج  - حما ات المتعلقة  ة المستدامة عنو   أ دمج الترتی د التنم
ةو   إعداد المخططات قهاو   البرامج القطاع  .تطب

ة عند المصدرو   مبدأ النشاط الوقائي  - األولو ة  ح األضرار البیئ   تصح
ات المتوفرة   استعمال أحسن التقن ل و   أقل تكلفة مقبولة،و   ون ذلك  لزم 

البیئة هذا مع مراعاة مصالح الغیر ق بیرا  ن أن یلح نشاطه ضررا  م بل شخص 
  .التصرف

طة  - غي :مبدأ الح ة أن ین ات، نظرا للمعارف العلم ون عدم توفر التقن   ال 
ة من خطر و  ة للوقا ة والمناس ا في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعل ة سب ة الحال التقن

البیئة، مة المضرة  ة مقبولةو   األضرار الجس   .ون ذلك بتكلفة اقتصاد
راد :مبدأ الملوث الدافع - ن أن  و م ل شخص یتسبب نشاطه أو  بذالك تحمل 

ة ل التدابیر الوقائ البیئة نفقات  ص منهاو   یتسبب في إلحاق الضرر  ٕاعادة و   التقل
ةو  األماكن ة إلى حالتهما األصل   .یئتها األصل

ةو   مبدأ اإلعالم  - یتلخص هذا المبدأ في أن لكل شخص الح في على  :المشار
قة عند اتخاذ القرارات و   لبیئة،االطالع  على حالة ا ة في اإلجراءات المس المشار
البیئة عضا من المصطلحاتو   .التي قد تضر  التعارف، ثم تطرق و   حدد المشرع 

اب الثاني إلى أدوات تسیر البیئة المشرع   :هيو   في ال
ة، نظام تق ط األنشطة البیئ ة، تخط س البیئ م هیئة اإلعالم البیئي، تحدید المقای

ة ة لمشارع التنم ة و  دراسات التأثیر على البیئة،: تتضمنو   اآلثار البیئ األنظمة القانون
ة،و  المتمثلة في المؤسسات المصنفة،و   الخاصة من بین أدوات التسییر و  المحالت المحم

ة البیئةو   تدخل األشخاص ات في مجال حما   .الجمع
ات او  اب الثالث تطرق المشرع إلى مقتض ةفي ال   :هيو   لحما

ة، األرضو   الماءو   التنوع البیولوجي، الهواء اطن األرض، و   األوسا المائ
شي ة، اإلطار المع   .األوسا الصحراو
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ما نصت مواد أخر  ونة للبیئة منها  ف ة العناصر الم من ذات القانون على حما
ة الوطن ع ات والحظائر الطب ات والمحم عة والحیوان والن ة الطب ة الوسط حما ة وحما

ة البیئة من األضرار والمنشآت  ذلك حما ما تضمن  حر،  اه ال اه وم الجو والم
ات   .المصنفة والنفا

ة البیئة 19/07/03المؤرخ في و   03/10أخیرا صدر القانون رقم  حما في  یتعل 
ة منه على أن ة المستدامة ونصت المادة الثان ة البیئة:( إطار التنم ي إطار ف تهدف حما

أتي ة المستدامة، على الخصوص إلى ما    :التنم
ة وقواعد تسییر البیئة - ادئ األساس  .تحدید الم

شة والعمل على ضمان إطار  - ة مستدامة لتحسین شرو المع ة وطن ة تنم ترق
م شي سل  مع

البیئة وذلك لضمان الحفا على   - ال التلوث واألضرار الملحقة  ل أش ة من  الوقا
وناتها  .م

 .1)إصالح األوسا المتضررة -

ة  ة التي تم وضعها من أجل حما بیرة للبیئة الترسانة القانون ة  لقد اولى المشرع عنا
ات  طة بها مسایرا بذلك التشرعات المقارنة واالتفاق البیئة وغیرها من العناصر المرت

الجزائر في  في  المبرمة في إطار منظمة األمم المتحدة، إال أننا نجد  الوضع البیئي
ات من  ن اغلب البلد ات فلم تتم لة النفا لة تواجهها الجزائر هي مش تدهور فأكبر مش

ات انا لردم هذه النفا ات تجعل من الشاطئ م عض البلد ات إذ نجد  ما و   تسیر النفا
ئة، ة في و   ینجر عنها من أو أن الدولة القارة تجد صعو ن القول  م یف  هنا نتساءل ف

ةو   ماكن لرميإقامة أ عیدا عن المناط العمران ات  ة؟، ذلك أن و   ردم النفا اح الس

                                                 
ة المستدامة بتارخ  03/10من القانون رقم  2/م 1 ة البیئة في إطار التنم حما  .03/07/2003یتعل 
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ا ثیر من أغلب الدول و   الجزائر تعد أكبر دولة من حیث المساحة في إفرق أكبر 
تلك التي تعرفها الجزائر ات  ة، فهذه الدول ال تجد صعو   .األورو

ل خ ة التي تش ات الطب ا النفا اة  یرا علىبطرا ما یزد الوضع ترد صحة وح
ة،األشخاص ات الصناع ات  تضمإذ  ، إضافة إلى التلوث الناتج عن المر  حظیرة المر

ة أ ما 6000000قارب الجزائر ما في  ة لكل  مر حینما (  أشخاص، 6عادل  مر
ان الجزائر  مة و   األصنافو   من مختلف األنواع، )ملیون نسمة 36ان عدد س  أغلبها قد

عادل   ف، ضیثا للهواءالمادة األكثر تلو وهي   "المازوت"تسیر و   ي ملوثةهو   ،%65ما 
ل هذا  ة إلى  اب الرقا ان لهذا التدهور البیئي  غ ات، و ة على هذه المر ة الفعل التقن

ة للمواطنین إذ عرفت األمراض انتشارا واسعا  بیر على السالمة الصح في الجزائر أثر 
عاب هذا و   ة والرو والسرطانخاصة  الحساس ات الجزائرة من است ن المستشف لم تتم

ة البیئة في الجزائر حبر على ورق،  له یجعل من حما العدد الهائل من المرضى، هذا 
ة البیئة اسة جدیدة لحما عث س غي   .لذا ین
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حث الثــاني   الم
  

  اةعلى الح في الح التسلحو   و الطاقالتطور  أثر
  

الطاقـــة  ات المتجـــددة وفـــي مقـــدمتهالطاقـــمـــن بـــین مظـــاهر التطـــور التقنـــي اكتشـــاف ا
بیــرة  تكتســيأضــحت والتــي  الذرــة ــة  غیرهــا أهم ــة صــحة اإلنســان مقارنــة  فــي مجــال حما

ـاس قـوة ضـغط الـدم وتحدیـد أمـ في تستخدموالحفا على سالمة جسده، فهي  اكن األورام ق
ما لها أهم....وعالجها  ـذلك فـي تولیـد الكهرـاء والتالخ،  ـةة  ـة الزراع لـذلك تهافتـت  ،نم

عنـي عإال أن  اقة،ــــــــــــالدول على امـتالك مثـل هـذه الط ود أضـرار تنـتج ــــــــــــدم وجــــــــــذلـك ال 
ــــالســـلمي لعمال ــــــــــــاالست عـــن عـــض األـــــــــ اة ــــــــــحصـــحة و ضـــرار علـــى هذه الطاقـــة، بـــل لهـــا 
  ).ولاألمطلب ال( ان اإلنس

صـل إلـى  تقنـيهذا التطور ال استمر جدیـدة، عرفـت انتشـارا واسـعا  اف أسـلحةاكتشـ ل
بیرا بـین الـدول و   في العالم أضـحت لحة الـدمار الشـامل التـي أسـ متالكهـا خاصـةإلتنافسا 

ل تهدیــدا  س تــؤد قــد فــي حالــة اســتعمالها فإنهــا و  ،الشــعوب وأمــن ســالمةلتشــ للقضــاء لــ
ا ا على األرض ة مجموعة من األفراد وٕانماعلى ح اة نهائ ، وانطالقـا إلى القضاء على الح

مــن هــذا قــام المجتمــع الــدولي ببــذل جهــود للتخفیــف والحــد مــن خطــر انتشــار هــذه األســلحة 
ـات تفـرض التزامـات  الفتاكة في مختلف مناط العالم من خـالل إبـرام مجموعـة مـن االتفاق

العمــل مــن أجــل ال ــات لوضــع هــذه علــى الــدول  حــد مــن أخطــار  هــذه األســلحة وٕاقــرار آل
  ).يثانالمطلب ال(االلتزامات موضع التنفیذ

اةو الطاقأثر التطور : المطلب األول   على الح في الح
ز على الطاقة  ـاة اإلنسـان  نظرا ألهمیتها الذرة سنر  لو فـي إیجـاد حلـ أساسـاو في ح

اتـه الت التـي تعتـرض اإلنسـان فـي ح عض المش ـنال ل م ـة غیـر أن هـذا االسـتعمال   یوم
عض األضرار ة بإ ، وقد )ولاألفرع ال( أن یخلف  ة هذه الطاقة البدیلـهتمت المنظمات الدول
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ة ألغــراض غیــر ول قصــد تفــاد اســتعمال هــذه الطاقــوالمتجــددة وتمــارس رقابتهــا علــى الــد
رة  ة أ عس   ).  يثانالفرع ال( سلم
ة تحدید الطاقة الذ: الفرع األول   ر

ح الطلب على امتالك الطاقة  في الوقت الراهن أكثر من وقت مضـى مـن الذرة أص
ات مختلف دول العالم نظرا ل ال یخلـو مـن  سـتعمالهاغیر أن اهمة لإلنسان، الم هافوائدأولو

اة األفرادو   أضرار    .مخاطر على صحة وح
ة: أوال   االستعمال السلمي للطاقة الذر

ة یتجسد التكرس القانوني فـي  لح الدول فـي اسـتخدام الطاقـة الذرـة ألغـراض سـلم
ـــ تســـرب األشـــعة الخطیـــرة التـــي یتســـبب فیهـــا  البیئـــة واإلنســـان عـــن طر حـــدود ال تضـــر 

قتین أساسیتین ة في وث   :استخدام المواد النوو
ة-1    معاهدة حظر انتشار األسلحة النوو

خدام السلمي للطاقة تضمنت نص المادة األولى من هذه المعاهدة تحدید االست
أنه  ة  ه النوو ازة  ال تسعى من خالل ذلك إلى امتالكالدولة و ل نشا سلمي تقوم  أو ح

ة ر . 1أو صنع أسلحة نوو ع الدول إذ تقوم الدولة بتطو دا أو ثابتا لجم واعتبرته حقا مؤ
ة حث الطاقة النوو ة  ة دون تمیزو   ٕانتاجهاو   أو تنم وأكدت . استخدامها لألغراض سلم

ات من أجل  من ذات المعاهدة على ح الدول 4المادة  ادل المعلومات والتكنولوج في ت
ة ة في األغراض السلم المساهمة منفردة . استخدام الطاقة النوو ما ألزمت الدول القادرة 

التعاون  5أخیرا ألزمت نص المادة و   ،2أو مع دول أخر  الدول األطراف في المعاهدة 

                                                 
ازة أو صنع أسلحة :( على أنه   1/متنص   1 ه و ال تسعى من خالل ذلك إلى امتالك أو ح ل نشا سلمي تقوم 

ة أجهزة أخر  ة أو أ ور ، م)نوو ة الموقعة بنیو وانضمت ، 01/07/1968في  كن معاهدة حظر انتشار األسلحة النوو
موجب مـرسوم رئـاسي رقم   .23/04/94، صادر بتارخ 62ج ر عدد  21/09/94في  ، مؤرخ94/287إلیها الجــزائر 

 
 .من ذات المعاهدة 4/م 2
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ما بین ة للدول غیر الحائزة ف ة للتفجیرات النوو قات السلم ها من أجل إتاحة فوائد التطب
ة   . 1لألسلحة النوو

ة عد من   بناء على ذلك فإن تكرس ح االستعمال السلمي للطاقة النوو
  .االلتزامات العامة الواقعة على عات الدول ذات التسلح النوو 

ة  - 2 الة الدول ة النظام األساسي للو   للطاقة الذر
ة للطاقة الذرة  الة الدول ة إلى إنشاء الو أدت حاجة االستعمال السلمي للطاقة النوو
ر  ة للطاقة الذرة من أجل تطو التي تساهم من جهة  في نشر االستخدامات السلم

رخاء المجتمعات، ومن جهة أخر تمنع استخدام هذه الطاقة ألغرض و   المجال الصحي
رة ةتشجو   عس حث في مجال الطاقة النوو ر ال ادل المعلوماتو   عها على تطو   ت

  .المنشآت الالزمة لذلكو   الخبراءو 
ة و  اغة األنظمة األساس الة الطاقة الذرة لص تم االعتماد على النظام األساسي لو

االت المشابهة لذلكو   لعدة أجهزة   .الو
الة بنصها  ة أهداف الو الواسع النطاق لها  الستعمالعلى اتضمنت المادة الثان

ستغل عطى من مساعدات في هذا المجال ال  إال  االستخدام مع التأكد من أن ما 
ة   . 2ألغراض سلم

الة، إذ تهدف هذه إلى استخدام  3تضمنت المادة  من النظام  تحدید مهام الو
ا را،و   الطاقة الذرة سلم   هذا من أجل تحقی التقدم االقتصادو   منعها عس

استخدامها في تولید الكهراءو   االجتماعيو  ره  الصناعة وقد و   الطب والزراعةو   تطو

                                                 
قة 5/م 1 ة السا  .من معاهدة حظر انتشار األسلحة النوو
عطى من :( على أنه 2/م تنص 2 ة و نشره على نطاق عالمي مع التأكد من أن ما  االستخدام السلمي للطاقة النوو

ستغل إ ة مساعدات في هذا المجال ال  ة للطاقة الذرة ،)ال ألغراض سلم الة الدول الصادر بتارخ  النظام األساسي للو
23/10/1956، www.legalaffairs.gov-bh/legilatio 
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الة منذ إنشائها عام  ما سنبینه   1957عملت الو على تحقی هذه األهداف دون غیرها 
  . الحقا

ا اة  :ثان ة على الح في ح   أثار الطاقة النوو
اإلشعاع حسب نوع ومصدر اإل شعاع وموضعه من جسم یختلف تأثر اإلنسان 

ما یختلف حسب مقدار  ذا حسب  اإلشعاع الذ تعرض لهاإلنسان،  جسم اإلنسان، و
صیب اإلنسان عالوة على  شعاعاإل امدة هذ ان الضرر الجسد الذ  فیتها ولما  و

عنینا في هذا المقام، فإننا سنتعرض لألضرار  الخطر من هذه االستخدامات هو ما 
ص ة التي  ةالجسد   .اب بها اإلنسان من الطاقة النوو

عي للفرد  ة على أنها إضعاف طب الكمال البدنيو تعرف األضرار الجسد أو   ماس 
اة والصح1لهالنفسي  ل اعتداء على الح ة، ومن ثم فإن الضرر یتمثل في  أو  ة البدن

ة ة أو الجنس   .الخ...العقل
  الضرر الماد - 1

ما الضرر الذ یخلقه التع یتمثل في ختلف حس األضرار  من یخلفهرض لإلشعاع و
ة ة الدمو األضرار التي تصیب و  أورام النخاع العظميو   التي تلح الجلد وأمراض األوع

ا اإلنجاب مما یؤثر في ما  خال ة الفرد،  عد مدة خصو ة قد تحدث  أن هناك أثارا عرض
الش لـة تمتد إلي سنوات ومنهـا، السرطان، اضطراب النمو  یخوخة، وانخفاض طو

ة ع صار واضطراب السمع وانخفاض قو المناعة الطب   .اإل
  الضرر المعنو   -2

ل  ،  ما یتمثل في  له عالقة بنفس الشخص، وهو أشد تأثیرا من الضرر الماد
ة انتقاله إلى آخرن مرض ال یرجي شفاؤه وخش ة  ، خاصة التعاسة والقل نتیجة اإلصا

  .األقارب

                                                 
، صحسن سعد 1  .405.، مرجع ساب
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ة األضرار ال -3   وراث
الجانب الوراثي لإلنسان، وتتمیز ل مساس  أنها ال تظهر في  وهو  هذه األضرار 

ه  ال الالحقة، وعل ذات الشخص الذ تعرض لإلشعاع، وٕانما قد تظهر في نسله في األج
ة فإن هذا الضرر یرتكز في تعط شر وهي  یل أو منع إحد الوظائف الحیو للجنس ال

فة اإلنجاب ة الجنین بتشوهات وله عدة . وظ العقم أو إصا ة الشخص  إصا صور 
ة،  ال الالحقةخلق متد األثر لألج   .ما قد 
 لتضررنتیجة  من اإلنجابالمؤقت أو النهائي  عني عدم الحصول:  العقم -أ

بیر، أو  ا اإلنجاب أو انخفاض عددها على نحو  عا إلتصال صفات مهلكة أو خال ت
  .1تغییر أو تبدیل وراثية في الجینات على أثر معی

ة لإلنسان -ب الطاقة الوراث مجموع الصفات  وتعني إلحاق أذ:اإلضرار  بیر 
ة، والتي قد یرثها الشخص ة أو نفس ة أو عقل انت جسمان شرة سواء   والخصائص ال

عة. لفرع نقلهاعن أصله و  أسلوب ضار في تحدید طب هذه   إذ تتدخل اإلشعاعات 
ومرد ذلك إلى أن اإلشعاعات قد تسبب في إحداث تغییرات . منها الصفات والتغییر

ة لد اإلنسان تطرأ على الكروموزومات أو الجینات   .2فجائ

لجنین من أضرار نتیجة ل ینتقلزادة على ما قد : األضرار التي تصیب الحمل -ج
اشرة خالل مدة الحمل ه م ه أو أحدهما لإلشعاع، فإن هناك أضرار تصی  تعرض أبو

عد ما  ما ثم تظهر األمراض ف   .وخالل مراحل نموه، مثل والدته مشوها أو سل
ة على : الفرع الثاني ة الدول ةل ياالستخدام السلمالرقا   لطاقة الذر

رة له ألغراض عس ة تحو ا وخش وما ینجر  نظرا لخطورة هذا النوع من التكنولوج
مة على السلم واألمن الدولي وح قوق اإلنسان خاصة الح في عن ذلك من أثار وخ

                                                 
، صحسن سعد 1  .407. ، مرحع ساب
عة الخاصةسمیر دمحم فاضل 2 ة لتتالئم مع الطب ة الدول ، المجلة المصرة للقانون  ، تطور قواعد المسئول للضرر النوو

 .67.، ص1980، 36الدولي، المجلد 
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اة ة ومن الح م االستخدام السلمي للطاقة النوو ة وتنظ ة لمراق ، تم إنشاء منظمات دول
ة للطا ة للطاقة الذرة، المجموعة األورو الة الدول الة الطاقة بینها، الو قة الذرة، و

ة   .النوو
ة  :أوال ة للطاقة الذر الة الدول   A.I.E.A:الو

موجب ة أنشئت  اإلجماع صادرة عن توص ة العامة لألمم المتحدة  في  الجمع
من طرف المؤتمر المعني  23/10/1956، وتم إقرار نظامها األساسي في 4/12/54

ة للطاقة الذرة الة الدول ة مستقلة ومتخصصة، .النظام األساسي للو  وهي منظمة دول
ع الدول األعضاء، المؤتمر العام ال: وتتكون من هیئات هي"  فینا"مقرها  ضم جم ذ 

ل من  ة  35ومجلس المحافظین الذ یتش اإلضافة إلى أجهزة أخر إدارة وتقن عضوا، 
ة في . التي تضم اإلدارین والخبراء والمحاسبین م اتب إقل اتب لتنسی العمل وم ولها م

یو، وقد تداول علیها خمس رؤساء: ل من ورك وتورنتو وطو   .جنیف ونیو
الة أنمن النظام األساسي  2/2لمادة بینت ا ادئ األمم  للو هدفها وفقا لمقاصد وم

ة یتمثل فيالمتحدة  ة واالقتصاد ة في األغراض الصح في سبیل  استخدام الطاقة النوو
رة، رخاء العالم وراح ة اإلنسان والتأكید على أن هذه الطاقة ال تخصص لألغراض العس

ة وقد ساهمت هذه المنظمة في إبرا ة  التي تنظم المسؤول ات الدول م العدید من االتفاق
ة ة عن االستخدام السلمي للطاقة النوو ة1الدول المهام األت   :وتقوم 

الة من خالل هیئات صنع القرار بها - ات الو  .تحدید برامج ومیزان

ة العامة ومجلس  - ا ما إلى الجمع إصدار تقارر دورة عن أنشطتها أو عن قضا
عین لمنظمة األمم المتحدةاألمن الت  .ا

ع االستخدام المأمون للطاقة الذرة مع توقى استخدامها المدمر -  .تشج

                                                 
ة للطاقة الذرة  2/2م - 1 الة الدول -www.legalaffairs.gov ،23/10/1956من النظام األساسي للو

bh/legilatio 
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ة بین البلدان  - ات النوو تعمل على أن تكون المحفل العالمي لتقاسم المعارف والتقن
ة على حد سواء ة والنام  .الصناع

ة  حث عن االستخدامات السلم الة من أجل األمن وال ا تعمل الو للعلوم والتكنولوج
ة  سي في هذا هو اإلسهام في السالم واألمن الدولي وأن أهداف األلف ة ودورها الرئ النوو

ة ة والبیئ ة واالقتصاد عادها االجتماع مختلف أ ة    .هي تحقی التنم
ة  تمثل عملهم في التأكد من المواد النوو ش بواسطة المفتشین، و ة التفت عمل تقوم 

رةواألنشطة غ ة وما یتصل بها . یر المستخدمة ألغراض عس ة المنشآت النوو ومراق
ات مع الدول والتي تبلغ أكثر من  معظم هذه االتفاقات مع و   دولة 140موجب اتفاق

ة وهي تتم وفقا للنظام العالمي لمعاهدة  ازة األسلحة النوو عدم ح ا  الدول التي التزمت دول
ة   .عدم انتشار األسلحة النوو

ة  ین واالستعداد واالستجا الة البلدان على تحسین السالمة واألمن النوو تساعد الو
ة  سي هو حما ة والهدف الرئ ات والمعاییر الدول االتفاق وم  للطوارئ وهذا العمل مح

  .األفراد والبیئة من اآلثار الضارة لإلشعاع
ة والمصا شمل المنشآت النوو ًضا مجال السالمة  در المشعة ونقل شمل دورها أ

ات المشعة فالعنصر األساسي هو إنشاء وتعزز تطبی معاییر  المواد المشعة والنفا
ة إلدارة وتنظ ة مالسالمة الدول   .األنشطة وتشمل المواد المشعة والنوو

ز جهودها  ة وتر ذلك المنشآت النوو ة والمشعة و شمل المجال األمني المواد النوو
ة أو غیرها من األعمال  على مساعدة الدول على ات اإلرهاب شف والرد على العمل منع و

ة المنشآت  ذلك حما ة واإلتجار بها، و ازة واستخدام ونقل األسلحة النوو المحظورة مثل ح
عادها عن أ عمل تخربي ة وٕا    .النوو

ة لتنسی تعبئة  ز العالم ا فهي نقطة التمر ذلك على تعزز العلم والتكنولوج تعمل 
ة  اجات الهامة للبلدان النام ة لالحت ا النوو ة للعلوم والتكنولوج ه االستخدامات السلم وتوج

ة المستدامة   .والمساهمة في محارة الفقر والمرض والتلوث وغیرها من أهداف التنم
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ة  ا اجتماع م المشارع التي تهدف إلى تحقی مزا التعاون التقني وذلك بتدع تقوم 
ة ملمو  ات وقنوات واقتصاد ة وتقوم بها العدید من الشر سة للمواطنین في البلدان النام

ال الدعم م الخدمات والمعدات الخاصة والتدرب وغیرها من أش   .تقد
ع أنحاء  االشتراك مع المعاهد والمختبرات في جم ر وذلك  حث والتطو وفي مجال ال

شأن المشا ر  حث والتطو م ال الة بتدع ة التي تواجه البلدان العالم تقوم الو كل الحیو
ا  اه والبیئة ومجاالت التكنولوج ه جهود العمل نحو الغذاء والصحة والم توج ة و النام

ة قد یؤد إلى حدوث فارق ملموس ة واإلشعاع   .النوو
اجاتها من  ط احت م وتخط مساعدة البلدان على تقی الة  إضافة إلى ذلك تقوم الو

ما في ذلك المنش ةالطاقة  س ة لتولید الكهراء الرئ   .1آت النوو
ة خاصة من  األمم المتحدة من خالل اتفاق ط  الة ترت في األخیر نشیر إلى أن الو

ذلك عند االقتضاء ة العامة، و ا للجمع الة تقررا سنو إلى مجلس   بنودها أن تقدم الو
ة فضال عن المسائل اإلجراءات الوقائ السالم واألمن  األمن اللتزاماتها المتعلقة  المتعلقة 

الة. الدولي ة من طرف هذه الو انت محال للرقا عض الدول التي  ما یلي    :وف
لة السالح النوو العراقي - 1   مش

الة قامت هذه  ،نر من المفتشین والخبراء الدولییفعدة أعمال، منها إرسال  الو
ش، للق2003الى 1992من عام  ةإلى العراق خالل الفترة الممتد ة تفت عمل  والتحق ةام 

ة ة والبیولوج ة  تهامات، إثر اإل2من امتالك العراق لألسلحة النوو التي وجهته الدول الغر
الة للنظام العراقي أنذاك،  ة  وقد قامت الو ائ م ة والك ة والبیولوج امتالكها ألسلحة نوو

و  ش لعدة مرات من األونس ات تفت عمل ة للطاقة الذرة  ك unscom مالدول  واألونموف
unmovic .  

                                                 
ة للطاقة الذرة  1 الة الدول  www.legalaffairs.gov-bh/legilatio ،23/10/1956النظام األساسي للو
اق التسلح، عبد القادر رز المخادمي 2 ة، : س الهواجس والطموحات والمصالح، دیون المطبوعات الجامع

  .157. ص  ،2010الجزائر،
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عض برامج األسلحة، أطلقت  ن من اكتشاف  ش مستمر ودقی م إذ خضعت لتفت
عدم  ة برنامجا لتوظیف الخبراء والعلماء العراقیین في هذا المجال وذلك  الدول الغر

   .لجوئهم لدول أخر لمساعدتها على إنتاج مثل هذه األسلحة
له یبین لنا مد تعا یلین، إذ هذا  اسة الم س  تلكتم ذه الدولهأن مل الدول الكبر 

رها دون رقیب، ومن جهة أخر توجد دول  ما تعمل على تطو ة واألسلحة  هذه التكنولوج
ما في دلك  كأخر تسعى إلى امتالك مثل هذه األسلحة دون تحر  أجهزة األمم المتحدة 

  .مثل إسرائیل مجلس األمن،
ل برنامج إیرانم -2   نوو ال ش

ش ة والتي  ةقام فر من الخبراء بزارات تفت سبب االتهامات الغر إلى إیران 
ة من خالل تخصیب الیورانیوم، مما أضحى المفادها أن إیران تسعى  متالك أسلحة نوو

بیرا في اآلون ة والتي عرفت تطورا  ة الغر األزمة اإلیران سمى  األخیرة، إذ أقدمت  ةما 
ات المتحد ة علالوال عتهاة األمر ة علیها وت ات اقتصاد ة  ى فرض عقو الدول األورو

ع من المیثاق ات من طرف مجلس األمن استنادا للفصل السا   .في ذلك، وفرض عقو
ل ، تارخ صدور قرار وزر 1995النوو اإلیراني جدال منذ عام   عرف المش

فة ذ قدرة ة خف انجاز مفاعل طاقة مائ غاوا 1000تعادل  الطاقة الروسي  عد أن  م
مه، حاولت الو م أ توقیف المشروع معتبرة أن إیران قد  اشرت بتصم ا قد  انت ألمان
ة سالح الوقود المستعمل لتشغیل المفاعل،  مرت عتبر  تحاول استخراج البلوتونیوم الذ 

ل سر ت ش انت تستعمل  ات واشتد الجدل حول هذا البرنامج عندما ثبت أن إیران  قن
یز وٕاعادة المعالجة  من دون أن تصرح عن أنشطتها  ه التر ما ف الوقود النوو الذر 
ة التي  ة الوقا ه  في اتفاق ة للطاقة الذرة، خالفا لما هو منصوص عل الة الدول للو



اب الثاني اةعلى التطور العلمي والتقني  تأثیر                                    : ال  الح في الح

299 
 

الة  1974وقعتها في عام  أن إیران قد  تقوم بإنتاج مواد . مع الو عض   مما أثار قل ال
ة انشطارة   .1ضمن إطار برنامج أسلحة نوو

عًدا جدیًدا في أواخر عام  مع نشر صور تظهر منشأتي وقود  2002إتخذ الجدل 
ة لد اكتشاف المنشأتین غیر  نوو في جنوب طهران، فدوت صفرات اإلنذار الدول
أن إیران تكثف الیورانیوم من جهة وتخصب البلوتونیوم من  المصرح عنهما، واعتقدت 

ة سالحجهة أخر  مرت   . لكي تنتج مواد انشطارة تعتبر 
عزم  س خاتمي،  إزداد القل إثر تصرحات المسؤولین اإلیرانیین وعلى رأسهم الرئ

املة ر دورة وقود نوو  الة . إیران تطو س الو حیث قام رئ ال   هذا عرف الملف تدو و
ة للطاقة بزارة إلیران للشروع في المحادثات، فالزار  ة شملت المنشأتین واثر ذلك الدول

ل إخالال  ش ارها مما  ة في النابذات الخت ك الخبراء في أن إیران قد أدخلت مواد نوو ش
ة التي وقعتها، ومهدت هذه الزارة ة الوقا ح عدد من المسائل التي تعلقت  اتفاق إلى توض

ة، تعل قت أوال بتصرح بتصرح إیران وعدد من المسائل األخر المتعلقة بإجراء الوقا
ة وعن تحدیدها للمنشآت واألماكن األخر التي تم فیها تخزن  إیران عن استیراد مواد نوو

ة 2003المواد ومعالجتها خالل صیف  أخذ عینات بیئ ة  الة الدول ، سمحت لخبراء الو
ة للتحق من عدم وجود أ مواد أو أنشطة غیر " ناتانز" في وغیرها من المواقع النوو

طء المؤسسة مصر  ة للطاقة الذرة إشتكى من  الة الدول ح عنها ولكن المدیر العام للو
عض  الدخول الكامل والتام إلى  الة  ة للطاقة الذرة في السماح لخبراء الو اإلیران

عض األوقات معلومات ناقصة أو متناقضة في  ة  ومن أنها زودتهم  س   .2المنشآت الرئ

                                                 
ایل 1 ة وحظر انتشارها، رشارد غوثر وآخرون، ترجمة حسن حسن، عمر شانون ن  ، الحد من األسلحة النوو

ي حاث السالم الولي، ، التسلح ونزع السالح واأل...األیو هولم أل ، 2004من الدولي، الكتاب السنو األول، معهد ستو
 .845. ص

 
ایل 2 ، صشانون ن   .846. ، مرجع ساب
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مجل ات أدت  الة إلى اعتماد قرارل هذه المعط في   س محافظي الو
التحق من أنه تم  12/09/2003 السماح  عبر عن القل الشدید من رفض إیران 

الد تخلو ة وأن ال ة الوقا قة التفاق ة وأنها مطا ع المواد النوو من أنشطة  التصرح عن جم
ة غیر مصرح عنها، ونص القرار على أنه من الضرور والملح تعالج إیران أن   نوو

الة من خالل اتخاذ  امل مع الو ل  ش الة وأن تتعاون  ع المشاكل التي أثارتها الو جم
ر من عام  ة أكتو ع اإلجراءات الالزمة قبل نها ع 2003جم ما فرض على إیران توق  ،

اللجوء ة مع التهدید  ة الوقا اتفاق ول إضافي ملح  إلى مجلس األمن  في  وتنفیذ برتو
  .فاق إیران في حل المسائل العالقة قبل التارخ المحددحال إخ

مجموعة الخمسة (شرعت إیران منذ مدة في مفاوضات  مع الغرب  عرف  أ ما 
ا ا والصین زائد ألمان نت من  )زائد واحد وهي الو م أ، فرنسا، المملكة المتحدة، روس وتم

هذه الدول برفع  م وتعهدالتوصل إلى اتفاق مبدئي معها وذلك بوقف تخصیب الیورانیو 
ات المفروضة علیها شأن . 1العقو نت من التوصل إلى اتفاق نهائي مع تلك الدول  وتم

ة ة  14في ) خفض تخصیب الیورانیوم( وقف صناعة األسلحة النوو ل ، مع 2015جو
ة لمدة  ة الدول ة المفروضة علیها  15خضوعها للرقا ات االقتصاد عاما مقابل رفع العقو

بیر،منذ  هذا قد حققت إیران نجاحا  عرف االقتصاد اإلیراني انتعاشا  ثمان سنوات، و إذ س
ة المجمدة في مختلف البنوك  الغ المال بیرا من خالل تصدیرها للبترول واسترجاعها للم

ار دول مما یجعلها دولة ذات نفوذ 150والمقدرة بـ  ة في المنطقةو   مل م   .2قوة إقل
لة السالح النوو  - 3 ا ل  مش ةكور  الشمال

ة النوو  ورا الشمال ، فقد دخل البرنامج في منذ مدة لم تهدأ األزمة حول برنامج 
ر  ة رًدا على 2002مرحلة جدیدة أكثر خطورة في أكتو ورا الشمال ، عندما أقرت 

أنها اعتمدت برنامجا سرا لتكثیف الیورانیوم إلنتاج الیورانیوم ة  ومة األمر  اتهامات الح
                                                 

 .20/03/2014جردة الخبر لیوم  1
ة  15جردة الخبر الجزائرة لیوم  2 ل  .12. ، ص2015جو
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المثل بین  الكثیر التكثیف نتج عن هذا القرار سلسلة من الخطوات المرتكزة على المعاملة 
ة ه عام و   ورا الشمال ار العمل المتف عل   .19941الو م أ ما أد إلى انه

حت  ة في تصعید األزمة، إذ أص ورا الشمال ساهمت الخطوات التي أقدمت علیها 
ة، وتزامن هذا التصعید  مع  أول دولة تنسحب من معاهدة حظر انتشار األسلحة النوو

امتالكه ألسلحة الدمار  ة إثر التهم التي وجهتها لها  لة العرق المش انشغال الو م أ، 
ما سب وأن أشرنا   .الشامل 

ة األمر ثم  ة في بدا ة صین مشار ة في مفاوضات  ورا الشمال دخلت الو م أ و
و  ة  مشار ا دخلت في جولة أخر  ین إال أنهما لم یؤد ا في  ان وروس ا ة وال را الجنو

ة  والو م  ورا الشمال سبب توتر العالقات بین  ا  ة نتیجة، وعرفت المحاوالت تجاذ إلى أ
ة حول  ورا الشمال ة تجاه  ة إتجاهها وتنصب التهم األمر اسة عدائ ونها تنتهج س أ، 

حیث لها منشآت عدیدة تعني بدورة الوقود النوو إنتاج هذه األخیرة المواد االنشطار ة 
محاولتها  وك  ما توجد ش وقادرة على إنتاج مواد انشطارة وقادرة على إنتاج أسلحة، 

ین الو م أ . 2تكثیف الیورانیوم ومازالت هذه األزمة إلى یومنا هذا، توتر العالقة بینها و
ة ا ورا الشمال غي على  ة خدمة لشعبها من حین ألخر، لكنه ین اس لتخلي عن هذه الس

ة بدال من  ة التفرغ ألوضاعها الداخل ورا الشمال ومة  ولشعوب العالم ، ذلك األولى لح
المنفعة على مواطنیها، خاصة وأنها دولة متأخرة  عود  ع الوقت في مجال ال  تض

ا في تلك المنطقة   .اقتصاد
ا ة:ثان ة للطاقة الذر    المجموعة األور
ة روما الموقعة فيأنش موجب اتفاق ة طرفمن  25/03/1957ئت   ست دول أرو

ة  م ان لهذه المنظمة اإلقل ا ولكسمبورغ وهولندا ،وقد  طال ا وٕا ا وفرنسا وألمان هي بلج

                                                 
ایل 1 ، صشانون ن   .847. ، المرجع الساب
ة 2 رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ، ازاید ورد ة، مذ رة والسلم ستخدام الطاقة الذرة لألغراض العس

اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .36. ، ص2012، جامعة تیز وزو، ةالقانون الدولي العام، 
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ان ة الس بیرة في مجال وضع قواعد حما من  العاملین في المجال النوو و   مجهودات 
ذلك العدی د من األنشطة  في مجال وقف االستخدام للطاقة الخطر اإلشعاعي، ولها 

ة  على النشا غیر الضار   .النوو
ة :ثالثا الة الطاقة النوو   A.E.N:و

ة للتعاون االقتصاد في   17/12/1957تم إنشاؤها من طرف المنظمة األور
ة في ش ممارسة الالسلم، من خالل  وقت رقیب على حسن استخدام الطاقة النوو تفت

ة آنشعلى الم ة من أخطار الصناعات النوو الة أسلوب الوقا ة وقد وضعت الو ت النوو
ة والت ة عن األضرار النوو ةأوالمسؤول مؤتمرات الأن  وال شك ،1مین ضد األخطار النوو

الساب اإلشارة إلیها، تشمل الحفا على التي البیئة و  حولاألمم المتحدة التي عقدتها 
ة ناتج عنالالبیئة من التلوث الذر    .إجراء التجارب النوو

شأن :الفرع الثالث ة  ة وأثرها في تغیر التوجهات الدول ان ا ة ال األزمة النوو
ا  ةالتكنولوج   النوو

ن لها أن تؤد م ة  إلى  إضافة للتلوث السام توجد حوادث أخر خطیرة واستثنائ
ان أثار غیر متوقعة على البیئة، وأكثرها شیوًعا  برزت في السنو  ات األخیرة وخطورتها 

شرة مة  على ال لة األمد، و   نتیجة للتقدم التكنولوجي وأثارها الوخ ة الطو الجوانب الماد
الدول ها إلى رفع التحد لمواجهةو   مما دفع  هذه المخاطر بواسطة  ضغط من شعو

ة مالئمة   .إجراءات قانون
ائيانفج: 2ومن بین هذه المخاطر التي شهدها العالم نجد م  ار المصنع الك

flixborough   ا عام ا عام Seveso و  ،1974ببرطان طال الهند Bhopal و ،1976ا

                                                 
ة في مصر والعالم، الهیئة المصرة العامة للكدمحم سر طه،  - 1 ة والنوو ، 1986تاب، القاهرة، الطاقة التقلید
  .129.ص

2  Michel prieur, op. cit, p.491. 
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قا   Tchernobylو  قتیل، 2500الذ خلف و   ،1984عام  االتحاد السوفایتي سا
  .1973فرنسا عام  saint amande les  eauxو  ،1978

بیر، إذ ان لها صد  افة  هذه الحوادث التي وقعت  عملت الدول على إتخاذ 
  .التدابیر الالزمة للحد منها ومنها فرنسا

ان في عام  هشهد  غیر أن ما ا الغ  في تغیر توجهات ، 2011ال ان له أثر 
والذ " يتسو نام" ثر الزلزال الذ هز هذا البلد وٕاعصارإوذلك ، 1الدول في هذا المجال

ما"وقع في مقاطعة  وش اة، إذ تسبب في ان" فو عاث الغازات المشعة والتي أثرت على الح
عد إذ  ة للتلوث امتدت إلى  م والتي تسببت الراح في  30 تعرضت المنتجات الزراع

فعل األمطار اتهم نقلها وترسبت  بیرا على صحة األشخاص وح ل خطرا    .مما ش
عض الدو  حیث قامت  ة،  بیرا في األوسا الدول غل هذه الحادثة أحدثت هلعا  ل 

ة  امفاعالته ة ومن بینثر وقوع هذه اإالنوو ة والبیئ ما قامت دول  اهلكارثة النوو ا، ف ألمان
اطات الالزمة تفاد اتخاذ االحت   .وارثلوقوع مثل هذه الك اأخر 

اة :المطلب الثاني   أثر أسلحة الدمار الشامل على الح في ح
بیرة، وتعاظمت هذه األ ة  اة أهم عدللح في الح ة في السنوات األخیرة  أن   هم

ة نتیجة  ا الكون تطور العلمي والتكنولوجي وما نجم عنه من أخطار تهدد التفاقمت القضا
ة الفناء، وفي مقدمتها أخطار األسلحة النوو من أسلحة  وغیرها) األول فرعال( اإلنسان 

األسلحة الدمار الشامل وتدمیر البیئة واألخطار المتصلة بإدارة المصادر ال ة  بیئ
ة  ماو ة والتي الو   )ثانيالفرع ال(الك            عن النوعین األخرین  تقل خطورة األسلحة البیولوج

  ). ثالثالفرع ال( 
  
  

                                                 
question.fr,  www.lenergieeneLe nucléaire au Japon depuis la catastrophe de Fukushima,  1

du 09/04/2011, à 20H00. 
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ة: الفرع األول اة أثار األسلحة الذر   على الح في الح
س من ال  ل عواقب األسلحة الذرل صورة  ،1ةسهـل الحدیث عن  إن استخدمت 
لياملة ل  ش اة  عني القضاء على الح عتبر . ، ألن استعمالها   تهدیدا لألمنفوجودها 

الدولي، ذلك أن صناعة هده األسلحة وراءها هدف والمتمثل في استعمالها أو التهدید 
ٕان تم استعمالها ستكون لها و   استعمالها، مما یخل الخوف والرعب في نفوس الشعوب،

ة على مد ال اسات سلب حیث انع اة،  ة  عود اإلنسانسوف ح ع بهدف إلى النظم الطب
قي  عة الحضارة، وست ل شيء من عناصر الطب عد فقدان  اة  قاء على قید الح مجرد ال
ة فمجرد حدوث اإلنفجارات  ة الطب ة اإلنسان عند الكفاف من الغذاء  والمأو والعنا غا

ة ا إشعاعات أول من اإلنفجارات، وخالل  ىالدقائ األول حرائ هائلة خاللو   تتولد مبدئ
ائن حي ل  موت  في نطاق هذه العواصف النارة، وتشل  ساعات تتكاثر هذه الحرائ ف

ة س سبب الموجـات الكهرومغناط ما نظم الطاقة  اة الس ة الح اشرةو   حر   .اإلنفجارات الم
بیرة من الناس ممن أصیبوا بهذه المنتیجة لذلك   وجات للعمى تتعرض مجموعة 

سد أبواب النجاة  ل شيء، مما  ار في  في وجوههم تدفع هذه  والصدمة من عظم االنه
ة إلى الهروب متلمسین النجاة لة تتجه  الصدمة القادرن على الحر عیدة طو في هجرة 

توالى المصابون  فرق الجماعات والمجتمعات و ة، مما  ا نحو المناط األقل إصا إشعاع
س ام وأشهر حیث في الوفاة  عد أ زداد المصابون  ار الجهاز المناعي، و رعة نتیجة انه

رة لإلشعاعات  ان، وهي أعراض المراحل الم تظهر علیهم عالمات القل النفسي والغث
ات في المنطقة و الحادة  ة إلى تضاعف عدد الوف الدولة  أو الممیتة، مما یؤد في النها

  . 2التي تعرضت النفجار نوو 

                                                 
  .89 .، مرجع سابق، صسمير محمد - 1
ة توجد أس  2 ذلك صوارخ سوفیت ة، و ة  تمتلكها إسرائیل وأخر تنقلها إلى منطقة االنتشار السرع األمر لحة نوو

ة، وصوارخ متوسطة المد قادرة على حمل  افة المواقع التي توجد بها أسلحة نوو ة توجهها إلى  تحمل رؤوس نوو
اة واس ل تهدیدا ألمن وح ش له  ة، هذا  ائ م ة و اة بهیج نصار: تقرار شعوب المنطقة، أنظررؤوس نوو ، ح الح



اب الثاني اةعلى التطور العلمي والتقني  تأثیر                                    : ال  الح في الح

305 
 

اة وتغطى السماء  20إلى  15فـة إلى أن نحو إضا من المصابین بین الموت والح
فـة من الدخان والسحاب وتجعل النهار ظالما تاما ث ومن هنا تبدأ التأثیرات  ،غیوم 

ة وتستمر عدة سنوات على النحو األتي   :البیئ
ل عنیف ل انخفاض في النشا - 1 ش اتات على ماالتحلیلي الضوئي  دون  د الن

عي  .التوازن الطب

ل شيء - 2 ة وٕانتشار التلوث اإلشعاعي في  اه السطح  . نقص الغذاء وتجمد الم

اة وصحة األفراد للخطر - 3 عرض ح األوزون مما   .یبدأ تلوث الهواء 

ا حتى یجلب معه األشعة فوق  - 4 ان محجو ظهر ضوء الشمس الذ  ما أن 
الغة الضرر تسبب العمى موجات مضاعفة  ة   .البنفسج

السرطان، وهو ع - 5 ات جدیدة  د مرور سنة أو سنتین من الحرب تظهر إصا
ما   .سرطان الدم أو الو

اة:الفرع الثاني ة على الح في الح ماو   أثار األسلحة الك
ة للعجز أو لجروح خطیرة ل مادة سامة لها آثار مسب ائي هو  م أو   السالح الك

ما تعت اإلضافة إلى وسائل استخدامها،  ة الوفاة  ائ م ة و بر أسلحة  ذلك مواد مسب
ن أن تصنع لهذا الغرض أو عن مسممة للدم، و للبتور ومواد  م مواد الخانقة، وهذه المواد 

ك، الست ة، وذلك عن طر خرق وعاء من ال ة فیها  طر وسائل بدائ أو وضع حاو
ة بجانب شحنة متفجرة ائ م   .1مواد 

ة سامة أ ائ م ن من خالل مفعولها  ما تعتبر أسلحة  م ة  ائ م مادة 
ة أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة لإلنسان  ات الحیـو ائي في العمل م   الك

غض النظـر عن . أو الحیوان ة التي هي من هذا القبیل  ائ م ع المواد الك شمل ذلك جم و
                                                                                                                                                    

ة  ة والحقوق االقتصاد ر الثاني حول ح المشار ة في الشرق األوسط، أوراق الملتقى الف وانتشار األسلحة النوو
اة، المنظمة المصرة لحقوق اإلنسان، القاهرة،  ة الضرورة للح  .269-268. ص، 1998واالجتماع

ك لو ورو 1 النددومین و ة،ن  ة، أو البیولوج ة، أو اإلشعاع ا األسلحة النوو قدم المساعدة إلى ضحا أو     ، من س
ة للصلیب األحمر، المجلد  یف؟ مختارات من المجلة الدول ة، و ائ م   . 68 .ص ،2007، 866العدد  ،89الك
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انت تنتج ف أو ذخائر أو أ   ي مرافمنشئها أو طرقة إنتاجها، وغض النظر عما إذا 
ان آخر ة  .1م ائ م ة وأسلحة  ة تقلید ائ م ة إلى أسلحة  ائ م وتنقسم األسلحة الك

  .حدیثة
ة  ة التقلید ائ م تلك األسلحة التي تم إنتاجها في الفترة ما بین هي فاألسلحة الك

ن استعمالها  1946و  1925 عد من المم أسلحة وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم 
ة ائ   .2م
ة الجدیدة التي یتعل الكثیر  أما ائ م ة الحدیثة فهي تلك المواد الك ائ م األسلحة الك

ة للعجز أسلحة، وهي في الغالب مواد مسب ن استخدامها  م ة و منتجات صیدالن  منها 
 في عام الذ استخدم" الفیتانیل"أو مشلة لألعصاب، وأشهر هذه األسلحة مشتقات 

ة اختطاف الرهائن في أحد م 2002 انت عواقب استخدامه إلنهاء عمل و و سارح موس
مة   .3وخ

ات المصنوعة لها، فالتطور في  ماو ة في دخول الك ائ م تبرز خطورة األسلحة الك
ة شدیدة السّ  ن العلماء من إنتاج غازات مر اء م م والفتك ولم تكن موجودة في  معلم الك

عة، ففي الحرب العا ا، إذ الطب الفرنسیین في بلج بیرة  ة األولى ألح األلمان خسائر  لم
اغت األلمان  توفي خمسة آالف جند من أصل خمسة عشر ألف مصاب وقد 

 1918وفي سنة  اسطوانة، 7530طن من الغاز قذفت من  180بـ  1915الفرنسیین عام 
  .4غاز السامطن من ال 5800ألف أسطوانة تحمل  200هاجم اإلنجلیز األلمان بـ 

                                                 
ة  2/2المادة   1 ة وٕانتاجها وتخزمن اتفاق ائ م نها واستعمالها وتدمیر تلك األسلحة المبرمة حظر استحداث األسلحة الك

موجب مرسوم رئاسي ارس بـ10/12/1982في  ، ج 03/07/1995مؤرخ في  95/157رقم   ، انضمت إلیها الجزائر 
  .03/07/1995، صادر بتارخ 1995عام  31ر عدد 

ة 2/5المادة  2  .من ذات االتفاق
الند3 و ن  ك لو ورو ، صدومین   .70 .، مرجع ساب
،  23، أسلحة الدمار الشامل في الفقه اإلسالمي، مجلة الشرعة والقانون العدد عبد المجید دمحم الصالحین  4 ما

  .109 .، ص2005
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ة للصلیب األحمر ة  1918فبرایر  6في  وجهت اللجنة الدول إلى األطراف المشار
ًا شدید اللهجة ضد استعمال الغازات السامة ة األولى نداء علن . في الحرب العالم

سعى العلم إلى تحسینه " ووصفت هذه الغازات  وفي العام نفسه  "االختراع الهمجي الذ 
اء م اء متخوفًا من عجز اإلنتاج  حائز" فرتز هابر" اسمه  ان عالم  م ل للك جائزة نو

ان العالم  ة حاجات س ل النتروجین الجو , الغذائي العالمي عن تلب ة لتحو فابتكر عمل
ار شخص متعلقًا بهذه . إلى سماد زراعي مل قدر  ن الغذائي لما  ح الیوم التمو وأص

ة   1.العمل
قرة هابر  ز على اإلنتاج الغذائيإال أن ع اء قادرة  بل فقط، لم تتر م ظن أن الك

ة األولى ه الحرب العالم ضًا على توفیر حل لمأزق الخنادق الذ غرقت ف مانهو  ،أ  ٕا
انات ة  اإلم ل جدید من الوسائل الحر حها ش دورًا محورًا في أول  أدالتي قد یت

ه الغاز  ر استخدمت ف وفي ذلك الیوم  ،1915أبرل  22ات یوم هجوم في التارخ العس
ا" الفالندر " طنًا من غاز الكلور على جبهة  150ألقیت حوالي  ووصف موت  ،في بلج

أنه  م ز مجرد أن تحطم ح  ،"غر في أرض جافة"مئات الجنود الذین قضوا اختناقًا و
لى استخدام إاع طرفي النز  ألجثیرا حتى  هذا التحطماستعمال السموم في الحرب لم یلبث 

صر فقدان ال تسبب  حرق الجلد و   .2غاز الخردل الذ 
ة  ائ م استخدمت الو م أ في الفیتنام غازات اإلزعاج وغازات الهلوسة، والمواد الك

اتات، حیث استخدموا غاز  ة  "BZ"وغاز  1968عام  "DN"الحارقة للن ائ م والمواد الك
ات قوات المقاومة المسقطة لألوراق لتدمیر محصول األرز، و  ة تحر لتسهیل مراق

ة في أفغانستان سنة  ائ م ات قنابل  ما استخدم السوف ة،  ، وقبل ذلك 1980الفیتنام

                                                 
س نائب" فورستر جاك" 1 ة اللجنة رئ ة ندوة - األحمر للصلیب الدول له الذ التهدید حول دول ة األسلحة تش  البیولوج

ة مائ ة تعقد 10/06/2005 بتارخ والك ر  مناس ول الثمانین الذ   .1925 ،جنیف لبروتو
ة وتأثیراتهعزوز عبد الملك 2 ائ م تأثیر التطور العلمي : ، ملتقى وطني حولنعلى حقوق اإلنسا ا، تطور األسلحة الك

ة2013نوفمبر  28و 27والتقني على حقوق اإلنسان، لیومي  ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .5.ص، ، 
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ا سنة  طالیون غاز الخردل في إثیو  15000موقعین بذلك  1936له استخدم اإل
یین ة بین اإلثیو    .1إصا

ات هائلة من غاز السارن تم استخدام  2013أوت  21وأخیرا في سورا بتارخ  م
إلى إبرام  شخص، مما دفع سورا 1400أكثر من وفاة  أد إلى "دمشبوطة الغ"في 

سمبر ة وتدمیر أسلحتها بدًء من د مائ ة لألسلحة الك إلى   اتفاق عاجل مع منظمة الدول
  .2014جوان عام 
ة اآلثار العامة : أوال ائ م اةلألسلحة الك   على الح في الح

ها هذه األسلحةت   ة التي تحتو مائ   :ظهر هذه اآلثار من خالل المواد الك
ة المؤثرة على األعصاب  المواد-1 ائ م   الك

ة المؤثرة على األعصاب غازات  ائ م ن، التابون،"تشمل المواد الك   "VXو  السار
تم  ارها مو إو اعت ة، و ة المخاط ادا متصاص هذه المواد عن طر االستنشاق، واألغش

اشرة على الجهاز  سامة فإذا ابتلعت عن طر شرب الماء أو تلوث الطعام، فإنها تؤثر م
الن األنف العینین، واإلسهال، وضی في الصدر  العصبي ولها أعراض مثل، س

ة   .2، والتشنجاتفي التنفس، والسعال وصعو
سبب التعرض لغازات األعصاب،  ن أن  م ض القلما  ضی حدقة ب، طء ن

ة .لعینا ارتخاء العضالت وضعفها، قد یتطور لشلل في  ،تغّیر في الحالة العقل
ل تظهر أعراض  .العضالت، ومن ثّم توقف التنفس ان عند التعرض الطو عض األح في 

قةمغایرة لألعراض  ض القلب، وارتفاع  السا ظهر تسرع في ن إذ تتوسع حدقة العین، و
  .3في العضالت رعشالضغط، مع ظهور 

 

                                                 
، ص  1   .110 .عبد المجید دمحم الصالحین، مرجع ساب
ة، . 2 ة، مقال لمنظمة الصحة العالم ائ م شأن اإلطالق المتعمد للمواد الك ة  أسئلة وأجو

http://www.who.int/hac/ar/    
ة السامة، األعراض والعالج  3 ائ م   http://www.help4syria.com/node/207: الغازات الك
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ة للقروح  -2 ة المسب ائ م   المواد الك
ضا  "غاز الخردل"العامل المسبب للتقرحات أو العامل النفط، هو  یتمثل والمعروف أ

ة" بخردل الكبرت" ائ م تعتبر مواد الخردل مواد ، 1وهو عامل من عوامل الحرب الك
ن أن تسبب التقرحات والضرر للجلد والعینین والرئتین، م ة مهیجة  ائ ن أن  م م و

ان  یؤد التعرض لغاز الخردل إلى السعال وتهیج الجلد، ولكن  ثیر من األح تأخر تفي 
  .2اآلثار الشدیدةهذه ظهور 

مرض السرطان،  ة  ن أن یتسبب في اإلصا م ل األمد  إن التعرض لتسمم طو
، وضی التنفس المز  االلتهاب الرئو ة  النزلة الوافدة أو عن طر اإلصا من، الموت 

سبب  عد التعرض  موت الناس المعرضین لتسمم شدید في األسبوع األول  ن أن  م ما 
ة   .3مضاعفة رئو

ة المسممة للدم - 3 ائ م   تأثیرات المواد الك
ة تعد  ائ م ات  أو   تأثیرها السام في الدم، لها رائحة مثل اللوز المر ون مر
انا ال ات أح انید" رائحة لها، ومن أشهر هذه المر م اللون، مر  "الس وهو غاز عد
  .4الطعم

من   تعتبر هذه الغازات سرعة االنتشار والتبخر وتذوب في الماء، وتكون أخف
سجین  ،الهواء مما یجعلها ترتفع في الجو منع وصول األو امها  تكمن خطورتها في ق

ا واألنسجة ة بهاإلى الخال حدث نتیجة اإلصا ن أن  م ، والشعور التنفس السرع ، 
ان، صداع ،تغیر لون الجلد إلى القرمز ، االختناق والحاجة للهواء ضات  ،غث تسرع ن

                                                 
الحدود، التعرف على حاالت التعرض لغاز الخردل وعالجها، سلسلة صحف الحقائ للتعرف على عوامل   1 اء  أط

ة، أبرل  ائ م   physiciansforhumanrights.org. 01 .، ص2013الحرب الك
، ص أسئلة  2 ة، مرجع ساب ائ م شأن اإلطالق المتعمد للمواد الك ة    . 5 .وأجو
مي للشرق   3 تب اإلقل ة، الم ة، مقال لمنظمة الصحة العالم ائ م ة والك معلومات عامة حول التهدیدات البیولوج

    nt/hac/ar/http://www.who.i. 23. ، ص2003األوسط، القاهرة، 
، ص 4 ة، مرجع ساب ائ م ة والك   .19 .معلومات عامة حول التهدیدات البیولوج
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یزوفي حالة التعرض  .القلب اطؤ  مرتفع تظهر اختالجات لتر وانخفاض ضغط الدم، وت
  .1القلب، وفقدان الوعي

ة الخانقة -4 ائ م   المواد الك
ة الخانقة نجد  ائ م وهو غاز أصفر ضارب " غاز الكلور"من بین أشد المواد الك

للخضرة أو سائل راق بلون الكهرمان، یتفاعل الكلور مع الماء الموجود في جسم اإلنسان 
ل أحماضا شدیدة الضرر ش عتبر الكلور غاز مهیج شدید التأثیر والتعرض له 2ل ما   ،

ضی الدموع من العینین، والسعال، وشعو  ریؤد على الفور إلى شعور الذع وانهما ر 
ان والقيء، وتهیج في الجلدالصدر ة في التنفس، والغث   .3، وصعو

ن استخالصه من خالل  م األعراض التي یتعرض لها جسم اإلنسان هذه إن ما 
اشرة  ة السامة، أن هذا النوع من السالح له تأثیرات م ائ م الغازات الك ة  نتیجة اإلصا

ه إلى الوفا ة على جسم اإلنسان، تؤد  اشرة، أو تترك وقو اة سواء م ة وفقدان الح
شعة على صحته، تكون  ات خطیرة مزمنة لها أثار  عاني من مرض وٕاصا المصاب 

ة   . نتیجتها المعانات والوفاة في النها
ا ة على حقوق اإلنسان األخر :ثان ائ م   تأثیر األسلحة الك

ة على الح ائ م قتصر تأثیر األسلحة الك اة وٕانم ال  ذلك حقوق في الح مس  ا 
الح في الغذاء والح في الصحة والح في البیئة     .أخر 

  الح في الغذاء -1
ح اإلنسان في الحصول على ماء صالح  مس  ة  ائ م استخدام األسلحة الك

  .متكاملو   للشرب، وغذاء نظیف وصالح لألكل

                                                 
ة السامة، األعراض والعالج  1 ائ م  http://www.help4syria.com/node/207: الغازات الك
ة  2 ، ص  معلومات عامة حول التهدیدات البیولوج ة، مرجع ساب ائ م   .17والك
، ص 3 ة، مرجع ساب ائ م شأن اإلطالق المتعمد للمواد الك ة   .04 .أسئلة وأجو
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اه للتل ة والم ة ینجر عنه تعرض األغذ ائ م وث، إضافة إلى إن إطالق األسلحة الك
اه،  ة، أو إمدادات الم ة في السلسلة الغذائ ائ م أنه قد یجر عن عمد دس المواد الك

ن " التابون "و" السارن"وتمتزج المواد المؤثرة على األعصاب مثل  م سهولة مع الماء، و
ائ م سبب الماء تسمما إذا تم شره أو المس جسم اإلنسان، ومن بین هذه المواد الك ة أن 

ن لغاز  م لة في الماء دون تحل "VX"السامة  ستمر لمدة طو ما أن  لـأن  أو تبخر، 
ثها للماء والغذاء لعدة سنوات" الخردل"مادة  ستمر تلو ن أن    .1م

ان على  م ة  ة یجعل من الصعو ائ م إن تلوث الماء والغذاء بواسطة األسلحة الك
حصل على هذه المواد األساس اته، مما یؤثر على حقهاإلنسان أن  في الحصول  ة لح

  .والماء على الغذاء
  الح في الصحة-2

اشر، ل م ش صیب صحة اإلنسان  ة  ائ م فهذه األسلحة   إن التعرض للغازات الك
اإلضافة  الرو، والسرطان، والقروح الممیتة،  السامة تسبب الكثیر من األمراض المزمنة، 

اشرة  ة اإلنجابعلإلى تأثیر الغازات الم ، فعادة ما تنجب النساء الحوامل الالئي ى عمل
ة األجنة  ضنیتعر  سبب إصا عیین،  ة، موالید غیر طب ائ م الغازات الك ات  إلى إصا

  .2الغازات السامة
نو  م ة أو حتى مجرد وجودها  في األخیر  ائ م القول أن استخدام األسلحة الك

عض الدول یجعل ح ا الصحة واالحتفا بها عند  لفي خطرلتمتع  هذه  ، أمام 
ا في حالة استخدام هذه األسلحة الفتاكة   .األمراض التي یتوقع وقوعها قطع

مة - 3   الح في بیئة سل
ل استعمال  ة تش ائ م اشر مساسا األسلحة الك ة ام ع أن  قبل حتىو  ،البیئة الطب

اشرة ت ائي ینتج عنه م م اإلنسان، فمجرد إطالق سالح  اه، وتلوث في تمس  سمم الم

                                                 
، ص  1 ة، مرجع ساب ائ م شأن اإلطالق المتعمد للمواد الك ة    .07 .أسئلة وأجو
، صعزوز عبد المالك 2  .7. ، مرجع ساب
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ة ونفوقها على غرار الطیور والحیوان  اتالمزروعات، ووفاة الكثیر من الكائنات الحیوان
فة ذات  ة األل افة أنواعها ةالغذائاألهم قار، والطیور    .لد اإلنسان، مثل األغنام واأل

اشرة على ح اإلنسان فا ة یؤثر م ائ م ة في بیئة طب ستخدام األسلحة الك ة نق ع
ار هذه األسلحة التي  اعت مة،  ة سامة وقاتلة، تقضي على  تتكون وسل ائ م من مواد 

ة لإلنسان ع اة الطب ع مستلزمات الح    .جم
ة على  ثارأ:الفرع الثالث اة  الح في ال األسلحة البیولوج   ح

ة  تتمثل م وهي تستخدم في الحاألسلحة البیولوج  أن  رب، من منطلفي الجراث
عض األمراض  ما أن  س لها دواء فعال،  ا ل هناك أنواع من األمراض الموجودة حال

ا تها غیر فعالة صح ما وأنها ذات 1أدو ، ومن ثم فهي محط أمال تجارب الحروب الس
ة أعلى للسموم و  ة للعدو وذات فاعل ة عال ة هي تتواجفاعل ع د في مختلف العوامل الطب

م غیر قابلة ما ضررها بذلك تدخل جسم اإلنسان فتحدث ف أن هناك أنواع من الجراث
ة األدو اح ، للتأثیر  اء الذ له القدرة على اجت أسرها، وقد اجتاح أوروذلك الو ا قارة 

بیر منفقتل  1350إلى  1348الفعل عام  ان هذه القارة عدد    .س
اب ترغب الدول في اقتناء هذه األسلحة الفتاكة، عال ونها لكل هذه األس وة على 

  .2سلحة الدمار الشامل األخر أقلیلة الكلفة مقارنة 
ره  إضافة إلى  مرضا سارا معروفا في علم  160جد حوالي و یالمرض الساب ذ
ة وأهم ما یجمع مثل هذه األمراض هو عدم . الكولیرا، الجمرة الخبیثة: األسلحة البیولوج

ة  اتمن وجود أدو ة، لاللتها حیث ال توجد طصاإل المضادات الحیو ة  ة الفیروس ناع
ات تكون في  ة الوف مناعة لد اإلنسان ضدها، وٕاذا انتشر الفیروس في رزاز فإن نس

ه ة  المصابین    .على األقل % 25بنس

                                                 
، صمحمود سر  1   .134.، مرجع ساب
، صد المالكعزوز عب 2  .7. ، مرجع ساب
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بیر سبب ما تفرزه یوجد عدد  م التي تؤثر على جسم اإلنسان  من   من الجراث
م التي تحمل سموما  ضرر على الجسم اآلدمي جرثومة ا ألهسموم، ومن أهم الجراث

ة من األكسجین،"لوشتردیوم" ش هذه الجرثومة إال في األجواء الخال من و   ، حیث ال تع
ات و   ثم فهي توجد في الترة م م  ن تحضیرها في مخابر الجراث م في أمعاء األسماك و

م تأثیرل ،بیرة، مما یؤثر على سالمة الجسم ینة واألمن،  على اإلحساس هذه الجراث الس
عض هذه  ه الدول من اقتناء  عدم التكامل الجسد إزاء ما تعلن  ه إحساس  ما یولد لد

في دقائ معدودة، إضافـة و  لتشمل اغلب مناط العالم وتنتشر بواسطة الراح ،األسلحة
  .إلى أن العالج  منها مستعصي

ن العلماء من إیجاد دواء لها، إذ   عددا ها تصیبدمت فإناستخ حیث إذالم یتم
ة جداتجعل مسألة العالج األشخاص من  ابیر  األمراض صع ما أن لها آثار متأخرة   ،

انت هذه  م، ومن هنا  المزمنة وتشوه األجنة من خالل تعرض النساء الحوامل لهذه الجراث
سرعة مذهلة، وقد استخدمها العراق في نطاق  حسم الحرب ضد شعب  فیلة  األسلحة 

   .1دا في الثمانینات في حره ضد إیرانضی ج
ادة الوهدد بها هجوم دول التح ق ، 1991وت عام م أ في حرب تحرر الك.الف 

ة  ان من جماعة متطرفة تعرف  1995ذلك ما حدث عام ومن  األمثلة الواقع ا في ال
اع أدم "اسم  غا" أت ة في محط" سارنال" زإذ قامت بإطالق غاز األعصاب المعروف 

یو"قطارات  جسدیـة وأمراض لمن تعرض لهذا الغاز  اتفنتج عن ذلك إصا" طو
ة وفقدان اآلمن    .اإلضافة إلى الفزع والره

ات إجراءات الها لعام  اتفاق ة  ات دول ات  1907نشیر إلى أنه توجد اتفاق واتفاق
ول جنیف 1949جنیف لعام  روتو قا1977، و ا ، المشار إلیهما سا ألسلحة المتصلة 

 منعارخ لهذه القوانین التي تعد انتهاك صفإن استخدام هذه األسلحة واستنادا لها والحرب، 

                                                 
، صعزوز عبد المالك 1  .8. ، مرجع ساب
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ة أثناء ال ما ت وقتل المدنیین نزاعات المسلحةتدمیر المؤسسات المدن ة،   منعمن ناح
ستحیل التمییز عند إطالقها ما هو مدني ر والتي  استخدام األسلحة التي  وما هو عس

ل عشوائي وهمجيبیئة تدمر ال   .ش
التي   في األخیر إلى أن منطقة الشرق األوسط تعد منطقة من المناط ذلك نشیر

ة من طرف إسرائیل وهذا نتیجة الصراع الدائر هناك،  بیرا لألسلحة  النوو تعرف انتشار 
ة الو ة، فهي تعمل جاهد)العري اإلسرائیلي (الصراع ل أنوا .م.مع ع أ من أجل إمتالك 

شاألسلحة الخطیرة لتأكید  طرتها على المنطقة، وهذا  ان س بیرا على س ل خطرا 
استعمالها انعدام األمن خاصة مع تهدید إسرائیل    .1المنطقة، مما یولد لدیهم اإلحساس 

ن شرة، ولىفي هذا الشأن أن األ القول م في مجال  بین الدول أن تتنافس على ال
ة من  ة االقتصاد الت المجاعات واألزمات جأالتنم ان العالم وٕانقاذه من و ة س ل ترق

التال من التساب نحو  الدفع بها نحو الرقي، بدالو   ضمان حقوق اإلنسان يالمختلفة و
النظر لخطورة هذه األسلحة والتي اشرنا إلیها شرة     .التسلح الذ یؤد إلى تدمیر ال

ل المجهودات المب  P.Y CHICOTیر  ذولة في المؤتمرات المتعلقة بنزع أنه رغم 
التسلح ونشاطات منظمة األمم المتحدة فإن القرارات التي تتخذ في هذا اإلطار تصطدم 

  :عراقیل أهمها
إن مجال التسلح یدخل في إطار الدفاع واألمن الوطني، وهذه المسألة تدخل ضمن "

ة لكل دولة اد ح نفس. 2"نطاق المجاالت الس ها وهذا ال یتناقض مع فمن ح الدولة تسل
ح  ام المیثاق المتعلقة  ان هذا التسلح یدخل في إطار أح ام القانون الدولي، إذا  أح

  .الدفاع الشرعي واستعمال األسلحة المسموح بها قانونا

                                                 

شأن هذا الموضوع أنظر1-  ، ص، بهیج نصار :لمزد من المعلومات    .269، مرجع ساب
ه، ملتقى وطني  ،یوسفي أمال. دنقال عن  2 ة بین الح في السلم واألمن والقیود المفروضة عل ة العالم نظام الحما

ة الحقوق والعلوم 2013نوفمبر  28و 27التطور العلمي والتقني على حقوق اإلنسان، لیومي تأثیر : حول ل  ،
ة ة، جامعة بجا اس  .3.، صالس
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ة وقوتها "الذ یر أن  Delivaniنجد نفس الطرح عند األستاذ   سرعة األسلحة النوو
ن أن نطلب من الدولالتدمیرة تجیز ممارسة الدف م في عصر  اع الوقائي، ألنه ال 

سمح لها  ة أن تنتظر وقوع االعتداء المسلح علیها حتى  الصوارخ واألسلحة الهیدروجین
ة المبرمة في . 1"الدفاع عن نفسها ات الدول ل هذا یجرنا الحدیث عن مجمل االتفاق عد 

  .أسلحة الدمار الشامل رإطار الحد من انتشا
عع الالفر    الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل تمعاهدا: را

أن  ا مما سب  ل خأسلحة الدمار الشامل لقد اتضح جل بیراطر تش على حقوق  ا 
اة   اإلنسان خاصة الح الدولفي الح عدة  إبرام إلى والح في السلم واألمن مما دفع 

ة للحد من انتشار هذه األسلحة، ومساعدة ا ات دول لدول المتخلفة على االستفادة من اتفاق
رها االتكنولوج ة وتطو   .النوو
ة: أوال   حظر انتشار األسلحة النوو

ة ة في صورتها النهائ ثمرة 1967عام  وضعت معاهدة منع انتشار األسلحة النوو  ،
ة العامة لألمم المتحدة، ولجانها المتخصصة وعشرة  إطار لجهود عشرن عاما في الجمع

عد مفاوضات تم إقرارها في عام أعوام في ل ة عشر، و عها من 1968جنة الثمان عد توق  ،
حت سارة المفعول ابتداء من عام  دولة، 70طرف  وتضمنت بند ینص . 1970فأص

ل خمس سنوات، و  وذلك في  مراجعة عقدت مؤتمراتالفعل على عقد مؤتمرات مراجعة 
ان ثمة بن1980،1985،1990، 1975:األعوام ما  د ینص على أن مدة سران ، 

السران  1995عاما، لكن تقرر في مؤتمر المراجعة المنعقد في ما  25المعاهدة هو 
  .الدائم لها

اجة ومواد المعاهدة  تضمنت ةالدی   صفة عامة، الخطر المحدق بوقوع حرب نوو
، لذلك ظهرتأن التدمیر سوف و  شر د الحاجة الملحة لبذل أقصى الجهو  مس الجنس ال

                                                 
 .4. ، المرجع نفسه، صلایوسفي أم. دنقال عن  1
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أن انتشار و   ،لمنع مثل هذه الحروب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمین سالمة الشعوب
ة، وأن اال ام  حرب نوو ة  یزد من خطر ق ا ستخدام السلمي للتكنولوجاألسلحة النوو

ع أطراف المعاهدة لما له من فوائد جلیلة تعود على  ون متاحا لجم ة یجب أن  النوو
شرة   . 1ال

ا تضمنت ا ام  ترمي إلى تحقی أهداف  فورة عاجلة، تتحق أل ادئ وأح ة م التفاق
ما  ما تضمنت أهداف  وردعد وضعها موضع التنفیذ  والتزام األطراف  ام،  فیها من أح

ام المعاهدة اشر لتنفیذ أح أثر م أو نتیجة لمواجهة  أخر تتأتى في أوقات الحقة، 
  .ت المعاهدة على المضي فیهاالجهود وٕاتمام اإلجراءات التي حث

ر استخدام الطاقة  ة وتطو ة في منع انتشار األسلحة النوو تتمثل األهداف النوو
م ضمانات لتحقی هذین الهدفین، أما األهداف التي  ة مع تقد ة في األغراض السلم النوو

ة وتأمین سالمة الشعوب، ومنع س قها الحقا فتتضمن منع الحروب النوو اق یتوخى تحق
ة  ة وتخفیف حدة التوتر الدولي وتقو ع التجارب النوو التسلح، والعمل على وقف جم

ط بین الدول ة وتدمیر ما هو موجودو   الروا   .وقف صناعة األسلحة النوو
ه التضمنت الم ذلك تعهدا تلتزم  ة وهو أال األطـراف التي تمتلك األسلحدول عاهدة  

اشر إلى اشر أو غیر م طر م ة أجهزة  تنقل  ة أو أ ان أسلحة نوو ا  أ طرف أ
، أو تقوم  ذلك أال تساعد أو اإلشراف على هذه األسلحللتفجیر النوو ة أو األجهزة، و

 ، ة أجهزة لتفجیر النوو ة، أو أ س لها أسلحة نوو ة طرقة دولة  ل أ تشجع أو تحرض، 
ون لها إشراف على مثل هذه األسلحة أو األجهزة   .أو أن 

ة  ةخر یتمثل في تعهد الدول غیر المالكآالتزاما  ذلك منتتض أ لألسلحة أال تقبل 
ذلك ، أو اإلشراف علیهما و ة أسلحة أو تجهیزات  للتفجیر النوو ال تصنع  طرقة نقل أ

                                                 
اجة معاهدة حظر انتشار األسلحة النوو 1 موجب المرسوم الرئاسي1967لعام  ةدی رقم        ، انضمت إلیها الجزائر 

 .الساب 94/287
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دة على صنع هذه أال تقبل المساعو   فجیر،وال تحصل على أسلحة أو أجهزة أخر للت
  .إلیهااألسلحة أو األجهزة أو تسعى 

ة  وضرورة إشراك لأكدت المعاهدة على فوائد االستخدام السلمي  ا النوو لتكنولوج
ع الدول  األطراف في هذا المجال   .جم

التعاون على ضمان إتاحة  المنافع  نجد المادة الخامسة تلزم أطراف المعاهدة  
ة للدول التي ال تمل ة للتفجیرات النوو ة استخدامات سلم ة، المحتملة، أل ك أسلحة نوو

ون التعاون على أساس عادل، دون  ة على أن  ة مناس وذلك عن طر إجراءات دول
رو   تفرقة حث والتطو ن دون أن یتحمل المستفید تكالیف ال   .أقل سعر مم

ة أكدت المعاهدة في م عا لنطاق االستخدام السلمي للطاقة النوو على ح   1/5توس
ر حث وتطو ع األطراف في  ة  في حدود نظام  جم ة لألغراض السلم وٕانتاج الطاقة النوو

ادل  ما أكدت ح الدول األطراف في ت الضمانات، دون تعطیل لهذا االستخدام، 
ة ة لألغراض السلم ة الستخدام الطاقة النوو ة والتكنولوج ما ألزمت . المعلومات  العلم

اإلسهام  ة فراد أو مع غیرهم أو ضمن –الدول القادرة  في تحقی  منظمات دول
  .1الهدف

ام تهدف إلى تحقی ال ارض مع هدف الفور الثاني دون تعتضمنت المعاهدة أح
عد قبول  الهدف األساسي، وهو منع انتشار األسلحة، ووضعت شروطا خاصة لذلك، و
نظام الضمانات وااللتزام بها، مقتصرا على الدول األطراف التي  ال تملك األسلحة دون 

ما الدو  ة،  عقد وتحدد هذا النظام . 2في نص المادة الثالثة وردل ذات األسلحة النوو
ة للطاقة الذرة، وفقا ل الة الدول ین الو ة بین هؤالء األطراف، و نظامها األساسي، اتفاق

ه أال یتعد التحق من تنفیذ االلتزامات، التي تضعها ونظام ضماناتها،  شتر ف و
ة إلى أغراض المعاهدة، لمنع تحو رةل االستخدامات السلم متد نظام تطبی . عس و

                                                 
قة 1المادة  1 ة السا ة  حظر انتشار األسلحة النوو ة من اتفاق  .من اتفاق
ة 3المادة   2  .من ذات االتفاق
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انت داخل أو خارج الضمان ات إلى المواد المصدرة واالنشطارة الخاصة، سواء 
انت  ، سواء  ع المناط التي یجر فیها نشا  نوو ة في جم المنشآت، واألجهزة النوو

ادت ة منطقة خاضعة لس م الدولة، أو في أ اء الخاضعة لهذا داخل أقال ها، أما األش
النظام، فتشمل المواد المصدرة، والمواد االنشطارة الخاصة، والمعدات المصممة 
ة دولة غیر مالكة  ع، أو إنتاج مواد انشطارة خاصة أل صا، أو المعدة لتصن خص

ة، وتشتر الفقرة الثالثة من ذات المادة طب النظام دون اإلضرار  ألسلحة نوو أن 
التعاون الدولي في مجال  لتطور االقتصاد  والتكنولوجي لألطراف،ا نشا استخدام  أو 

ـ ةالطاقة النوو   . ة في األغراض السلم
بیرة في مجال منع انتشار  ة  ة هو أنها ذات أهم ن القول عن هذه االتفاق م ما 

ة ع االستخدام السلميونها جمعت بین حظر التسلح األسلحة النوو للطاقة  ، وتشج
ة، إال أنها تحمل ما  النوو عض العیوب والنقائص نبینها ف اتها    :يأتفي ط

ة - االمتناع عن : في إطار منع انتشار األسلحة النوو ام تلزم الدول  لم تتضمن أح
ما أنها  ست أطرافا فیها،  ة ل ة، من الدول األخر ذات األسلحة النوو استالم أسلحة نوو

ر األسلحة،ال تمنع التعاون ب ة في صناعة وتطو وال تمنع  ین الدول ذات األسلحة النوو
ة دولة تملك سالحا نو  ه أ ، الذ تتمتع  ا، إلى أ إتحاد تنضم انتقال الوضع النوو و

قه لمنع االنتشار القائم إل ن تطب م س لها أثر رجعي، إذ ال  قا ه في المستقبل، ول سا
رة، والو  ا بین األحالف العس رة، وتعتمد حال ة لألحالف العس  تمنع وضع خطط نوو

ة عدم انضمام  انت موجودة من قبل، ومما یزد من ضعف االتفاق ة  على أسلحة نوو
ة بر لها قادرة على صناعة األسلحة النوو   . 1دول 

ة -   ا وال : في مجال نشر االستخدام السلمي للطاقة النوو م ارا  لم تضع مع
ا، للمساعدة  تها خاضعة للظروف ف ، وتر ة للدول األخر التي تقدمها الدول النوو

                                                 
،عبد القادر رز المخادمي 1  .158. ص ، مرجع ساب
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رة، دون تحدید قاطع ة والعس ة واالقتصاد اس وفي سبیل هذه المساعدة تخضع . الس
ةلسالح النوو لنظام ضمانات یخل نوع مل المالكةالدول غیر  اإلشراف على و   ن الوصا

  . ا في المجال النوو نشاطهـ
ز المتمیز، وتدعم و   ازنا بین االلتزاماتلم تحق  تو   - د المر ات، فهي تؤ المسؤول

ة في جانب أخر، وتلزم  الدول االحتكار النوو في جانب، وتعرض لإلشراف والرقا
ة فعالةاألطراف  ة، دون أن توفر حما االمتناع  عن امتالك أسلحة نوو ة  لها  غیر النوو

األطراف فیها، تعهدت بتوفیر الدعم والمعاونة ، ولو أن الدول الثالث ذه األسلحةه من
ة دولة غیر مالكة للسالح النوو طرف في  قا لمیثاق األمم المتحدة إلى أ العاجلة ط

  .المعاهدة، تتعرض لمثل هذا العدوان
د ذلك1968عام 255ر عن مجلس األمن  رقم اما صدر قر  ، إال أن هذا 1، یؤ

ما ی  ، م تعاقد قا القرار ال یرتقى لح ما أن استخدام القوة ط جب أن تتضمنه المعاهدة، 
حتاجه من إجراءات  ووقت  ، لما  ضعف أثره في العدوان النوو لمیثاق األمم المتحدة  

ة استخدام ح الفیتو من أحد األطراف، مما  ،في مجلس األمن ان وضف إلى ذلك إم
دة   . 2یجعل المعاونة غیر عاجلة ومؤ

مة العدل ال - ةموقف مح ة من األسلحة النوو   دول
مة ة عرضت على هذه المح ة ودلت بدلوها، لذا  توجد قض شأن األسلحة النوو

ة تخص األولى تخص إجر ، مسألتینفي  إرتأیت أن نبین موقفها ة، والثان اء التجارب النوو
ة استعمال األسلحة النوو ة التهدید    .مشروع

  
   

                                                 
ة األعضاء حول مسالة التدابیر المتخذة لضمان امن الدول غیر الحائزة لألس 255قرار مجلس األمن  رقم  1 لحة النوو

ة، الصادر بتارخ  ة حظر األسلحة النوو  www.un.org،      19/06/1968في اتفاق
، صمحمود سر  2  .136.، مرجع ساب
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ة  - أ  التجارب النوو

ا  ل من استرال مة  09/05/1973ونیوزلندا الجدیدة بتارخ رفعت  دعو أمام المح
ط الهاد بوقف  المح ة في جزر تقع  ضد فرنسا عن استمرارها في إجراء التجارب النوو

ة المضرة مها تلك التجارب خوفا من تسرب وامتداد اإلشعاعات النوو   .1إلى أقال
مة للوقائع، قامت بإصدار األوامر حول ال ةعد فحص المح   :تدابیر التحفظ

ة  أغلب مة  ومات  6أصوات مقابل  8قررت المح ة تدعو الح تدابیر تحفظ
أ عمل  ام  ة تجنب أ تصرف من شأنه تعمی الخالف أو الق ة والنیوزلند االسترال
ة  التجارب النوو ام  ة االمتناع عن الق ومة الفرنس مس حقوق الطرف اآلخر وعلى الح

  .2 22/06/1973بتارخ 
ما یلي  مة  م المح   :ورد ح

فحص المسألة الجوهرة المتمثلة في وجود نزاع وتوصلت مة  إلى   قامت المح
م تقرر  ة لم تقصد من خالل دعواها الحصول على ح نتیجة مفادها أن الدول المدع

ة   .في الموضوع وٕانما الحصول على قرار وقف التجارب النوو
مة إلى أن التصرحات  الخصوص خلصت المح ة و الصادرة عن السلطات الفرنس

ل من وزر الدفاع في  ةو   ،16/07/74تلك التصرحات التي أدلى بها    وزر الخارج
ة، وفسرت  25/09/74في  س الجمهورة، تتضمن تعهدا بوقف التجارب النوو ورئ

ة تقع ة ترتب التزامات قانون أن هذه التصرحات تعد تصرفات انفراد مة  لى ع  المح
ة  مفهوم ما أوردته في قض مجموعها  ة  برشلونة "فرنسا في مواجهة المجموعة الدول

ه ال مجال للفصل فیها3"تراكشن حت بدون موضوع وعل أن الدعو أص  9(، وقضت 

                                                 
1 Affaire des Essais nucléaire (Australie c/ France) Arrêt  du 20/12/1974 in : 
www.icj.cij.org, p. 256.  
2 Ibid, p. 258.  
3 Ibid, pp.268- 270.  
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ة )6أصوات مقابل  مة من الفصل في مسألة مشروع ، بهذه الطرقة تملصت المح
زت على التصرحات ال ة ور ةالتجارب النوو ة التي تعد تصرفات انفراد  .رسم

األسلحة  -ب  ة التهدید  شأن مشروع ة  مة العدل الدول الرأ االستشار لمح
ة واستخدامها   النوو

ة حول  مة العدل الدول طلب رأ استشار من مح ة  تقدمت منظمة الصحة العالم
م ان رد المح ة واستخدامها، و األسلحة النوو ة التهدید  الرفض على مد مشروع ة 

من أثار   أساس أن هذه المسألة ال تدخل في اختصاص المنظمة رغم ما لهذه األسلحة
ة العامة لألمم المتحدة طلب رأ  عد ذلك قدمت الجمع ة، و على الجوانب الصح

األسلحة واستخدامها ة التهدید  مة في إطار مد مشروع في القانون  استشار من المح
  الدولي؟

ة 08/07/1996مة  بتارخ أصدرت المح شأن الطلب الذ قدمته الجمع ، رأیها 
أنه ال یوجد في القانون الدولي العرفي والقانون الدولي االتفاقي ما : العامة لألمم المتحدة 

ما ال یوجد في القانون الدولي العرفي أو  ة  أو استخدامها،  األسلحة النوو یجیز التهدید 
حظر استخدام هذه األسلحةالقانون الدولي االتفاقي  منع أو  أو التهدید بها، لتصل   ما 

ان "إلى أنه  "هـ"في الفقرة  شأن ما إذا  س في وسعها أن تخلص إلى نتیجة حاسمة  ل
ة أو استخدامه مشروعا أو غیر مشروع في ظرف أقصى من  األسلحة النوو التهدید  

قاء الدولة ذاته  ه  ون ف   .1"معرضا للخطرظروف الدفاع عن النفس، 
مة  لقي هذا الرأ معارضة شدیدة من طرف فقهاء القانون الدولي معتبرن أن المح

ضرت قواعد القانون الدولي العرفي والقانون الدولي االتفاقي عرض الحائط وتجاهلت 
البیئة  امه، ذلك أن استخدام هذه األسلحة من شأنه اإلضرار  ةاالعمختلف أح نظرا  لم

ال تمتلكها إال الدول الكبر  إلى ذلك أن مثل هذه األسلحة فاألسلحة، ضیلخطورة هذه 
                                                 

ة واستخدامها الصادر  1 األسلحة النوو ة التهدید  شأن مشروع ة  مة العدل الدول الفقرة هـ من الرأ االستشار لمح
  08/07/1996www.icj.orgبتارخ 
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ة المتاحة،  ة بواسطة األجهزة الدول اقي الدول من خالل الرقا سطت نفوذها على  والتي 
ة  ضوء اخضر لهذه الدول  في التهدید بهذه  مثا ار هذا الرأ  ن اعت م التالي  ف

وسیلة ضغط اع لتوجهاتها أخر إلرغام األسلحة أو استخدامها     .هذه الدول على االنص
ا  عد عمال عدائ ة و ادئ اإلنسان م عصف  ة  ذلك أن استخدام األسلحة النوو
قت  ن  من حسم النقاش في هذا الرأ عندما أ ما بینا لم تتم مة  شرة، فالمح وتدمیرا لل

قاء على استخدام السالح النوو في الحالة القصو للدفاع عن ال ون فیها  نفس التي 
  .الدولة مهددا دون تحدید مضمون أو مدلول هذه الحالة القصو وشروطها

ا ة: ثان ن وتدمیر األسلحة البیولوج ر وٕانتاج وتخز   حظر تطو
ة في  ر  10أبرمت هذه االتفاق ة حیز التنفیذو   ،1972أكتو في  دخلت هذه االتفاق

عد انضمام 26/03/75   في جنیف، تمر المراجعة األول لهاعقد مؤ دولة لها، و  23، 
اجة وو  ة 15تضم الدی اجة إلى أن الجمع  2662في توصیتها رقم   مادة، فقد أشارت الدی

ما إلتخاذ التدابیر الفعالة الالزمة إلزالة أسلحة التدمیر  25الدورة  أشارت اقتناعا منها 
ة من العتاد الشامل الخطیرة من أمثال تلك التي تنطو على استعمال ا لعوامل البیولوج

ة عاجلة ع الدول من أهم ر لجم   .1العس
ة اجة االتفاق إلى أنها تصمم على العمل من أجل تحقی تقدم فعلي نحو  نوهت دی

ما في ذلك حظر وٕازالة أسلحة التدمیر الشامل، وقناعة منها  نزع السالح العام والكامل 
ة( أن حظر هذه األسلحة سهل مهمة الوصول وٕازا) البیولوج لتها بواسطة تدابیر فعالة 

ة األهم ة فعالة، معترفة  ة دول امل في ظل رقا حظى بها   إلى نزع سالح عام و التي 
ول حظر االستعمال الحري للغازات الخانقة، الموقع في جنیف عام  ، 1925بروتو

                                                 
ة وتدمیر تلك األسلحة المبرمة                 1 ة حظر استحداث وٕانتاج و تخزن األسلحة البیولوج اجة اتفاق   دی

ارس   في   . 21/01/2001قعت علیها الجزائر في ، و 10/10/1972بـ 
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ول ادئ وأهداف البرتو م ها  ع الدول 1وأكدت على تمس التقید التام بها ، وتطلب من جم
افة األعمال المخالفة  ة العامة شجبت في العدید من المرات  مع اإلشارة إلى أن الجمع

ول الساب ادئ وأهداف البرتو   .2لم
مثل حظر هذه األسلحة خطوة أولى نحو الوصول إلى اتفاق على التدابیر الالزمة 

ة  تخزن هذه األسلحة،  وحرصا منهاو   ٕانتاجو   لحظر استحداث على مصلحة اإلنسان
أسلحة ة  أن و   جمعاء على أن تزل تماما احتمال استعمال العوامل البیولوج اقتناعا منها 

شمئز لمثل هذا االستعمال غي عدم ادخار أ جهد في و   الضمیر اإلنساني  أنه ین
ن   . تخفیف هذا الحظر إلى حد أدنى مم

ل التزا ام وردت في ش ة عدة أح ، إذ ألقت 33و 1مات في المواد تضمنت االتفاق
ل ظرف العوامل  عدم إنتاج أو تخزن تحت  ة التزاما على الدول األطراف  هذه االتفاق

ما ة  ة أو البیولوج ة، ووردتو   الجرثوم هذه   نوعا ما لم تكن موجهة ألغراض سلم
ارة ة( الع ة أو البیولوج غة العموم أ أن مدلولها واس) العوامل الجرثوم ل ص ع تشمل 

ن م ا أو التي  ة ذات األصل البیولوجي المعروفة حال ائ م أن تكتشف   العوامل الك
                                                 

ول في  ابرم هذا  1 ه،     و  07/06/1925البرتو ل دولة عل دخل حیز التنفیذ بدء من تارخ تصدی  بـ جنیف و
حظر استعمال الغازات السامة، وفقرة أخر خصصت إلجراءات ل وجیز، فقرة تتعل  ش ول  التصدی على  ورد البرتو

قة لحظر مثل هذه األسلحة، وقامت الو  عتبر أول وث ول بدوره عنصرا للقانون الدولي العرفي إذ  ح هذا البرتو ه، وأص
ول جنیف ل خرق صارخ لبرتو ش ونه  ة العامة  ة في الفیتنام، والذ أدنته الجمع ائ م استعمال األسلحة الك   م أ 

Jean-Marc Lavieille , Droit Internationale du Désarmement et de la   maitrise des  
armements, édition L’hamattan, Paris,  1997,p.143                                     

اجة   2 ةدی ن األسلحة البیولوج ة حظر استحداث وٕانتاج وتخز قةاتفاق   .، السا
ة 1المواد   3 ع_ : و من ذات االتفاق دم استحداث أو إنتاج أو تخزن أو اقتناء أو حفظ في أ ظرف من التعهد 

  .الظروف
ان منشأها  أو أسلوب إنتاجها من األنواع - ا  ة األخر أو التكنسات أ ة أو العوامل البیولوج أو  العوامل الجرثوم

ات الت ة الكم ة و یراعى  ي ال تكون موجهة ألغراض الوقا ة أو األغراض السلم ام هذه المادة  أو الحما في تطبی أح
ان و البیئة ة الس ة لحما ع التدابیر الوقائ   .اتخاذ جم

صا - ة ل الموجهة الستعمال تلك العواملاألسلحة أو المعدات أو وسائل اإل أو  أو التكسینات في األغراض العدائ
  .النزعات المسلحة
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ة أو في  عدم إنتاج أو تخزن األسلحة أو المعدات ألغراض عدائ ذلك  ال و مستق
ة ل واسع فتشمل النزاعات الدول ش ارة  ة  النزاعات المسلحة وردت الع أو غیر الدول

ة،وغیرها من األعمال  ة حددتها المادة و   العدائ ل هذا خالل مدة زمن  1أن تقوم بتدمیر 
ة للدول األطراف، أما ) 9( بـ  النس ة حیز التنفیذ  أشهر یبدأ حسابها من دخول االتفاق

عد دخولها حیز التنفیذ فإن حساب مدة  ة للدول التي تنظم  أشهر یبدأ من یوم  9النس
ة   .إیداع وثائ االنضمام لالتفاق

ل مثل  عدم تحو ة أوردت التزام ثالث وذلك   استكماال لهذه االلتزامات نجد االتفاق
اشرة اشرة أو غیر م صورة م ان  ة دولة و   تلك العوامل إلى أ م عدم حث أو تحرض أ

عها أو اقتنائها ة على ب ة منظمة دول   .أو مجموعة من الدول أو أ
ع  یتمثل في أن  تتخذ الدولة افة التدابیر وفقا لقانونها الداخلي لمنع  التزام را
ما و   استحداث أو إنتاج أو اقتناء العوامل أو األسلحة صال المبینة   المعدات ووسائل اإل

ة للتعاون  الغا نظرا ألهمیته في إطار و   أولت االتفاق ما بین الدول اهتماما  التشاور ف
ة ام هذه االتفاق صها المادةو   تطبی أح   .لذلك)  5( هذا بتخص

ام دولة و لمجلس األمن في حالة ق م ش ة  تقد ن لدولة طرف في االتفاق من  م
موجب هذه  ة علیها  ل خرقا لاللتزامات المترت ش ة بتصرف  دول األطراف في االتفاق

ة ون الطلب شامال لكل األدلة،و   االتفاق أ تحقی  أن تتعاون الدول في تنفیذو   أن 
و المقدمة،حرة مع مجلس  الش ما یتعل  ام میثاق األمم المتحدة ف   األمن وفقا ألح

    .أن تسهل عمل المجلس في هذا اإلطارو 
ة) 9(أكدت المادة  موجب هذه االتفاق ه  الوصولو   على الهدف المسلم  إلى  ذلك 

ة ائ م ةو   حظر فعال لألسلحة الك غ ة حسنة  مواصلة المفاوضات بن  لهذا الغرض تتعهد 
  لتدمیرهاو   تخزنهاو   الوصول إلى اتفاق قرب على التدابیر الفعالة الالزمة لحظر إنتاجها
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ة في أغراض و   غیرها من الوسائلو  ائ م المعدات الموجهة إلنتاج أو استعمال العوامل الك
  .1التسلح

سیر أوسع ة ت ن للمعداتو   أقرت االتفاق ادل مم ة و   الموادو   ت المعلومات العلم
ةذا ة لألغراض السلم استعمال العوامل البیولوج حقها في اإلسهام في و   ت الصلة 

ادل في هذا الشأن، صورة و   الت اإلسهام  ضا  على األطراف القادرة على ذلك أن تتعاون أ
االشتراك مع الدول أو المنظمات األخر تأمین التوسع ة أو  ة  فرد في االكتشافات العلم

ة  ة،في مجال البیولوج ة من األمراض أو غیرها من االستعماالت السلم   الموجهة للوقا
ة أو التقدم االقتصادو  ة التنم عی تطبی هذه االتفاق   .2التكنولوجي للدولو   أن ال 

ة وازنت في االلتزامات ل إنتاجو   الحقوق و   الحظ أن هذه االتفاق حظر  أو  ذلك 
ة،تخزن لمثل هذه العوامل لألغراض غیر السل ح الدولو   م في   من جهة أقرت 

ة وأن تساعد الدول المتقدمة األطراف ة العلم في هذا المجال  االستفادة من هذه التكنولوج
ة ة ال  ذلك. الدول األخر التي تسعى إلى امتالك مثل هذه التكنولوج أن هذه االتفاق
عائ للدول في التقدم االقتصاد حاجز أو  ن أن تكون    .ميالعلو   م

ة، إذ منعت إجراء التجارب لكنها لم تمنع  من بین النقائص التي تعتر هذه االتفاق
ن أن  م عض العوامل  ة، ذلك أن هناك  ر في مجال األسلحة البیولوج حث العس ال

رة ة وألغراض عس عض . تستعمل ألغراض سلم ل  ة رخصت بتحو ما أن االتفاق
ارة  ارة العوامل ألغراض غیر محددة فع ة من تشخص وعالج فع تشمل األعمال الطب

ة من شأنها ارة الحما ذلك ع ة ذات مضمون واسع و ل  وأغراض أخر سلم أن تفید تحو
ة رة دفاع ل . هذه العوامل ألغراض عس ات تحو ة على عمل ألغراض عدم وجود رقا

ة   .3سلم

                                                 
ن األسلحةمن  9المادة  1 ة حظر استحداث وٕانتاج وتخز ة اتفاق قة البیولوج  .السا
ة 10المادة    2  .من ذات االتفاق

 3 Jean-Marc Lavieille, Droit international du désarmement…, p. 146. 
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ة: ثالثا ماو   حظر األسلحة الك
ة في  ارس، 13/01/93أبرمت هذه االتفاق م الدول و   ب اجتها تصم تضمنت دی

ة  ة دول على العمل من أجل إحراز تقدم فعال  نحو نزع السالح العام الكامل في ظل رقا
ة منها في  ع أنواع أسلحة الدمار الشامل ورغ ما في ذلك حظر وٕازالة جم صارمة وفعالة، 

  .1اإلسهام في تحقی مقاصد األمم المتحدة
اجة  ة على أن الدول األطراف مصممة على العمل من أجل وردت في دی االتفاق

ة صارمةو   إحراز تقدم فعال نحو نزع السالح العام ة دول ما و   الكامل في ظل رقا فعالة 
ع أنواع أسلحة التدمیر الشامل،و   في ذلك حظر ة منها في تحقی مقاصد و   ٕازالة جم رغ

ادئه، إذ تشو   میثاق منظمة األمم المتحدة ة العامة لألمم المتحدة قد م یر إلى أن الجمع
ادئ ة للم ع األفعال المناف ول حظر   األهداف الواردةو   أدانت تكرار جم في بروتو

  .االستعمال الحري للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها
ما تضع ول جنیف  ادئ بروتو ة هي تأكید لم أن هذه االتفاق رت  في   ما ذ

ان اله ة 9دف الوارد في المادة الحس تقصي و   التعاون و   هو التشاورو   من هذه االتفاق
  .الحقائ

ة،  ستخدم في مصلحة اإلنسان غي أن  ائي ین م وأن التقدم المحرز في المجال الك
ة ائ م ادل الحر للمواد الك ة في الت ة في میدان و   ما أشارت إلى الرغ المعلومات التقن

ة ل ائ م ةاألنشطة الك موجب هذه االتفاق ة و   ألغراض غیر المحظورة  التي تحق التنم
ة ع الدول األطراف،و   االقتصاد ة  لجم أن الحظر الكاملو   التكنولوج  قناعة منها 

                                                 
اجة  1 ة وٕانتاجها وتخزنها واستعمالها وتدمیر تلك األسلحة المبرمة في دی ائ م ة حظر استحداث األسلحة الك اتفاق

ارس، انضمت  10/12/1982 موجب مرسوم رئاسي رقم بـ  ، ج ر 03/07/1995مؤرخ في  95/157إلیها الجزائر 
 .03/07/1995، صادر بتارخ  1995عام  31 عدد
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ازتهاو   ٕانتاجهاو   الفعال لهذه األسلحةو    استعمالهاو   نقلهاو   االحتفا بهاو   تخزنهاو   ح
مثالن خطوة ضو  ةتدمیر تلك األسلحة    .رورة لتحقی هذه األهداف المشتر

ة وضعت التعارف والمعاییر، فالتعارف  قة فان هذه االتفاق ات السا خالفا لالتفاق
ة تشمل 3وردت في المادة  ائ م ة السامة وسالئفها  -:على أن األسلحة الك ائ م المواد الك

موجب ة وغیر المحظورة  ة استثناء تلك المواد المعدة ألغراض سلم الذخائر و   االتفاق
ائط مة والمخلفةو  والن   .1األسلحة القد
ة - 1   مضمون االتفاق

ة على مجموعة من العناصر تتمثل أساسا  في األتي زت االتفاق   :تر
ة-أ ائ م   حظر إنتاج األسلحة الك

امتناع الدولة الطرف عن إنتاج أو -1/1وضعت هذا االلتزام المادة  ة   أ من االتفاق
ازة اشر تحت تخزو   ح اشر أو غیر م ل م ش ة  ائ م ن أو االحتفا أو نقل األسلحة الك

ل هذه  ة الحظر التخزن والحفظ  وتحو مثل هذه األعمال،  وتشمل عمل ام  الق أ ظرف 
ان عام أو خاص  حیث تشمل أ متعامل سواء  صفة عامة  ارة وردت  األسلحة وهنا الع

ة مي والعالمي أ الوطني  وعلى المستو الجغراف   . واإلقل
  حظر استعمال األسلحة-ب

ة دولة استعمال -1/1وردت في المادة  ن أل م حیث ال  ب فالحظر عام وشامل، 
ان النزاع دولي أو غیر  ا  ة، أ هذا السالح  ضد دولة طرف أو غیر طرف في االتفاق

شمل وقت النزاع المسلح ان السبب وقت السلم مهو   وأفعال االنتقام دولي، فالحظر  ما 
التجرة مثال ام    .2الق

  

                                                 
ة حظر استحداث وٕانتاجمن  3المادة   1 ة  اتفاق ائ م قة...وتخزن واستعمال األسلحة الك   .، السا
  
قة 1-1/م  2 ة السا  .من االتفاق
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ة-ج مائ   تدمیر األسلحة الك
ة،  4-3-2/  1وردت في المادة  ة ذاتها التي بینتها االتفاق ائ م شمل األسلحة الك

عني الدولة الطرف التي تمتلك هذه األسلحة  والتجهیزات التي تستخدم في إنتاجها، و
ذلك الدولة الطرف التي تحتفظ بها أ  ، و ونها ملك لدولة أخر تحت رقابتها رغم 

م غیر المستقل أو المحتل ذلك اإلقل شمل    .فالتدمیر 
تها في أراضي أ دولة أخر طرف، تدمیر مراف إنتاج  تدمیر األسلحة التي تر

طرتها ان یخضع لس   .األسلحة الموجودة في أراضها أو في أ م
ل األسلحة  4/6ورد في المادة  استنادا لما: التزام بتدمیر األسلحة وطرقها تمس 

ة حیز  عد عامین من دخول االتفاق ة التدمیر  مة والمخلفة، وتبدأ عمل ة القد ائ م الك
عد  عد هذه المدة 2007سنوات أ في عام  10التنفیذ وتنتهي  ، أما الدولة التي تنظم 

ة البیئة وال تطلب مراعاة حما ن، و ون في اقرب وقت مم ة فالتدمیر  ان أثناء عمل س
  .النقل والتخزن والتدمیر

ة سامة ائ م ح الدول في استحداث مواد  ة   في و   سالئفهاو   أقرت االتفاق
طرقة أخر و   إنتاجها ازها  استخدامها ألغراض غیر و   نقلهاو   االحتفا بهاو   احت

ة موجب هذه االتفاق أن الو   .محظورة  افة التدابیر الضرورة   یجعل من الح أن تتخذ 
ان خاضع لوالیتها مها أو أ م رة في إقل   . مبررا الستعمالها ألغراض عس

ام الدولة الطرف في  7تناولت المادة  ق ة، وذلك  ة  تدابیر التنفیذ الوطن من االتفاق
عیین حظر على األشخاص الطب ة   ة من خالل نصوص دستورة أو تشرع   االتفاق

ارن في أ مو  مها أو في أ أماكن مختلفة خاضعة لوالیتهااالعت على نحو  ان على إقل
ه القانون الدولي ا على ذلك، وتنفیذا لهذا النص أصدرت  و   عترف  أن تعاقب جزائ

ة حظر استحداث وٕانتاج وتخزن  ام اتفاق الجزائر قانونا  یتضمن قمع جرائم مخالفة أح
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ة وتدمیر تلك األ ائ م   ،  تضمن القانون مجموعة20031سلحة عام واستعمال األسلحة الك
ة ائ م ة،  حددت المادة األولى منه األسلحة الك على  من المواد تنفیذا لما ورد في االتفاق

ة مجتمعة أو  ة  تضم العناصر اآلت ائ م ة، على أن األسلحة الك ضوء ما ورد في االتفاق
ة السامة  وسالئفها، الذخائ ائ م ائط، أ معدات مصممة منفردة، المواد الك ر والن

صا إلحداث الوفاة   .خص
ة،  ه في االتفاق ما تضمن األغراض غیر المحظورة بناء على ما تم النص عل
ة  ، األغراض الوقائ ة األخر ة أو األغراض السلم حث ة ال ة، الزراع األغراض الصناع

ة واألسلحة ائ م ة من المواد الك الوقا   .المتصلة 
ة من استحداث أو إنتاج أو تخزن أو نقل فقد نصت أما الحظر ال وارد في االتفاق

ه المادة  ل من  10و 9من هذا القانون، وأوردت المواد  3عل ات التي تسلط على  العقو
ة لمن  النس د  ات بین السجن المؤ ما یخالف الحظر الوارد في القانون وتتراوح العقو قوم 

ائي، والسج م قوم  20سنوات إلى  10ن من ستعمل السالح الك ل من  سنة على 
ة ائ م   استحداث أو إنتاج أو حفظ أو نقل األسلحة الك

ائي وٕارساء السلم واألمن  م ة في مجال نزع السالح الك ة هذه االتفاق رغم أهم
نف االستقرار، ذلك أن وجود هذه  يالدول الحقوق والحرات في  في العالم والتمتع 

ل خطر  ش اةاألسلحة    . ا على األمن والحقوق خاصة الح في الح
موجون  ة لم تمنع استعمال غاز الكر  عض النقائص فاالتفاق في  إال أنها تعترها 

ان  ما أنها لم Herbicidesإطار حفظ األمن والنظام العام، إال أنها لم تأخذ في الحس  ،
رة في هذا المجال حوث العس   .2تمنع إجراء ال

                                                 
ة حظر استحداث وٕانتاج 19/07/2003خ في مؤر  03/09قانون رقم   1 ام اتفاق ، یتضمن قمع جرائم مخالفة أح

ة وتدمیر تلك األسلحة، ج ر عدد  ائ م   .20/07/2003، صادر بتارخ 43وتخزن واستعمال األسلحة الك
  

22 Jean-Marc Lavieille, Droit international du désarmement…, op. cit, p. 143.      
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ة  ة مراق ة سالح صعو ی عض المواد ذات األصل الصیدلي والتي تدخل ضمن تر
ة  ات التقن ، إضافة إلى الصعو عض المناط ن أن تصنع في  م ائي والتي  م

ة، حیث أن المادة  ة ألقت تكالیف التدمیر على عات الدولة الطرف،  4والمال من االتفاق
اهظة مما یتطلب إنشاء صندوق خا لهاون تكالیف تدمیرها     .ص لتمو

ة -2 ة على تنفیذ االتفاق   الرقا
ام  ما في ذلك األح ة والغرض منها، وتأمین تنفیذها  لتحقی موضوع هذه االتفاق
التحق من االمتثال لها، وتوفیر محفل للتشاور والتعاون بین األطراف تم إنشاء  المتعلقة 

مائ منظمة حظر األسلحة الك " الها"ة مقرها جهاز لذلك الغرض، والذ سمي 
ة. 1بهولندا ع األطراف، وتتكون من األجهزة اآلت ة فیها مفتوحة لجم مؤتمر : والعضو

ة   .الدول األطراف والمجلس التنفیذ واألمانة الفن
ه من أنشطة التحق المنصوص علیها ما تضطلع  ة   تقوم المنظمة  في هذه االتفاق

ما یتماش ان، و ة في الوقت أقل الطرق تدخال قدر اإلم فعال ى مع بلوغ أهدافها 
مسؤولیتها  انات الالزمة للنهوض  المناسب، وال تطلب المنظمة إال المعلومات والب

ة األنشطة . مقتضى االتفاق ة سرة المعلومات المتعلقة  اطات لحما افة االحت وتتخذ 
رة التي تصل إلى علمها، أثناء تنفیذ االتفا ة والعس السرة في والمراف المدن ة وتتقید  ق

أنشطة التحق. ذلك ة  في تنظر المنظمة لد اضطالعها  ة والتكنولوج   .االنجازات العلم
ة مسائل  سي للمنظمة النظر في أ اره الجهاز الرئ اعت یتولى مؤتمر الدول األطراف 
سلطات ووظائف المجلس  ما في ذلك ما یتصل  ة  ا تدخل في نطاق هذه االتفاق أو قضا

شأن و   التنفیذ ات  واتخاذ قرارات  صدر أل منهما توص جوز له أن  ة، و األمانة الفن
ة أو تثیرها دولة طرف االتفاق ا  متصلة  ة مسائل أو أمور أو قضا ه  أ عرضها عل أو 

  .المجلس التنفیذ

                                                 

ة ةمن اتفاق 8  المادة 1  ائ م قة...حظر استحداث وٕانتاج وتخزن واستعمال األسلحة الك   .، السا
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ما  عمل من أجل تعزز موضوعها والغرض منها،  ة، و شرف على تنفیذ االتفاق
ما یجوز له إصدار ستعرض اال  ، شرف على أنشطة األجهزة األخر ة و متثال لالتفاق

ة ة لالتفاق ادئ توجیه ل م   .توجیهاته في إطار ممارسة مهامه على ش
ة ة التي یراها الزمة لممارسة وظائفه وفقا لهذه االتفاق   .إنشاء األجهزة الفرع

ة في میدان األنش ةتعزز التعاون الدولي لألغراض السلم ائ م   .طة الك
صدر ل ما  عا إدارا وذلك بتنفیذ  تسي طا عن  أما الجهازن اآلخرن فدورهما 

  .المؤتمر من توجیهات وقرارات وغیرها
ة إنتاج وتخزن حظرت ومنعت  ة، إال أن و   هذه االتفاق ماو تصدیر األسلحة الك

ة  صورة مرض ة، حالت دون تنفیذها  ق ة والتطب اس ات الس  بین هذه، ومن الصعو
ات  س لد دول تلك الصعو ة ل ة وتقن ات مال حیث توجد صعو التي تنجر عن التدمیر 

بیر في هذا المجال الصین ( العالم الثالث فحسب، بل لد الدول التي لها ضلع 
ا ة من خالل  ،)وروس ماو عزز إتالف األسلحة الك وفي انتظار التوصل إلى وضع شامل 

س  1999نعقدة عام القمة األخیرة الم ة مرور نصف قرن على تأس مناس في واشنطن 
ا  إطار  ما أنه لم یتجاوز فعل ع أ معاهدة،  أخذ طا الحلف إال أن هذا التصور لم 

  .2014، وغیرها من القمم التي عقدت وأخرها عام 1اهتمامات الحلف
ة حقوق اإلنسا شأن الحد من التسلح وحما ل ما تقدم  من  ن وهذایتضح من خالل 

ة إلى تدمیر األسلحة من أجل تحقی أمن  ات المبرمة في هذا اإلطار والرام خالل االتفاق
ما أن خلو المجتمع الدولي من هذه األسلحة سیرس ش  في سالم دائم،   يالشعوب والع

ل ما ینمي  یر في  التف الدول إلى تغییر وجهتها  نوع من االستقرار واألمن مما یدفع 

                                                 
ات أخر أبرمت في هذا اإلطار منها   1 معاهدة حظر وضع أسلحة الدمار : إلى جانب هذه المعاهدات، توجد اتفاق

طات لعام  حار والمح ة تحت األرض ، ومعاهدة تحدید تجارب األسلحة الن1979الشامل في قاع ال ، ومعاهدة 1974وو
ة في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء    . 1963حظر تجارب األسلحة النوو
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طور ح على إرادة الدول   اة األفراد والشعوب على السواء، غیر أن تحقی ذلك یتوقفو
  .خاصة الكبر منها التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل

عا   موقف الجزائر من نزع أسلحة الدمار الشامل :را
بیرة لنزع أسلحة الدمار الشامل، ألنها تؤثر على السلم  ة  أعطت الجزائر أهم

ة، واألمن الدولي، وه ي عضو في مؤتمر نزع األسلحة عززت منع انتشار األسلحة النوو
ة في جانفي  ما أبرمت اتفاق  ،19951انضمت إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النوو

ة للطاقة  الة الدول ة الو ة إلى مراق افة أنشطتها النوو ه  موج ضمانات عامة أخضعت 
ا"الذرة، وصادقت على معاهدة  ة في إلحد" الند ة من األسلحة النوو اث منطقة خال

فر  ا في ف ذلك على مؤتمر نزع األسلحة عام 1989إفرق  1998، اقترحت الجزائر 
ة المواد االنشطارة والحظر الشامل والكامل لألسلحة النوو . بإبرام معاهدتین تتعلقان 

ة التحفظ اتجاه نظام منع انتشار األسلحة النوو لى التسعینات، إذ إ والتزمت الجزائر 
ة  ما أظهرت في العدید من الهیئات الجهو  ، أ التزام في المجال النوو رفضت التقید 
ات التي  ه وفقا للتوص مبدأ منع االنتشار النوو على أن یؤخذ  ها  ة تمس والعالم

از المتمثلة في األتي ة عدم االنح   :وضعتها حر
ة - اطن و للتجارب ال ة اتفاق موس  .شمول

األسلحةأ - الموازاة تتعل  ات   .ن تؤخذ اتفاق

اتخاذ تدابیر وقرارات من طرف القو الكبر أو العظمى للتخفیف من مخزوناتها  -
ة  .النوو

                                                 
ة للطاقة الذرة لتطبی الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار  1 الة الدول االتفاق المبرم بین الجمهورة الجزائرة والو

ه في الجزائر بتارخ ة الموقع عل موجب مرسوم رئاسي رقم  30/03/1996 األسلحة النوو ه الجزائر  / 96صادقت عل
  .4/12/1996لیوم  76ج ر عدد  1/12/96في  435
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عض النقائص  ها  أنها تشو ة  اعتبرت الجزائر معاهدة منع انتشار األسلحة النوو
ة، والمادة السادسة لم تأتي  ونها وسیلة لتعمی الهوة بین الدول المتقدمة والدول النام

ات  ة لنزع األسلحة وعدم خضوع الدول ذات التسلح النوو التفاق بإجراءات فعل
، . الضمانات ولم ترد ضمانات على عدم التعرض للعدوان من الدول ذات التسلح النوو

ة الثالث والقرار  ان الذ صدر عن الدول النوو الذ سجل  255وتعارض الجزائر الب
ه مجل ة تقتصر على الدول الموقعة ف ة األمن ان إذ جعل الحما ه مضمون الب س األمن ف

ة منع )حلف أمني جماعي( على معاهدة منع االنتشار ، أكدت الجزائر على أن اتفاق
ة الدول ق طرة على  ة تجعل الدول ذات التسلح النوو مس   .1انتشار األسلحة النوو

ة حظ ذالك إلى اتفاق ة، وأصدرت قانونا یجرم انضمت الجزائر  ائ م ر األسلحة الك
ة والتي سب وأن  عاقب على إنتاج وتخزن ونقل هذه األسلحة تنفیذا لبنود هذه االتفاق و

عبر عن صدق الجزائر في سعیها إلى تحقی هدف . اشرنا إلیها في رسالتنا هذه له  هذا 
  .2شاملنبیل في هذا المجال وهو تجرد العالم من أسلحة الدمار ال

  

                                                 
ة الحقوق، جامعة الجزائر،   فواز حسین 1 ل رة لنیل شهادة الماجستیر،  ة،  مذ ة الدول ات النوو ، الجزائر واالتفاق

 .136. ، ص2002
د هذا التوجه  2 ا انضمام الجز ما یؤ ة في إفرق ة من األسلحة النوو ا"ائر للمعاهدة حول المنطقة الخال المبرمة " ابندا

موجب مرسوم رئاسي رقم 11/04/1996في القاهرة في  ، صادر 65ج ر عدد  30/09/1997مؤرخ في  97/375، 
ة العا05/10/1996بتارخ  ة المعتمدة من طرف الجمع المتحدة في  ممة لألم،ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوو

موجب مرسوم رئاسي رقم 10/09/1996 ، صادر بتارخ 09، ج ر عدد 05/02/2002مؤرخ في  02/54، والتي صادقت علیها 
10/02/2002. 
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  مةــاتـخــــ

أ          ل ما تقدم  اةیتضح من خالل  بیرة في إطار   ن الح في الح ة  تسي أهم
ن االستغناء  م ة، فهو ح  أساسي ومالزم لإلنسان وال  نظام حقوق اإلنسان األساس
السمو والعلو  متاز  ط بوجوده، وهو ح  عنه، ذلك أن ممارسة سائر حقوق اإلنسان مرت

بیر على على سائر  اهتمام  ما أنه غیر قابل للتقیید، ولهذا حظي  حقوق اإلنسان 
ین الداخلي والدولي   .المستو

لفي الدستور سواء  تكرسهمن خالل الح لهذا االهتمام الداخلي  یتجلى        ش
ة  وٕاقرار ضمنيأو  صرح التشرع الجنائي والصحة وحما حمایته في التشرعات األخر 

  . البیئةالمستهلك و 
حقوق ی        ات المتصلة  تمثل االهتمام الدولي في وروده في اإلعالنات واالتفاق

ل سلوك من شأنه النیل من اإلنسان سواء في وقت السلم أو النزاعات المسلحة ، بتجرم 
اة، ات التي تم وضعها في هذا اإلطار ضمان حمایته من خاللو  الح في الح  اآلل

ات والفصلاللجان والمحاكم ب ا التي  تفسیر نصوص االتفاق  لها صلةفي القضا
هانتهاكات حقوق اإلنسان اإلضافة إلى الدور التي تقوم  ة  ،  وم والمنظمات غیر الح

اة  من خالل الضغط الذ تمارسه على الدول من اجل منع ووقف انتهاك الح في الح
  .وسائر حقوق اإلنسان األخر 

ات الم إن       ل االتفاق ش اة  ة الح في الح زت على حما حقوق اإلنسان ر تصلة 
ة  عام  عن االعتداءات التي تطاله من طرف األفراد أو سلطات الدولة وخاصة عقو

ات بیرا في هذه االتفاق اة  اإلعدام التي شغلت حیزا  ل قیدا على الح في الح والتي تش
ان لها من منظور مدافعي حقوق اإلنسان ا  اأثر ، والتي  قامت الكثیر من  حیث  ،ایجاب
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عض الدول بو  ،إلغائهاب الدول حصرها في ما  ،وقف تنفیذهاقامت  قامت دول أخر 
  .ا في هذه المسألةبیر  بذلك سجلنا تقدما، محدودةجرائم 
قى اإلرهاب إحد الهواجس التي تؤرق الدول نظرا لخطورته على الح       اة  ی في الح

ثیرة وما یزد األمر تعقیدا هو االنتشار الواسع لهذا إذ یؤد إلى إزها شرة  ق أرواح 
ل هذه  السلوك اإلجرامي، خاصة مع انتشار تجارة المخدرات التي تعد مصدرا لتمو

ة وقد عملت الدول على تجرم هذا السلوك والتعاون    .من أجل اجتثاثه الجماعات اإلرهاب
ان  الذو  الذ عرفه العالم ور العلمي والتقني أخر ظهر نتیجة التط هناك تحدّ          

شة اإلنسان بیر في تحسین ظروف مع ة إال ،له أثر   عض انت له أخر  أنه من ناح
اسات الا ة على النع صفة خاصةسلب اة  صفة و  الح في الح  عامة،حقوق اإلنسان 

اشرها ة التي ی ة والطب اء فالتجارب العلم ط والشرو المفروضة دون مراعاة الضو  األط ا
الحعد مساسً  في هذا المجال ة ـا  عملیتي ظهور وخاصة  لإلنسان،  في السالمة البدن

ل إحد نقل و و   خاإلستنسا شرة التي أضحت تش المجتمعات  اهتماماتزرع األعضاء ال
األعضاء ف، الوقت الحاليفي  شرة المتاجرة  تي على هذه االنتهاكات ال   لدلیل قاطع ال
  .في المجال الطبي  فرزها التطور العلميأ

الدولو        ة من خالل األجهزة المرصودة و  هذا الوضع المتدهور دفع  المنظمات الدول
ة الح اةـلحما ة لهذا  اآلثارالعمل من أجل تخفیف  حقوق اإلنسانو   في الح السلب

ة للدول غیر أن تحقی ذلك یتوقف ،التطور اس في التعاون مع هذه  على اإلرادة الس
ل الخروقاتالهیئات  ل مناط   حقوق اإلنسان تمسالتي  االنتهاكاتو  للكشف عن  في 

عض المنظمات أن العالم، إال عض الُص   عمل  ات خاصة الدول ذات صطدم ب عو
مقراطي م غیر الد صفة  التي تمسإذ تعمل على إخفاء انتهاكاتها  ،الح حقوق اإلنسان 

صفة خاصة، عامة والح في  اة  ةوال تسهل عمل المنظمات الالح وم ة الح وغیر  دول
ة وم   .الح
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ـــل هـــذه األجهـــزة ل إن الوصـــول       عض العراقیـــل منهـــا اســـتغراقها لوقـــت طو صـــطدم بـــ
اهظـة ــالنقض ــــیتنازل مـثال فـراداألفنجــد  ،وتكـالیف  أمـام المحــاكم ون عـن حقهــم فـي الطعـن 

ــة ــاألجهزة الد الوطن الــك  ــةفمــا  ثیــرة ول ــة إذ نجــد شــعوب  ة للــدول اإلفرق النســ ، خاصــة 
ش تحت خط الفقر   .تع

اع الـدول         ات  عدم انصـ ـةالصـادرة عـن األجهـزة الللتوصـ الرقا لفـة  علـى حقـوق  م
عثـــة تقصــــي اإلنســـان ، ومنهـــا مجلــــس حقـــوق اإلنســـان إذ رفضــــت إســـرائیل  التعـــاون مــــع 

ة األولـــى، ولجنـــة التحقیـــ الخاصـــة الحقـــائ التـــي أنشـــأها المجلـــس  فـــي دور  تـــه االســـتثنائ
ــ رفــض مــنح تأشــیرات  ة مــع المجلــس  عــن طر ومــة الســودان بلبنــان، ورفــض تعــاون الح

عثة، وهذا م   .هشلعطل عمل المجلس إن لم  ادخول أعضاء ال

ـــــى حقـــــوق اإلنســـــان وتعطیلهـــــا         ـــــى األجهـــــزة المشـــــرفة عل ـــــدول عل عـــــض ال طرة             ســـــ
ــة نُ ارســة المهمــة المَ فــي مم اللجنــة األمم قالحقــوق اإلنســان  وطــة لهــا  ومجلــس حقــوق  ســا

ــا ــات المتحــدة و اإلنســان حال ــ األمــر  المملكــة المتحــدة، إذ نجــد الوال تتحفظــان عنــدما یتعل
ـــالخروق  بدراســـة الخروقـــات  قة لهـــا  ة فـــي فلســـطین، التـــي تقترفهـــا الـــدول الصـــد اإلســـرائیل

انمـار، نتهاكات المقترفة الوا ـة المسـلمة فـي م حینمـا یتعلـ األمـر  انوتتحمسـفي حـ األقل
السودان وٕایران مثال استها  ة لس   .بدول معاد

  :االقتراحات
ـــةبـــرامج  وضـــع –1 م حقـــوق  تعل مـــة اإلنســـان عـــن غیـــرهو  اإلنســـان،تتعلـــ  مـــن  ٕابـــراز ق

،الكائنــات  ــأ  األخــر متــه ال تقــاس  ســ، ثمــنفق  1978و عــام وهــذا ماناشــده مؤتمرالیون
، "لكــي تعــرف یجــب أن تــدرسو  یجــب أن تعــرف اإلنســانقوق ـلكــي تطبــ حــ "تحــت شــعار

ـــة  ر  یـــز علـــى توع غـــي التر ـــجـــومـــن هنـــا ین ط أال الشـــرطة  وٕاعالمهـــم  ن دورهـــم  هـــو ضـــ
الجرمـة فقـط فـي اإلطـار الـذ رسـمه القــانون، أمـا التحقیـ والعقـاب فهـو بیـد سـلطة أخــر 
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شاعة جرمة یز على  انت جرمته والتر ا  ا األمـر ذلك أن هـذ ،التعذیب ضد أ إنسان أ
بیر من الخطورة   .على قدر 

مــيتكثیــف التعــاون بــین الــدول  -2 ع و  علــى المســتو اإلقل العــالمي مــن أجــل تجفیــف منــا
المخـــدرات وتهرــب أمـــوال الشــعو الجرمـــة و  اإلرهــاب المتـــاجرة  الوقـــوف فـــي و  ،بالمنظمــة 

جها هها ومنع وج ـالح مـثال خدرات لمفاترو ـة سـم فـي ارتكـاب الجـرائم الماسـة  مثا تعتبـر 
القتل اة    . في الح

ـــةجرمـــة لإدراج ا – 3 ـــة وهـــذا لتفـــاد  اإلرهاب ـــة الدول مـــة الجنائ ضـــمن اختصـــاص المح
ارها جرمة خطیرة  مرتكبیها من العقاب إفالت فـي الوقـت  والتي عرفت انتشارا واسـعا اعت
   .الراهن

م إلغاء  –4 ة اإلعدامتعم ة  عقو قهـالدول التي مازالـت ل النس ـة  تط ـة الفعل تكرسـا للحما
ما فیها الجزائر اة،  ا مع التطورات الحاصلة لح اإلنسان في الح   .في العالم  تماش

ـام بزـارات  یلهست – 5 ـة علـى الق وم ة خاصة المنظمـات غیـر الح عمل المنظمات الدول
ة و  للــدول م و  هــاحقــوق اإلنســان فیرصــد وضــع ــة اتقــد ات مــن أجــل حما قتراحــات أو توصــ

م ضـــمانات مـــن طـــرف ىأتتـــال یو  ،الـــة لهـــذا الحـــفعّ  صـــادقة علـــى مال الـــدول ذلـــك إال بتقـــد
حقوق اإلنسان ات المتعلقة     .االتفاق

ــــم  – 6 ــــاه أنظمــــة الح عــــات والتضــــییالحــــد مــــن ممارســــة التعــــذیب  علــــىلفــــت انت       والمتا
رامـة اإلنسـانو  ةنـالمعامالت المهیو  فرادفي ح األ ـة مـن و  الماسـة  حـث عـن سـبل التنم ال

انـأجــــ شــــة الســــ ص العمــــل و  ل تحســــین ظــــروف مع اشــــر فــــي تقلــــ ل م شــــ ســــاهم  الــــذ 
ة النس    .للدول المتخلفة اإلجرامي 

ارهالمحافظة على البیئة ا على افة الدول  حث– 7 ا لإلنسـان و  اعت ـال لتراثـا مشـتر ألج
حظـــر امـــتالكو  المقبلـــة ـــات األمـــم المتحـــدة  المتعلقـــة  ـــاحترام اتفاق أو صـــناعة   أن تلتـــزم 

شـرة  ال ـة  لمـا لهـا مـن خطـر داهـم  وضـرر محـدق  ـة والبیولوج ماو ة والك األسلحة  النوو
ما یتطلب إلزام هذه الدول في مشروعاته عـدم تعـرض اإلنسـان أو البیئـة  اجمعاء  ة  النوو
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صا علـى العمـلو  ،ذلـكعـن  اخطـار وٕاقـرار مسـؤولیتهألضـرار أو أل النفقـات  هـذه  مـن لتقلـ
ــة فــي مجــال تحســین صــحة و  ،الزائــدة ــالغ المال ص هــذه الم انتخصــ مــن األمــراض  الســ

ة  اة الكثیر من األشخاص السیدا والسرطان المستعص ح ا والتي تود     .سنو
ع الدولي ذات االمسلحة  لنزاعات لإیجاد حلول العمل على   -8 ة ال غیر وأ لطا من  دول

ة لحل النزاعات المسلحة   ة علـى خالل تفعیل الطرق السلم اسـاتها السـلب  وق حقـنظرا النع
ـة مقبـرة لحقـوق  اإلنسان مثا اة  فالحرب تعـد  التحدید الح في الح لنـزاع ا، منهـا اإلنسـانو

ـــةالفلســـطیني اإلســـرائیلي ـــل مـــن الســـودا  ، والنزاعـــات الداخل  نوأفغانســـتا الصـــومالن و فـــي 
بـؤر التـوتر فـي هـذه المنـاط والتفـرغ ألمـور  القضـاء علـىالعمـل مـن أجـل  غـين، فیماليو 

وهـذا مـن خـالل تفعیـل  فـي مثـل هـذه النزاعـات  تهم اإلنسان بدل من إضاعة الوقت والمال
ل من مجلس األمن ع ل دور  ات ومجلس السلم اإلفرقي وغیرها من الهیئالمتحدة  ألممالتا

  . ة التي لها دور في هذا اإلطارالدول
مــا  -9 ا مــع التطــورات الحاصــلة فــي المجتمــع الــدولي  إصــالح میثــاق األمــم المتحــدة تماشــ

اعتمـاد  داخـل مجلـس األمـن الـدولي ن تحقیـ التـواز ل إلغـاء حـ الفیتـو في ذلك نظـام وذلـك 
ــة فــي اتخــاذ القــرارات ثیــرا عــن الظــروف  تالمیثــاق وضــع فــي ظــروف اختلفــألن ، األغلب

ـــة، فالعـــالم         مـــا .القطـــب أحـــادفالعـــالم  أمـــا الیـــوممقســـم إلـــى قطبـــین،  ـــان آنـــذاكالحال
ثیرة حققت اسـتقاللها أن تعامـل علـى قـدم المسـاواة مـع غیرهـا  أنترـد  التـاليو  هناك دول 
ة المنـتظم الـدولي  لتو  ازداد عدد أعضاء األمم المتحدةما  الدول نم شـمل توسـعت عضـو

ــــة  التــــي نشــــأ النظــــام  الــــدولي فــــي ظلهــــا، وتفجــــرت  حضــــارات غیــــر الحضــــارات األورو
 ، ــة، وتبــدلت مــوازن القــو ان مؤسســي المنظمــة األمم صــراعات جدیــدة لــم تكــن فــي حســ

ـــرز  ت ،قـــو جدیـــدة  وفـــاعلین جـــدد علـــى المســـتو الـــدولي تو مصـــالح تـــداخلت و  تشـــا
والواقـــع  المنظمـــة  إنشـــاءاصـــل الزمنـــي  بـــین واهتمامـــات األمـــم والشـــعوب، إضـــافة إلـــى الف

ش وشعور منظمة األ   .مم المتحدة نفسها بهذا الخللالمع
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ع لألمــم المتحــدة  -10 ات مجلــس حقــوق اإلنســان التــا م صــالح نتهاكــات إللتصــد لتــدع
خاصـة مـع التطـور العلمـي والتقنـي الـذ عرفـه العـالم فـي مختلـف مجـاالت  حقوق اإلنسان

ـــاة ، ومرافقـــة المتهمـــین علـــى مســـتو القضـــاء الـــداخلي ـــإجراء ا: الح ـــدولي،  لتحقیـــ أو ال
عض  ة على الدولة التـي تنتهـك الحقـوق والحرـات الجزاءاتفرض  ـه  الدول مـن خـالل توج

ة لمجلــس األمــن ــدو  ،توصــ ــة  المجلــس  تزو ــةــالموارد المال ــام أمــن  الكاف  ،مهامــهجــل الق
اة والـذ مـن خاصة مع التطور العلمي والتقني الذ ع رفه العالم في مختلف مجاالت الح

ــة والحــ فــي  ــاة والحــ فــي الســالمة البدن ــالح فــي الح عض الحقــوق  شــأنه المســاس بــ
  .الكرامة

رت -11 ات تفعیلو  طو مـا فـي ذلـك  اآلل ة حقـوق اإلنسـان  ة لحما م ـةاإلقل ـة  اإلفرق مواك
تهاكـات التـي تطـال حقـوق اإلنسـان لتصـد لالن ا المجـال، هذللتطور الدولي الحاصل في 

األخص اة  خاصة مع التطور العلمي والتقني الذ شهده العالم و   .الح في الح
اة وسائر حقوق اإلنسان األخر من اآلثار  -12 ة الح في الح ة لحما ة دول إبرام اتقاق

ة في مجال  تلك التي أبرمتها الدول األورو ة للتطور العلمي والتقني  ة حقوق السلب حما
ة ة والطب قات البیولوج ة  في مواجهة التطب   .اإلنسان والكرامة اإلنسان

ما یخص أماو       :یلي فإننا نقترح ما الجزائر ف
ـة لضـمانعـض النصـوص  حالعمل علـى تنقـ - 1 ـة  القانون ـاة حما قـانون  الحـ فـي الح

ات  ـة بإلغاء العقو ـة  وضـعو  اإلعـدامعقو ـه  هـو مـامـا  للجنـین والطفـل أفضـلحما عل
  .التشرع الفرنسي للطفل عض التشرعات الحال في

م - 2 مــا یخــص تنظــ ــ تعــدیل قــانون الصــحة العامــة ف شــرة  األعضــاءنقــل وزرع  اتعمل ال
عــض الثغــرات  ا مــعلســد  ع المــواطنین الحاصــلة فــي المجتمــع  التطــورات  تماشــ وتشــج

فــي  األعضــاءة لمثــل هــذه تســاع الحاجــنظــرا الفــي هــذا المجــال لعمــل التبرعــي اعلــى 
  .الجزائر
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ــة، - 3 ــة الدول مــة الجنائ فــي   نأل اســتكمال تصــدی الجزائــر علــى النظــام األساســي للمح
ال   ثوأن الترـ ،الخطیـرة تذلك تعبیر عن إرادتها الحترام حقوق اإلنسان من االنتهاكـا

ـــن أن  تنظـــر فـــي جرمـــة تحـــال علیهـــا مـــن مجلـــس  م مـــة  ـــار أن المح فیـــد علـــى اعت
ا دلیل إ ألمن  حتى و ا  .على ذلكقاطع ن لم تكن عضوا، وما حدث للسودان ولیب
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 :قائمة المراجع

ة: أوال   اللغة العر
   :الكتب  - أ

ة لحقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة أحمد أبو الوفاء -1 ة الدول ، الحما
ة،  ة المتخصصة، دار النهضة العر االت الدول  .2010والو

شیر -2 ة  اإلنسان،حقوق ، الشافعي دمحم  ت ، مصر، المنصورة الجالء الجدیدةم
1998. 

، القانون الجنائي والطب الحدیث، دار النهضة أبو خطوةأحمد شوقي عمر  -3
ة، القاهرة،   .1986العر

م -4 ات حقوق اإلنسانعلي بدو الشیخ إبراه ات :، التطبی الدولي التفاق           اآلل
ة القاهرة،  ة، دار النهضة العر س ا الرئ  .2008والقضا

یدة -5 ح االصطناعيإقروفة ز ن الفقه اإلسالمي والقانون دراسة مقارنة بی: ، التلق
، الجزائر،   .2010الوضعي، دار الهد

6- ، اد اة اقي عماد الدین، ترجمة صادق الع دراسة حول : الح في الح
ة  قات الشرعة اإلسالم ة اإلعدام في تطب ة إلغاء عقو ان إم
ة لمعلومات حقوق اإلنسان،  ة العر ة، الش والقوانین اإلیران

 .2008القاهرة، 

،شیر محند امقران، بو -7 عة الثالثة، النظام القضائي الجزائر دیوان  الط
ة الجزائر،   .2003المطبوعات الجامع

افحة، دارحسنین الدمحم بواد -8 ر  ، اإلرهاب الدولي بین التجرم والم الف
ندرة،    .2005الجامعي، اإلس

ة محسن سعد سند -9 ة لح اإلنسان في السالمة الجسد ة الدول قارنة بها ، الحما
ة ة ومد هذه الحما ام الشرعة اإلسالم في    في ظل أح
ة، القاهرة،  ة، دار النهضة العر عة الثان   .2004مصر، الط

ة حقوق اإلنسان، دار حسین حنفي عمر -10 ، التدخل في شؤون الدول بذرعة حما
ة، القاهرة،   .2005النهضة العر
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ة التجارب الط ،خالد بن النو  -11 ط مشروع ة ضوا ة وأثرها على المسؤول ب
ر والقانون، المنصورة ة، دار الف  .2010، المدن

مان السعد  -12 العراق،  دارا الحرف، االستنساخ بین العلم والفقه، ،داود سل
2000.  

دراسة : ، المجلس الدولي لحقوق اإلنسانرضو سید أحمد محمود عمار -13
ة، القاهرة ة، دار النهضة العر اس ة وس   .2010 ،قانون

ة البیئة من التلوث على صالح دمحم محمود بدر الدین -14 حما ، االلتزام الدولي 
ات  ضوء قواعد القانون الدولي للبیئة وقرارات وتوص

ة ة ر، داالمنظمات الدول  .2006، النهضة العر

ة،  مقدمات في ،صالح الدین عامر -15 القانون الدولي للبیئة، دار النهضة العر
  .1998القاهرة، 

ر  ة، المسؤول فتاح بیومي حجاز عبد ال -16 ة بین الفقه والقضاء، دار الف الطب
ندرة،   . 2008الجامعي، اإلس

اس هاشم السعد -17 ة،ع ة عن الجرمة الدول ة الفرد الجنائ دار  ، مسؤول
ندرة،  ة، اإلس   .2002المطبوعات الجامع

اف -18 ، دار رحانة، الجزائر، عمار بوض   .2003، النظام القضائي الجزائر
اعلي دمحم علي أحمد -19 ار تحق الوفاة وما یتعل بها من قضا في الفقه  ، مع

م(اإلسالمي را، دار )القتل الرح ندرة،  لف الجامعي، اإلس
2006. 

عة المدخل وأصول النظرة العامة للقانون  ،علي راشد -20 ، دار النهضة 7، الط
ة، القاهرة،   .1980العر

اق التسلح ،القادر رز المخادمي عبد -21 الهواجس والطموحات والمصالح، : س
ة، الجزائر،ادیو   .2010ن المطبوعات الجامع

مام -22 ة، دراسة مون عبد الكر ة والجراح ، رضا المرض عن األعمال الطب
ندرة،  ة، اإلس  .2006مقارنة، دار المطبوعات الجامع
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ة: ، االستنساخدمحم أحمد غانم -23 تب  -أنواعه -الماه امه، الم الجامعي أح
ندرة،   .2009الحدیث، اإلس

ة،دمحم نجیب حسني -24 اة في التشرعات العر معهد           ، االعتداء على الح
حوث،   .س ن ، دالقاهرةال

اء، عن استخدام األسالیب الخوليعبد الوهاب دمحم  -25 ة لألط ة الجنائ ، المسؤول
 ،راحة، دراسة مقارنة، دون دار نشرالمستحدثة في الطب والج

1997. 

اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار  ،نبیل أحمد حلمي -26
ة، القاهرة،    .1988النهضة العر

ایل -27 ة وحظر انتشارها، رشارد غوثر شانون ن  ، الحد من األسلحة النوو
ي ، التسلح ونزع ...وآخرون، ترجمة حسن حسن، عمر األیو
نو األول، معهد السالح واألمن الدولي، الكتاب الس

حاث السالم الولي،  هولم أل   .2004ستو

ة للح في سالمة الجسم في القانون لدینا مروك نصر -28 ة الجنائ ، الحما
ة، دراسة مقارنة، لدیون ا الجزائر و المقارن والشرعة اإلسالم

ة، الجزائر،  .2003الوطني لألشغال الترو

شرة في انق ،ــــــــ -29 ةل و زرع األعضاء ال  -لقانون المقارن والشرعة اإلسالم
الجزء األول، الكتاب األول، دار هومة  -دراسة مقارنة

اعة والنشر والتوزع،   .2003للط

ةمنتصر سعید حمودة -30 ة الدول مة الجنائ ة : ، المح النظرة العامة للجرمة الدول
ام القانون الدولي الجنائي ة،: أح ة دار ا دراسة تحلیل لجامع

ندرة، الجدیدة  .2000، اإلس

الو  -31 ة للطبیب،، محمود الق ة الجنائ ر دار  المسؤول ندرة الجامعي،الف ، اإلس
2005.  

م الدولي،دمحم السعید الدقاق، دمحم سامي عبد الحمید -32  منشأة المعارف، ، التنظ
ندرة   .2004، اإلس
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فة -33 اة وسالمة الجسددمحم سعد خل  دراسة في القانون المدني:، الح في الح
ة ة، القاهرة ر، داوالشرعة اإلسالم  .2004، النهضة العر

ة، منشأاإلنمحمود أحمد طه،  -34 ة المعارف جاب بین التجرم والمشروع
ندرة،     .2003اإلس

اوم -35 وما االستنساخ ما له  ،أحمد رمو، ترجمة اس سونشتاین، مرتاس نیوس
، دار عالء الدین، ،هعل  .2001 دمش

حي دمحم نجم،  -36 ة، دار الثقافة دمحم ص ه وأثره على المسؤول رضا المجني عل
 .2001للنشر والتوزع، عمان، 

ة في مصر والعالم، الهیئة المصرة دمحم سر طه -37 ة والنوو ، الطاقة التقلید
  .1986العامة للكتاب، القاهرة، 

منبیل مصطفى  -38 ة لحقوق اإلنسان، دار خلیل،  إبراه ة الدول ات الحما آل
 .2005ة، القاهرة، النهضة العر

ة، :القتل بدافع الشفقةهد حامد قشقوش،  -39  دراسة مقارنة، دار النهضة العر
 .1994 القاهرة،

رات –ب  ة الرسائل و المذ   :الجامع
  :ـ الرسائل

ة البیئة في الجزائر، المنعم دبن أحمد عب -1 ة اإلدارة لحما ، الوسائل القانون
توراه في القانو  ة الحقوق، رسالة لنیل شهادة الد ل ن العام، 

 .2009جامعة الجزائر، 

مة في القانون الدولي العام، رضوان أحمد الحاف -2 ، ح اإلنسان في بیئة سل
ة الحقوق، جامعة  شهادةرسالة لنیل  ل توراه في الحقوق،  الد

  .1998القاهرة، 
س -3 ه متولي دع ان نب اة، رسالة شع ة لح اإلنسان في الح ة الجنائ ، الحما

تو  ة الحقوق، جامعة القاهرة، د ل  .1991راه، 
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اش عزالدین -4 ، النظام القانوني للخطأ غیر العمد في جرائم العنف، رسالة ط
ة الحقوق والعلوم  ل توراه في القانون الجنائي،  لنیل شهادة الد

ة، جامعة تیز وز،  اس   .2014الس

د عدو  -5 ة للتصرف في أعضاء اعصام فر ة الجنائ لجسم ، نطاق الشرع
ل توراه  ، دراسة مقارنة، رسالة د شر ة الحقوق، جامعة ال

  . 1999القاهرة، 
ة -6 ة والح في قاید سام توراه، البیئة، التجارة الدول ، رسالة لنیل شهادة الد

ة الحقوق، جامعة تیز وزو،   .2010ل

سي علي،  -7 افحة اإلرهاب الدوليلون ات م ة القانون الدولي وواقع آل  یبن فاعل
توراه في  ة، رسالة لنیل شهادة الد ة االنفراد الممارسات الدول
ة، جامعة تیز وزو،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل القانون، 

2012. 

اء الناشئة عن دمحم عبد الوهاب عبد المجید الخولي،  -8 ة لألط ة الجنائ المسؤول
الشرعة  استخدام األسالیب الحدیثة في الطب، دراسة مقارنة 

ة الحقوق، جامعة اإلسال ل توراه،  ة، رسالة لنیل شهادة الد م
 .1997القاهرة، 

 

رات - ة المذ   :الجامع
م دمحم المال -1 م حسن عبد الرح شرة بین الشرعة ابراه ، نقل األعضاء ال

ر والقانون،  ة  لنیل شهادةة مذ ل الماجستیر في القانون، 
 .2003الحقوق، جامعة القاهرة، 

ة،  -2 ةاستزاید ورد رة والسلم رة لنیل خدام الطاقة الذرة لألغراض العس ، مذ
ة : شهادة الماجستیر في القانون، فرع ل القانون الدولي العام، 

ة، جامعة تیز وزو،  اس   .2012الحقوق والعلوم الس
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الني زهرة -3 ة اإلعدام في الشرعة اإلسالمعبد هللا عبد القادر الك  ة، عقو
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ة الحقوق،  ل ة،  القانون، فرع القانون الدولي والعالقات الدول

 .2002جامعة الجزائر، 

 

  :المقاالت - ج 
ة في الشرق األوسط، أوراق بهیج ناصر،  -1 اة وانتشار األسلحة النوو ح الح

ة والحقوق االق ر الثاني حول المشار ة الملتقى الف تصاد
اة، المنظمة المصرة لحقوق  ة الضرورة للح واالجتماع

 .86-78. ، ص ص1998اإلنسان، القاهرة، 

امل األهواني،  -2 قانوني لجسم اإلنسان، مجلة العلوم  منحو نظاحسام الدین 
ة الحقوق، جامعة عین الشمس،  ل ة، السنة األرعون  القانون

 .35 - 27 .، ص ص1998القاهرة،

، مؤتمر الدوحة حول التغیر المناخي وعود ثم وعود،  يحسان التلیل -3
www.mc-doualaya.com   ص 06/12/2012لیوم ،

 .4-1. ص

ة،حملیلي سید أحمد -4 اسة الجنائ ة اإلعدام في الس مجلة العلوم  ، واقع عقو
ة الحقوق جامعة تلمسان،  ل ة،  اس ة واإلدارة والس القانون

 .175- 147. ، ص ص2009، 8العدد 
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اض حمدوش -7 ة ر ة لحقوق اإلنسان، ، المنظمات الوطن وم ة وغیر الح وم  الح

elfikri.com le  www.mountada                           
09/01/2015 à 20h00m    

، مجلة المستقبل  العري، العدد "االحترار وعالمنا العري " ، ید عدنان هزاعرش - 8
 .18 -10.ص ، ص2000، 494
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ة بین ، عمران الشافعي -10 اس ة والس شأن العهد الدولي للحقوق المدن تقرر 
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  .194 - 121. صص ، 1987
 .www                 ، مفھوم العولمة ونشأتھا،فاضل الشيخي -11

Lybianwriterclub.com/arab, 2008,    1ص ص - 
7.                                                                 

ح عزام، -12 ة، مجلة  فاتح سم ة في الدساتیر العر اس ة والس الحقوق المدن
ة، العدد ز دراسات الوحدة العر ، 277المستقبل العري، مر

 .30 -21.صص ، 2002مارس 

ة لحقوق اإلنسان في ضوء ممارسة موسىدمحم خلیل ال -13 ات الدول ، تفسیر االتفاق
قها، مجلة الحقوق، العدد  ة على تطب الرقا الهیئات المختصة 
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ت، مارس 28األول، السنة  ، مجلس النشر العلمي، الكو
  .267- 225.صص ، 2004

حي المحاسنة -14 ة، مجلة الحقوق، دمحم  شر من وجهة نظر قانون ، االستنساخ ال
ت، سبتمبرا ، 2004لعدد الثالث، مجلس النشر العلمي، الكو

 .311-  261. صص 

15- ، شیر مصمود ة لحقوق اإلنسان والشعوب دمحم  مة اإلفرق طموح : المح
ة،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ر،  ات، مجلة المف وتحد

رة، العدد  س  .52- 39. ص ص ،2008  ،5جامعة 

م، -16 ة الحدیثة زرع ح الطفل في اال مامون عبد الكر ستفادة من الطرق العالج
ا  الخال األعضاء واألنسجة المتجددة واالستنساخ العالجي 
ة،  اس ة واإلدارة والس ة، مجلة العلوم القانون ة الجین الجذع

ة الحقوق جامعة تلمسان، العدد  . ، ص ص2011، 12ل
298-325. 

ماتهاعزالدین مرزا ناصر -17 ة وتقس ة حقوق الشخص دراسة مقارنة في : ، ماه
ة، مجلة األمن والقانون،  القانون الوضعي والشرعة اإلسالم

ر 35 العد  .214-155.، ص ص2008، أكتو

الند -18 و ن  ك لو ورو ا األسلحة دومین قدم المساعدة إلى ضحا ، من س
یف؟  ة، و ائ م ة،  أو الك ة، أو البیولوج ة، أو اإلشعاع النوو

، 89ة للصلیب األحمر، المجلد مختارات من المجلة الدول
  .77- 68. ص ص ،2007، جوان 866العدد 

، أسلحة الدمار الشامل في الفقه اإلسالمي، مجلة عبد المجید دمحم الصالحین -19
،  23الشرعة والقانون، العدد   - 99. ص ص ،2005ما

109. 
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ات  - د  :أعمال الملتق

مة  - 1 ة نع ات الخطرة الناتجة بوعق ة ، أثر المواد والنفا  عن األنشطة الصناع
     تأثیر التطور العلمي والتقني: ملتقى وطني حول على الح في الصحة،

ة الحقوق  غیر منشورة، ،2013نوفمبر  28و 27على حقوق اإلنسان، یومي  ل
ة ة، جامعة بجا اس  .والعلوم الس

مة  - 2 ر ست  ة للطبیب، ملتقى وطنتدر ة الجنائ ي ، تحدید لحظة الوفاة والمسؤول
ة، یومي : حول ة الطب ة للقانون 2008جانفي  24و 23المسؤول ، المجلة النقد

ة الحقوق، جامعة تیز وزو، عدد خاص  ل ة،  اس ، ص 2008، 1والعلوم الس
 .395- 365.ص

ة وتأثیراته،  عبد الملكز عزو  - 3 ائ م ، نعلى حقوق اإلنسا اتطور األسلحة الك
 27والتقني على حقوق اإلنسان، یومي تأثیر التطور العلمي : ملتقى وطني حول

ة غیر منشورة، ،2013نوفمبر  28و ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس  .ل

ة في التكییف  والتناقض : القتل بدافع الرحمة دحماني عبد السالم، - 4 ال بین اإلش
تأثیر التطور العلمي والتقني على حقوق : ملتقى وطني حول، في التكرس
ة الحقوق والعلوم  غیر منشورة، ،2013نوفمبر  28و 27مي اإلنسان، یو  ل

ة ة، جامعة بجا اس  .الس

م  - 5 ات، مامون عبد الكر شأن التصرف في جثث الموتى، ملتقى  إث الموافقة 
ة، یومي : وطني حول ة الطب ة ، 2008جانفي  24و 23المسؤول المجلة النقد

ة الحقوق، جامعة ل ة،  اس ، 1تیز وزو، عدد خاص  للقانون والعلوم الس
 .، ص ص2008

اء ومن جثث الموتى، ملتقى مواسي العلجة شرة بین األح ، نقل وزراعة األعضاء ال
ة، یومي المس: وطني حول ة الطب ة الحقوق جانفي 24و 23ؤول ل والعلوم  ، 

ة اس    .7-1.، جامعة تیز وزو، ص صالس
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ة بین الح في یوسفي أمال، - 6 ة العالم السلم واألمن والقیود  نظام الحما
ه، تأثیر التطور العلمي والتقني على حقوق : ملتقى وطني حول المفروضة عل
ة، جامعة 2013نوفمبر  28و 27اإلنسان، یومي  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،

ة  .بجا

 

ة - و    :النصوص القانون
 :الدساتیر -

ة دستور الجمهورة الجزائرة -1 ة الشعب مقراط موجب مرسوم ، ا1996 الد لصادر 
، 76، ج ر عدد 7/12/1996المؤرخ في 96/438رئاسـي رقم 
و  2008 و 2002 مممعدل ومت 08/12/1996 صادر بتارخ

2016.  

 

ة - ات الدول   :االتفاق
ة میثاق األمم المتحدة -1 مة العدل الدول النظام األساسي لمح المصادق  والملح 

ه في س عل ، 5/5/1945 بتارخ ومؤتمر سان فرانس
وانضمت الجزائر لمنظمة األمم المتحدة في 

ة العامة لألمم 08/10/1962 موجب قرار الجمع  ،
، صادر بتارخ )17-د(176المتحدة رقم 

08/10/1962. 

شر  -2 ادة الجنس ال ة منع إ موجب 1948اتفاق ، التي انضمت إلیها الجزائر 
 11/09/63، المؤرخ في63/338مرسوم رئاسي رقم 

  .14/09/63بتارخ صادر ، 66د ج ر عد
ة -3 القوات المسلحة    في المیدان،  اتفاق جنیف لتحسین حال المرضى والجرحى 

ومة (وانضمت إلیها الجزائر 1949المبرمة عام  الح
  .20/06/60في)  المؤقتة
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القوات المسلحـة في  -4 ة جنیف لتحسین حال المرضى والجرحى  و الغرقى  اتفاق
حار  إلیهاانضمت  و ،1949رمة عام بالم ال
ومة المؤقتة( الجزائر   .20/06/60في  )الح

ة جنیف  -5 معاملة أسر الحرباتفاق  إلیهاانضمت  و  ، 1949 ملعا الخاصة 
ومة المؤقتة( الجزائر   .20/06/60في   )الح

معاملة األشخ -6 ة جنیف الخاصة   ،1949لعام  ربـن وقت الحـاص المدنیـاتفاق
في  )المؤقتة ومةالح(الجزائر إلیها انضمتو 

20/06/60 . 

ة لعام  -7 اس ة والس ه الجزائر  1966العهد الدولي للحقوق المدن والذ انضمت إل
، مؤرخ في 89/67موجب مرسوم رئاسي رقم 

، صادر بتارخ 20ج ر عدد 16/05/1989
بتارخ  ،47 في ج ر عدد ، منشور17/05/89
12/05/97.  

ال -8 ار األول الملح  ول االخت ة،  البرتو اس ة والس عهد الدولي للحقوق المدن
ودخل حیز التنفیذ بتارخ  1966المعتمد عام 

موجب مرسوم 23/03/76 ه الجزائر  ، انضمت إل
، ج ر 16/05/1989ؤرخ في م 89/67رئاسي رقم 

 . 17/05/1989، صادر بتارخ 20عدد 

ة الموقعة في  -9  رك،و بنیو  01/07/68معاهدة منع انتشار األسلحة النوو
موجب مـرسوم رئـاسي رقم  وانضمت إلیها الجــزائر 

 ،62ج ر عدد  ،21/09/94، مؤرخ في 287/ 94
 .23/04/1994بتارخ   صادر

ة وتدمیر تلك األسلحة  -10 ة حظر استحداث وٕانتاج و تخزن األسلحة البیولوج اتفاق
ارس ، وقعت علیها  10/10/1972في   المبرمة بـ 

 .21/01/2001في   الجزائر
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ة للطاقة الذرة لتطبی الضمانات في اال -11 الة الدول تفاق المبرم بین الجزائر والو
ة الموقع في  إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النوو

موجب مرسوم رئاسي 30/3/1996الجزائر بتارخ   ،
، صادر بتارخ 76ج ر عدد  96/435رقم 

4/12/1996. 

ة وٕان -12 ائ م ة حظر استحداث األسلحة الك تاجها وتخزنها واستعمالها وتدمیر اتفاق
، ارسبـ  10/12/1982تلك األسلحة المبرمة في 

موجب مرسوم رئاسي رقم  انضمت إلیها الجزائر 
 31، ج ر عدد 03/07/1995مؤرخ في  95/157

 .03/07/1995، صادر بتارخ  1995عام 

م -13 ة المعتمد في  ةالنظام األساسي للمح ة الدول صـادر لوا 18/07/1998الجنائ
رتارة األمم المتحدة تحت رقم  عن س

9/183.A/CONF  ه الجزائر في ، والتي وقعت عل
23/07/2002. 

ة  -14 النزاعات الداخل ة جنیف و الخاص  اتفاق ول اإلضافي األول الملح  البروتو
ه الجزائر  ،1977/ 08/08المبرم في  و انضمت إل

، مؤرخ في 89/68موجب مرسوم رئاسي 
صادر  ،20عدد  ر ج 16/05/89

  .17/05/89بتارخ
ة  -15 النزاعات الدول ة جنیف والخاص  اتفاق ول اإلضافي الثاني الملح  البروتو

ه  ،  وانضمت1977/ 08/08المبرم في   الجزائرإل
بتارخ صادر ، 20ج ر عدد  ،16/05/89 يف

17/05/89. 

ه -16 ي عام في نیر   المیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسان والشعوب المصادق عل و
موجب مرسوم 1981 ه الجزائر  ، والذ صادقت عل
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 ،03/02/87في         ، مؤرخ37/ 87رئاسي رقم
 .04/02/1987بتارخ صادر ، 06د عد ر ج

المیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسان والشعوب -17 ول الملح  المتعل بإنشاء  البرتو
ة لحقوق اإلنسان والشعوب، مة اإلفرق المبرم  المح

، ودخل حیز التنفیذ یوم 09/06/1998یوم 
موجب25/01/2004 ه الجزائر   ، صادقت عل

في  مؤرخ 03/90مرسوم رئاسي رقم 
، صادر بتارخ 15ر عدد  ، ج03/03/2003
05/03/2003. 

س الحقوق الطفل ورفاهیته المعتمد في  اإلفرقيالمیثاق  -18 ة أد ل ا جو ، 1998ا
موجب مرسوم رئاسي  ه الجزائر  رقم صادقت عل

ج ر عدد   ،08/07/2003مؤرخ في  03/242
   .09/07/2003، صادر بتارخ41

ة أو  -19 ة القاس ة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو اتفاق
ه في لالإالمعاملة ا ة أو المهینة المصادق عل نسان

ة العامة لألمم  02/12/84 من طرف الجمع
موجب مرسوم المتحدة، والتي انضمت إلیها الجزائر 

ج ر  ،16/05/89، مؤرخ في 89/66رئاسي رقم 
 .17/05/89بتارخ صادر ، 20عدد 

قة األزون، المبرمة بتارخ -20 ة ط ة فیینا لحما والتي انضمت  22/03/85 اتفاق
موجب مرسوم رئاسي ، 92/354رقم   إلیها الجزائر 

بتارخ صادر ، 69عدد  ج ر ،23/09/92مؤرخ في 
25 /09 /92. 

حار  المبرمة  في اتفاق -21 ي، انضمت إلیها 10/12/1982ة قانون ل بـ مونتي غو
موجب مرسوم رئاسي مؤرخ  96/53رقم   الجزائر 
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، صادر بتارخ  6، ج ر عدد 22/01/1996في 
23/01/1996.  

المخدرات -22 افحة االتجار غیر المشروع  ة األمم المتحدة لم و المؤثرات   اتفاق
فیین ة المصادق علیها   ،20/12/88في  االعقل

موجب مرسوم  رئاسي  07وانضمت إلیها الجزائر 
، 07ج رعدد  ،18/01/95، مؤرخ في 95/41رقم 

  .20/01/95بتارخ صادر 
ة حقوق الطفل  -23 موجب، التي انضمت إلیها 1989اتفاق مرسوم رئاسي  الجزائر 

 ،91 عددج ر  ، 19/12/92 مؤرخ في ،233/ 92
 .23/12/92 بتارخ صادر

ة -24 ات الخطرة والتخلص 1989ة   ازل المبرم اتفاق م في نقل النفا شأن التح  ،
موجب  منها عبر الحدود، انضمت إلیها الجزائر 

في  مؤرخ 98/158مرسوم رئاسي رقم 
، صادر 32مع التحفظ ج ر عدد  16/05/1998

 .17/05/1998بتارخ 

ه صاد، 2004المعتمد بتونس  في ما المیثاق العري لحقوق اإلنسان  -25 قت عل
موجب مرسوم رئاسي رقم مؤرخ  62-06 الجزائر 

، لیوم 8ج ر عدد  ،11/02/2006في 
15/02/2006. 

ا المعتمد  -26 شأن حقوق المرأة في إفرق المیثاق اإلفرقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
" مابوتو"من طرف مؤتمر االتحاد اإلفرقي بـ 

ه الجزائر 11/07/2003في " موزمبی ، صادقت عل
موجب مرسوم رئاسيمع ا   لتصرحات التفسیرة  
،   ج ر عدد 27/09/2016مؤرخ في  16/254رقم 
 .05/10/2016، صادر بتارخ  58
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ارس -27 ة المعتمد ب ارس حول التغیرات المناخ ، 12/12/2015في  اتفاق 
موجب مرسوم رئاسي رقم  ه الجزائر  صادقت عل

، صادر بتارخ 60عدد  ج ر، 16-262
13/10/2016.  

ة - ع   :النصوص التشر
ـات، ج ر08/06/66مؤرخ في 66/156رقم  أمر - 1 عدد  ، یتضمن قانون العقو

   .، معدل ومتمم11/06/66 بتارخ ،  صادر49
ة ، 08/06/66مؤرخ في  66/155أمر رقم  -2  ،یتضمن قانون اإلجراءات الجزائ

 .، معدل ومتمم11/06/66، صادر بتارخ 49عدد  ج ر

ة البیئة، 83/03 رقم قانون  -3 عدد  ج ر  ،02/83/ 05مؤرخ في  یتضمن حما
 .، معدل ومتتم07/02/83بتارخ صادر  ،06

 24ج ر  یتضمن قانون األسرة، 1984جوان  9مؤرخ في  11/ 84قانون رقم  -4
األمر رقم 1984جوان  12الصادرة بتارخ   05/02، معدل 

صادر بتارخ  8ج ر عدد  27/02/05مؤرخ في 
27/02/05. 

ة الصحة وترقیته یتضمن 85/50رقم قانون  -5 ج  ،01/02/85، مؤرخ في احما
 .، معدل ومتمم18/02/85، صادر بتارخ 8ر عدد 

ام 19/07/2003مؤرخ في  03/09قانون رقم  -6 ، یتضمن قمع جرائم مخالفة أح
ة حظر استحداث وٕانتاج وتخزن واستعمال األسلحة  اتفاق

ة وتدمیر تلك األسلحة، ج ر عدد  ائ م ، صادر بتارخ 43الك
20/07/2003. 

ة ، یتضمن قانون 25/02/2008مؤرخ في  08/09رقم قانون  -7 اإلجراءات المدن
 .23/04/2008 صادر بتارخ، 21ج ر عدد واإلدارة، 
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م السجون وٕاعادة  ،یتضمن قانون 6/02/2005مؤرخ في  05/04رقم  قانون  -8 تنظ
، صادر بتارخ 12ج ر عدد واإلدماج االجتماعي، 

13/02/2005.  

في  ضمن القانون األساسي للقضاء، مؤرخیت 04/11قانون رقم  -9
 .08/09/2004، لیوم 57،  ج ر عدد 06/09/2004

ةیتعل  ،19/02/1970مؤرخ في  20-70أمر رقم  -10 ج ر عدد  ،الحالة المدن
   .27/02/1970صادر بتارخ  21

، ج ر ، یتضمن القانون المدني26/09/1975مؤرخ في  75/58أمر رقم  -11
  .معدل ومتمم،  30/09/1975، صادر بتارخ  78عدد

ة الطفل،15/07/2015مؤرخ في  12- 15قانون رقم  -12 حما ج ر عدد  ، یتعل 
  .19/07/2015، صادر بتارخ 39

ة-   :القوانین األجنب
 

ات المصر  - 1 ع والتوزع  البدراو ، قانون العقو  .2010، القاهرة، للنشر والط

ع والتوزع  البدراو ، قانون مدني مصر  - 2  .2009، القاهرة، للنشر والط

ة صالنصو  - م  التنظ

ات  06/07/92رخ في ؤ م 92/276مرسوم تنفیذ رقم   - یتضمن مدونة أخالق
 .08/07/92بتارخ ، صادر 52عدد ج ر  ،مهنة الطب

ع لألمم المتحدة-  :قرارات مجلس األمن التا

حول مسالة التدابیر المتخذة لضمان امن الدول  255رقم  قرار مجلس األمن - 1
ة، الصادر  ة حظر األسلحة النوو ة األعضاء في اتفاق غیر الحائزة لألسلحة النوو

 ar www.un.org/     ،19/06/1968بتارخ 

ع لمنظمة األمم المتحدة رقم  - 2 التدخل  2086قرار مجلس األمن التا المتعل 
ر في مالي   11/01/2013www.un.org/arادر بتارخ  الص العس

ع لمنظمة األمم المتحدة  رقم  - 3  12الصادر بتارخ  1368قرار مجلس األمن التا
   2001www.un.org/arسبتمبر 
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ع لمنظمة األمم المتحدة رقم - 4  28الصادر بتارخ  1373قرار مجلس األمن التا
   2001www.un.org/arسبتمبر 

 :عالناتاإل-

ة رقم ادــقوق اإلنسان الصـن العالمي لحالاإلعـ- 1 موجب توص عن   أ/217ر 
ة العامة في    www.un.org/ar ،10/12/1948الجمع

ال التعذیب وغیره من ضروب المعاملة  - 2 ع أش ة األشخاص من جم إعالن لحما
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  www.un.org/ar،09/12/1975بتارخ  المتحدة
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www.un.org  

ة العامة لألمم المتحدة  - 4 ة الصادرة عن الجمع ، A /RES/60/251التوص
 www.un.org/arشاء مجلس حقوق اإلنسان،إن المتضمنةالدورة الستین، 

ع لألمم المتحدةقرار   - 5 " بناء مؤسسات" مجلس حقوق اإلنسان التا
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  www.un.org/ar ،24/05/1988رخ بتا

ات لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان - 7  .توص
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ة اإلدارة  لحسین بن شیخ ا، دروس في المسؤول : الكتاب األول: أث ملو

ة على أساس ا ة،المسؤول  172.، ص2007لخطأ، دار الخلدون

  :رــالتقار-  
ة حول حقوق اإلنسان لعام  - 1  ،2013تقرر منظمة العفو الدول
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ة حول حقوق اإلنسان لعام   - 2  ،2014تقرر منظمة العفو الدول
www.amnesty.org/ar 

ال حدود حول - 3 اء  لعام  اإلنسان حقوق  تقرر األط
2012،www.msf.org/fr  

غزة عام  تقرر منظمة الصلیب األحمر حول الوضع اإلنساني في - 4
2009،www.icrc.org/ar  

شأن النزاع في غزة،  - 5 عثة منظمة األمم المتحدة لتقصي الحقائ  تقرر 
  www.hrc.org،  25/09/2009صادر بتارخ 

شتقرر المقرر األ - 6 غیر  اإلعدامن حاالت أممي الخاص 
    www.un.orgيالقانون

ة حقوق اإلنسان وحمایتها، منشورات  - 7 ة االستشارة لترق تقرر اللجنة الوطن
 .2010اللجنة الجزائر، 
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 اللجنة، 

 .2012الجزائر،  

ة حقوق اإلنسان وحمایتها، منشورات  - 9 ة االستشارة لترق تقرر اللجنة الوطن
 .2014الجزائر، اللجنة، 

ة حقوق اإلنسان وحمایتها،  -10 ة االستشارة لترق تقرر اللجنة الوطن
 .2014منشورات اللجنة، الجزائر، 

طة الجزائرة  للدفاع عن حقوق اإلنسان، حول المعتقلین  -11 تقرر الرا
 laddh.org-www.la، 07/11/2014 ائرین في سجون العراق،الجز 

  du 07/11/2014 à 11H00. 

حول أوضاع حقوق    « Human Rights Watch »تقرر منظمة  -12
        www.hrw.org،2014اإلنسان لعام 

 :الوثائ-

 20:  00على الساعة  17/12/2015، يوم مؤتمر باريس حول المناخ  -1
  www.cop21paris.org    مساء،

ة للطاقة الذرة- 2 الة الدول  bh/legilation-www.legalaffairs.gov الو

مة نورنمبرغ - 3  www.trial-ch.org/fr،1945النظام األساسي لمح

ة- 3 ة، القانون األساسي والنظام العام للشرطة الجنائ   الدول

ww.interpol/int/fr. w 

ان المجلس الدستور الجزائر المؤرخ  في  - 4 ، نشرة 25/07/1995ب
، رقم    .65.، ص01المجلس الدستور

س نائب" سترفور  جاك" السید  -5 ة اللجنة رئ  ندوة - األحمر للصلیب الدول
ة له الذ التهدید حول دول ة األسلحة تش ة البیولوج مائ  بتارخ والك

ة تعقد 10/06/2005 ر  مناس ول الثمانین الذ   .1925 جنیف لبروتو
الحدود، التعرف على حاالت التعرض لغاز الخردل وعالجها،  -6  اء     أط

ة، أبرل صحف  سلسلة  ائ م ، 2013الحقائ للتعرف على عوامل الحرب الك
      physiciansforhumanrights.org. 01. ص
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ة اإلعدام في الجزائر، یوم - 7 جردة الخبر الجزائرة، الجدل القائم حول عقو
س   .2.، ص09/10/2014الخم

 .20/03/2014جردة الخبر لیوم - 8
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الرسالةملخص 

تتضمن هذه الرسالة موضوع الحمایة القانونیة للحق في الحیاة في ظل التطور العلمي والتقني، إذ یعد أول حق 

مهمة سواء على و قد عني هذا الحق بحمایةیتمتع به اإلنسان الذي هو أساس ممارسة سائر حقوق اإلنسان األخـرى،

لتشریعات الداخلیة كالدستور و أرست ضمانات حمایته من سائر المستوى الداخلي أو الدولي، إذ كرسته أغلب ا

االعتداءات التي تطاله، كما تم تكرسیه في العدید من االتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال حقوق اإلنسان في وقت السلم 

.والنزاعات المسلحة،  و ضمان حمایته من خالل  اآللیات  التي تم وضعها كاللجان والمحاكم

غیر أن التطور العلمي والتقني الذي عرفه العالم والذي ساهم بقسط كبیر في تحسین ظروف معیشة اإلنسان 

وحقوقه وحریاته األساسیة، رغم ذلك إال أنه كانت له بعض   اآلثار السلبیة على حقوق اإلنسان بشكل عام و الحق في 

لهذا عملت .رسات الطبیة كزرع األعضاء البشریة واالستنساخالحیاة بشكل خاص، كالتجارب الطبیة وغیرها من المما

الدول والمنظمات الدولیة على الحد من التأثیر السلبي لهذا التطور، فاالستنساخ البشري والذي شغل حیزا كبیرا بحیث 

.مثل هذه العملیاتاستنكرته الدول والمنظمات الدولیة واعتبرته مساسا بالكرامة اإلنسانیة، حیث قامت بسن قوانین تمنع 

یشكل التلوث البیئي هو األخر و الناتج عن التقدم الصناعي المذهل، أثار سلبیة على الحق   في البیئة  والدي 

ینعكس بدوره على سائر حقوق اإلنسان األخرى، لذا قامت الدول بجهود  من أجل الحد من أثاره السلبیة، إال أنه یبقى 

. في الوقت الراهن الهاجس األكبر للدول

Résumé de la thèse

Cette Thèse est consacrée à la protection juridique du droit à la vie, à la lumière de

l’évolution scientifique et technique, qui est le premier des droits individuels et qui permet

d’exercer tous les autres droits.

Le droit à la vie est protégé sur le double plan interne et international. Il est consacré par la

plupart des législations internes, tel la Constitution, et est entouré de garanties contre toute

atteinte. Il a également été consacré par plusieurs conventions internationales relatives aux

droits de l’homme, conclues aussi bien en temps de paix qu’en périodes de conflits armés, et

entouré de protection à travers des mécanismes tel des commissions et des tribunaux.

Néanmoins, l’évolution scientifique et technologique que connait le monde, qui a beaucoup

participé dans l’amélioration des conditions de vie de la personne et la protection de ses

libertés fondamentales, a eu certaines conséquences négatives sur les droits de l’homme en

général et sur le droit à la vie en particulier, tel les expériences médicales et autres pratiques

médicales.

Pour cela, plusieurs pays et organisations internationales ont œuvré pour limiter les effets

néfastes de ce progrès. C’est le cas notamment du clonage humain qui est rejeté par les Etats

et les organisations internationales, car considéré comme portant atteinte à la dignité

humaine. D’où l’adoption de législations interdisant procédé.

Enfin, la pollution de l’environnement, conséquence du développement industriel fulgurant,

a également des effets négatifs sur le droit à la vie dans un environnement sain. D’où les

efforts de beaucoup de pays pour lutter contre ce phénomène qui reste le grand défi des

temps modernes.
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