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في مسائل األحول الشخصية ألن  تفسح الدول المعاصرة المجال لتطبيق القوانين األجنبية إلى جانب القوانين الوطنية

بنائها عددا ال يستهان إذ أصبحت الدولة في وقتنا هذا تضم فضال عن أ ؛الضرورة العملية تفرض عليها تلبية حاجة المعامالت الدولية
جل ذلك تعقدت العالقات بين األجناس البشرية وتنوعت القواعد القانونية أبه من أبناء الدول التي وجدوا فيها بعالقات قانونية، من 

ته ألن لكل مجتمع نظامه القانوني الخاص به وله سلط ،التي تحكمها وأصبحت معرفة تلك القواعد ليست باألمر اليسير في كل حين
 يؤدي إلى اإلضرار بحقوقه الفردغير القانون الذي ينتمي إليه  قانون أجنبي ، وبالتالي فإن تطبيقلخاصة التي تسهر على إدارة شؤونها

إال أن هذا االختالف بين قوانين الدول وأنظمتها سيثير  ،فرض على كل دولة ضرورة السماح بتطبيق القانون األجنبي على إقليمها مما
عا فيما بينها كلما اتصلت عالقة قانونية أو مركز قانوني بدولة أجنبية أو أكثر سواء كان ذلك من ناحية األشخاص أو والشك نزا

 المحل أو السبب وهو ما تنجر عنه مشكلة اختيار أنسب القوانين لحكمها.
بما في ذلك ، ل الشخصيةفي مجال األحو نحو الوضعية الخاصة لحل تنازع القوانين  تشريعاتال تأكثر  تألجل ذلك اتجه

القانون المدني الجزائري ، وهو نفس االتجاه  ( من06( إلى )01المشرع الجزائري الذي نظم النصوص التي تحكمها من المواد من )
الذي اتخذته التشريعات العربية المقارنة ولكن مع ذلك هناك نقائص شابت تلك التشريعات أظهرتها التطبيقات القضائية؛ من هنا حاول 

شريعي إلى انتهاك ألحكام القضاء تغطيتها بإعمال سوابق قضائية استقر على العمل بها القضاء؛ وخاصة لما يؤدي تطبيق النص الت
من قانون األسرة الجزائري؛  222الشريعة اإلسالمية التي تعتبر المصدر األول في وضع القواعد الشخصية وفقا لما قررته المادة 

عي من القانون المدني الجزائري؛ وهكذا وقف االجتهاد القضائي موقف الحكم العادل لفض التناقض التشري 2وسبقتها في ذلك المادة 
سواء الداخلي أو االتفاقي، من هنا تبرز أهمية تحليل اإلشكاالت التي يثيرها تطبيق قواعد التنازع في مجال األحوال الشخصية على 
ضوء القضايا المستجدة في مجال التنازع من جهة، وتلك التي لم ينظمها المشرع الجزائري ومازالت تواجه فراغا تشريعيا من جهة 

براز دور االجتهاد القضائي في تغطية تلك النقائص من خالل االستناد على االجتهاد القضائي للمحكمة العليا في تأسيس  ثانية، وا 
 األحكام الصادرة في قضايا تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصية.  
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حة أثناء النزاعات المسلالبيئة الطبيعية  قواعد حماية  
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 تنازع القوانين في مسائل الحضانة
 واالجتهاد القضائي(القانون الجزائري )دراسة مقارنة على ضوء 
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Abstract 

On the grounds that the responsibility for the children rests with parents during or after the 

dissolution of the marital relationship and the impossibility of the presence of the two parties in 

one place interesting for children, and in light of selfishness that exists between spouses should 

the legislature to maintain the interests of the children after decoding the marital bond, here are a 

difficult task the judge, even if put the Algerian legislature, legal texts help him in his role is 

important and effective at the domestic level, the more difficult the situation if there is a foreign 

party to the conflict and each of the parties law should be applied and both parties adhere to 

Bakannouna, however, there remain legitimate provisions of reservation for children of their 

rights and ensure their care from birth to adulthood, and prove their lineage and ponder Arzaathm 

and custody of and spending on them and manage their financial affairs until they are hardest, and 

is only a protectionist provisions for a small loss, especially if his father was a Muslim 

humiliation as decided by the Article 26.3 of the Universal Declaration of human rights, which is 

to activate the provisions contained in Article 62 of the Law Algerian family, and most of the 

legislation Islamic countries and flames provisions emphasized by the jurisprudence of the 

Supreme Court. 

Keywords: nursery, conflict of laws, the child's interest, protectionist provisions for small. 
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 مقدمة

ن تفاقم إالعتدإءإت على إألنظمة إلمعلوماتية خاصة مع ضعف إلحماية إلفنية، إستدعى تدخال     وإ 
لي، فدوليا وضعت أول إتفاقية حول إإلجرإم إلمعلوماتي إلدإخأو  تشريعيا صريحا سوإء على إلمستوى إلدولي

 

 

 جريمة السمسا بأنظمة المعالجة األالية للمعطيات في التشريع
 الجزائري

 (إلوقاية من جرإيم إإلعالموقانون  جرإءإت إلجاإييةإلدرإسة تحليلية ألحكام قانون إ) 
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تضمنت مختلف أشكال إإلجرإم إلمعلوماتي، أما على إلمستوى إلوطني، فقد إستدرك  80/11/1881بتاريخ 
باستحدإث إلقسم  80/11إلمشرع إلجاإيري إلفرإغ إلقانوني من خالل تعديل قانون إلعقوبات بموجب إلقانون 

فصل إلثالث من إلباب إلثاني من إلكتاب إلثالث عنوإنه "إلمساس بأنظمة إلمعالجة إلسابع مكرر ضمن إل
، وكذلك تقررت عقوبات لالعتدإء على (7مكرر 490)إلى مكرر(  490)إآللية للمعطيات"، ويشمل إلموإد من 

 .84/81أنظمة إلمعلومات في قانون حماية حقوق إلمؤلف رقم 
معالجة إآللية للمعطيات كشرط مسبق بخالف إالعتدإءإت هذه إالعتدإءإت تتطلب وجود نظام إل

وتكشف عن أهم إلتحديات إلقانونية إلتي تفرضها جرإيم إلمساس بأنظمة إلكومبيوتر على منتجات إلنظام، 
بشكل عام، ولتحقيق هذإ إلهدف يحاول هذإ إلبحث على إلنظام إلمعلوماتي إلجاإيري بشكل خاص وإلعالمي 

نتساءل ما ، ة عامة ألبرا إلتحديات إلمصاحبة لشبكة إإلنترنت، من هذإ إلمنطلقبشكل مجمل تقديم صور 
هي أبرا إألنماط إإلجرإمية في مجال إلمساس بأنظمة إلكومبيوتر وإإلنترنت؟، وما هي إلجهود إلمتخذة من 

 .قبل إلمشرع إلجاإيري في مجال مكافحة جرإيم إلمساس بأنظمة إلمعالجة إآللية للمعطيات؟
ثباتهاو  إكتشافها بصعوبة إلمعلوماتية إلجريمة تتميا ،سبق ما إلى إضافة  بطريقة إرتكابها بسبب إ 

 متعدية دولية طبيعة ذإت أيضا وأنها بارتكابها إلخاصة إلمعلومات ومحو تدمير وسهولة إلتعقيد كثيرة تقنية
 هيو  (Symantec) شركة اقامت به إلتي إلدرإسة دول، فمثال لعدة إلجغرإفية إلفوإصل تتجاوا حيث إلحدود
 على إالعتدإءإت أن فيها بينت ،2010 سنة إلمعلوماتية  إلبرإمجو  إألنظمة حماية في مختصة شركة

صالحهاو  إلمعلوماتية إألنظمة  هذه أنو  إلعالم في دوالر مليار 114 قدرها مالية خسارة يسبب سنويا إ 
 ".شخص مليون 431 مست إالعتدإءإت
 خاصةإلمعلوماتية  لجريمةل إإلجرإيية إلمكافحة مشكلة أبرات ،علوماتيةإلم إلجريمة خصوصية للعو

 إلتي إلمشروعية إإللكتروني إلدليل في تتوفر حتىو  حجيتها، مدىو  إإللكترونية إألدلة جمع كيفية ناحية من
 .إلتشريعات كافة في إلقوإنين تشترطها

 إلجريمة لحق إلذي إلتطور هذإ إكبةلمو  سارع سبقوه، إلذين بالمشرعين إقتدإء إلجاإيري، وإلمشرع
صدإرو  إلجاإيية إإلجرإءإت قانون في إلموإد بعض بتعديل ذلكو  إإلجرإيية، إلناحية من بمكافحتها  قوإنين إ 

 إإلجرإءإت. مجال في جديدةو  خاصة
إلمساس بأنظمة إلمعالجة إآللية جرإيم عن  إلكشفلتطرق لموضوع آليات إمن هنا تهدف درإستنا 

، نتساءل عن مدى فعالية إلسياسة إلجرإم إلمعلوماتي، وعليهقصد إلتنبيه إلى وإقع تفشي ظاهرة إ، للمعطيات
إلمساس بأنظمة مكافحة جرإيم في مجال إلتحري وإلكشف و إلجنايية إلمتبعة من قبل إلمشرع إلجاإيري 

  .؟إلمعالجة إآللية للمعطيات
 :ةإلتالي اورم تحليال يقوم على إلمحوح، نقدلإلجابة على هذه إلتساؤالت وحل إإلشكال إلمطر 

 .إجرإءإت إلتحري إلكالسيكية للكشف عن إلجرإيم إلمعلوماتية: ولإلمبحث إأل
 .إلتحري إلمستحدثة للكشف عن إلجرإيم إلمعلوماتية إجرإءإتإلمبحث إلثاني: 
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 ولالمبحث األ 
 للكشف عن الجرائم المعلوماتيةإلكالسيكية إلكالسيكية   التحري إجراءات

 إلشرطة تلعبه إلذي إلدور إلى إإلشارة يتعين إلمعلوماتية، للجريمة إإلجرإيية افحةإلمك مجال في
 بصفة إلمعلوماتية وإلجرإيم عامة بصفة إلجرإيم من وحمايته إلمجتمع أمن لصيانة رييسية كأدإة إلقضايية
 إلشرطة دور صعوبة تظهر ؛إلمحسوس غير بييتها وكيان إلخاصة إألخيرة هذه لطبيعة نظرإ حيث خاصة،

 إلى إلمعلوماتي إإلجرإم مكافحة في إلسباقة بالدول أدى إلذي إألمر مرتكبيها، ومتابعة عنها إلكشف في
 دورإت وتنظيم إلمدربين بالخبرإء ماودة تكون إلمجال، هذإ في بالعمل متخصصة إلشرطة من وحدإت إيجاد
 اتلحاسوبإ بتقنية إلخاصة إلمعلومات بتلقينهم وذلك إلمعلوماتية، إلجريمة مكافحة مجال في للتخصص لهم

 إلمحالت على إلرقابة بإحكام وقوعها ومنع إلجرإيم عن إلكشف عملية عليهم تسهل حتى لها إلفنية وإلجوإنب
 هذه على وكمثال، (1)إلمعلوماتية جرإيم القترإف إلخصب إلمجال تعد وإلتي إلخ، ...إألنترنت كنوإدي إلعامة

 وإالتصاالت إلمعلومات بتكنولوجيا إلمرتبطة إلجريمة لمكافحة لمركايةإ إلوحدة: إلمتخصصة إلوحدإت
 ضمها تم وإلتي 2000 ماي في (OCLCTIC) إلفرنسية إلدإخلية واإرة عن صادر مرسوم بموجب إلمنشأة
 تكنولوجيا في إلغش جرإيم في إلتحقيق وحدإت مع بالتعاون إلعمل مهمتها إلقضايية، إلشرطة لمديرية

 وعليه سوف نبرا هذه إإلجرإءإت فيما يلي:،  إلمعلومات
 ساس بأنظمة المعالجة األلية للمعطياتالم جرائم مسرحمعاينة : ولالمطلب األ 
 مسرح معاينة هو درإسته يجب ما أول، إلمعلوماتية للجريمة إإلجرإيية إلمكافحة عن إلتكلم عند

 كل وضبط حالته إلثبات شيءأو  شخص أو لمكان إلعين رؤية إألخيرة بهذه ويقصد: إلمعلوماتية إلجريمة
 وهي إلحقيقة كشف في يفيد ما وكل وإألشخاص إألماكن لحالة إثبات هيأو  ،(2) إلحقيقة لكشف يلام ما

 من فيه يوجد قد ما وحالة حالته إلثبات لمباشرتها ما مكان إلى إلقضايي إلضبط مأمور ينتقل أن تتطلب
 ."إإلجرإء محل إلجريمة عن للكشف إلحقيقة إظهار في تفيد أشياءأو  أشخاص

 16 إلمادة في إلجاإيري إلتشريعبما فيها  إلتشريعات غالبية أن إال، إلجرإيم كافة في جايا إجرإء وهي    

 في وجوبيا إجرإء تعد بحيث ،إلهامة وإلجنح إلجنايات على تقصرها ،قانون إإلجرإءإت إلجاإيية إلجاإيري من
 فمأمور؛ عام مكان في كانت فإذإ خاص، مكانأو  عام مكان في تتم قد هيو  إلجنح، في وجوإايا إلجنايات
 فالبد ؛خاص بمكان كانت إذإ أما، بإجرإيها تحقيق سلطة ندبأو  إذن إلى يحتاج ال إلقضايي إلضبط
 .بإجرإيها إلتحقيق سلطة من مسبق إذن وجودأو  إلمكان حايا رضا إما، لصحتها

 في إألختام ووضع عنها، نتجأو  إلجريمة إرتكاب في إستعمل ما ضبط هو إلمعاينة إجرإء من وإلهدف    
 يجوا كما ،إلجريمة عن إلكشف في تفيد أشياءأو  آثار وجدت إذإ إلمعاينة، فيها أجريت إلتي إألماكن

                                                 
 ، ص2009إلجديدة،  إلجامعة إرد، إلطبعة إألولى، إلمعلوماتية للحماية إلقانوني إلنظام إلمعلوماتي إألمن عطية، إلدسوقي طارق (1)

422. 
 .بعدها وما 123ص ، 2008، إلجديدة إلجامعة ، دإرإلثامنة إلطبعة إلجنايية، إإلجرإءإت ،عامر أبو اكي محمد (2)
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 بهذه إلعامة إلنيابة إخطار ضرورة مع إألماكن هذه على حرإسا يعين أن إلقضايي إلضبط لمأمور
 .إإلجرإءإت

 :حالتين بين إلتفرقة يجب ،إلمعلوماتية إلجرإيم مسرح ولمعاينة        
 إلتشغيل ومفاتيح إلعرض كشاشة: (Hardware) بو للحاس إلمادية إلمكونات على إلوإقعة إلجرإيم معاينة -أ

 بحيث مشكلة أية تثير ال فهي ،إلمحسوس إلمادي إلطابع ذإت بو إلحاس مكونات من وغيرها وإألقرإص
 .إلجريمة عن للكشف مادية أدلة تعد إلتي إألشياء على وإلتحفظ معاينتها إلقضايي إلضبط لمأمور يمكن
 برإمج على إلوإقعة لكتك: (Software) بوإسطتهاأو  إلمادية غير إلمكونات على إلوإقعة إلجرإيم معاينة -ب
 وهذه، فايدته أو إلمعاينة فاعلية دون تحول عديدة صعوبات تثير إلمكونات هذه وبياناته، لحاسوبإ

 : ما يليفي تتلخص ،إلصعوبات
 بو للحاس إلمادية غير إلمكونات على تقع إلتي إلجرإيم عن إلمترتبة إلمادية إآلثار قلة. 
 تكون ما غالبا إلتي إلامنية إلمدة خالل إلجريمة مسرح على يترددون إلذين إألشخاص من إلكبيرة إألعدإد 

 باآلثار إلعبثأو  تغييرإت إلحدإث فرصة يمنح إلذي إألمر عنها، وإلكشف إلجريمة إقترإف بين وذلك، طويلة
 .إلمعاينة من إلمستقى إلدليل غموض إلى يؤدي مما، بعضها اوإلأو  إلمادية

رشادإت فنية  إلخبرإء يوصي إلمعلوماتية إلجرإيم في إلمعاينة ولنجاح     بوجوب إتباع ومرإعاة قوإعد وإ 
 :يلي ماأبراها 

 به يوجد إلذي إلمكان وأوضاع ومحتوياته، رفيةظ أجهاة من به يتصل قد وما حاسوبلإ بتصوير إلقيام 
 إلذي مكانإلو  تاريخإلو  امانإل تسجيل مرإعاةو  وملحقاته، إلخلفية أجاإيه تصويرمع إلتركيا على  عامة بصفة

 .صورة كل فيه إلتقطت

 وإلتي، (لحاسوبل إلكهربايية وطإلخي) إلكابالت توصيالت عليها تكون إلتي إلحالة وإثبات مالحظة يجب 
 على إلموضوع عرض عند لها وتحليل مقارنة بعملية إلقيام يسهل حتى إلنظام، بمكونات متصلة تكون

 .إلمحكمة
  إلالامة إالختبارإت إجرإء قبل وذلك إلجريمة، وقوع مكان من معلوماتية مادة أي نقل في إلتسرع عدم 

 للبيانات إتالف أي يحدث ال حتى إلخارجي إلمحيط في يةمغناطيس مجاالت أي وجود عدم من للتأكد
 .ومحو للبيانات إلمسجلة إلمخانة

  وضع مخطط تفصيلي للمنشأة إلوإقعة بها إلجريمة مع كشف تفصيلي بالمسؤولين بها ودور كل وإحد
 منهم.

 لية مالحظة وإثبات حالة إلتوصيالت وإلكابالت إلمتصلة بكل مكونات إلنظام حتى يمكن إجرإء عم
 إلمقارنة وإلتحليل عند عرض إألمر فيما بعد على إلقضاء.

 .إبعاد إلموظفين عن أجهاة إلحاسب إآللي وكذلك عن إألماكن إلتي توجد بها أجهاة أخرى 
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 إلمستعملة، إلكربون وأورإق إلمماقةأو  إلملقاة إألورإق من إلمهمالت سلة تحتويه ماعلى  ظحفتإل 
 صلة لها تكون قد إلتي إلبصمات ورفع، وفحصها إلمحطمةأو  إلسليمة رغي إلممغنطة وإألقرإص وإألشرطة
 .إلجريمة بمرتكبي

 صلة ذإت تكون قد إلتي إلورقية لحاسوبإ مخرجات وكذإ باإلدخال، إلخاصة إلمستندإت بحفظ إلقيام 
 .عليها موجودة تكون قد إلتي إلبصمات ومضاهاة رفع أجل من وذلك بالجريمة،

 إلكفاءة فيهم تتوإفر ممن وفية إلباحثين، إلضبط مأموري على إلمعاينة عملية مباشرة تقتصر أن يجب 
 هذه لموإجهة إلكافي إلتدريب تلقوإ وممن ،إلمعلومات وإسترجاع بو إلحاس مجال في إلفنية وإلخبرة إلعلمية
يقوم فريق ، ال، ففي فرنسا مثإلجريمة مسرح على آثار من تخلفه وما أدلتها مع وإلتعامل إلجرإيم، من إلنوعية

شرطي باإلشرإف على تنفيذ إلمهمات إلتي يعهد بها إلى وكالء إلنيابة وإلمحققين، وهم قد   14مكون من 
تلقوإ تدريب متخصص إلى جانب إختصاصهم إألساسي في مجال إلتكنولوجيا إلحديثة، وهم يقومون بمرإفقة 

نسخة من إالسطوإنة إلصلبة وبيانات إلبريد إلمحققين أثناء إلتفتيش، حيث يقومون بفحص كل جهاا وينقلون 
 .(1)إاللكتروني ثم يقومون بتحرير تقرير يرسل إلى إلقاضي إلذي يتولى إلتحقيق

أما عن إلمعدإت وإلبرإمج، فهم يستخدمون برإمج تستطيع إستعادة إلمعلومات من على إألسطوإنة      
إلتالفة، كما يوجد تحت تصرفهم برإمج تمكنهم من إلصلبة ن كما يمكنها قرإءة إالسطوإنات إلمرنة وإلصلبة 

، ة ومن إلمهم هنا أن يتم توثيق مسرح إلجريمة ووصفه بكامل محتوياته بشكل جيدلإلحاسبات إلمحمو  قرإءة
مع توثيق كل دليل على حدى بما فيها إألدلة إلرقمية، بحيث يتم توضيح مكان إلضبط وإلهيية إلتي كان 

 حرياه وكيف ومتى تم ذلك.ومن قام برفعه وت ،عليها
 تفتيش النظم المعلوماتية وضبطها إجراءات: ثانيالمطلب ال
 مأمور يضبطه ما فكل ،إلجريمة عن للكشف إلمادية إألدلة ضبط هو إلتفتيش من إلهدف إن

 يعد إذن فالضبط ،للتفتيش إلمباشر إألثر هو بالجريمة متعلقة أشياء من إلتفتيش عملية بعد إلقضايي إلضبط
 ،عليه وإلمحافظة وحبسه إلشيء على إليد بوضع في إلجرإيم إلمعلوماتية؛ إلتحقيق إجرإءإت من إجرإء يضاأ

 وهو ما سنبراه فيما يلي:، (2)معينة وإقعة إثبات طريق عن إلتحقيق لمصلحة دليل على للحصول
  المعلوماتية نظم تفتيش أوال:

                                                 
 ةجامع ،إلحقوق ليةك ،إلجنايي إلقانون في إلماجستير شهادة على إلحصول أجل من كرةمذ ،إلمعلوماتية إلجريمة مكافحة ،نورة طرشي (1)

 .141، ص 1811-1811، 1 إلجاإير
 من مجموعة إلمادية: وهي إلمكونات إلمعلوماتية، وينصب إلتفتيش على نظم في للتفتيش إلرييسي إلمحل إآللي إلحاسوب يمثل( 2) 

وهي:  إلحاسوب بمعدإت وتسمى متكامل، كنظام تعمل يجعلها بشكل إلبعض بعضها مع وتتصل محددة وظيفة منها لكل إلوحدإت
إلمساعدة،  إلذإكرة إلتحكم، وحدة وإلمنطق، إلشاشة، وحدة إلحاسوب إلقرإءة، وحدة ذإكرة إلرييسية، وحدة إلذإكرة وحدة ،إإلدخال دإتوح

 .إإلخرإج، إلطابعة وحدة
 .441 صإلمرجع إلسابق،  ،عطية إلدسوقي أنظر: طارق
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 بجريمة يتصل شيء أي في للبحث ،إلمختلفة تهابأوعي إلمادية إلمكونات تنصب على تفتيش عملية    
 أن إال ،بها إلمعمول إلقانونية لإلجرإءإت وفقا إلتقليدي إلتفتيش نطاق في يدخل ،عنها للكشف ما معلوماتية

 :هي ،إلمكونات هذه في للتفتيش خاصة حاالت هناك
 حدأأو  إلمتهم سكنكم خاص مكان في موجودة إلمكونات هذه كانت إذإ ما حالة في: األولى الحالة
 مختلف في قانونا إلمقررة إلضمانات وبنفس إلمسكن لتفتيش إلمقررة إألحكام نفس تأخذ فإنها ،ملحقاته

 .إلتشريعات
 متصلة أنها أم أجهاة إلكمبيوتر من غيرها عن منعالة إلمادية بو إلحاس مكونات كانت إذإ: الثانية الحالة

 في مخانة بيانات هناك كانت إذإ بحيث ،إلمتهم مسكن غير نسكمك آخر مكان في طرفية نهايةأو  جهااب
 تفتيش عملية تتم حتى لذلك، مستحيلة وربما جدإ، صعبة تصبح إلكشف عملية فإن ،إآلخر إلنظام هذإ أوعية
 لتفتيش إلمشرع يوجبها إلتي وإلضمانات إلقيود مرإعاة يتعين ،أخرى أماكن في أجهاةب إلمرتبطة جهاةإأل هذه
 موقع في تكون إلتي إلبيانات سجالت إلى إلتفتيش يمتد أن يمكن أنه، (1) إلفقه يرى ألمانيا ففي ،اكنإألم هذه
 تخاين مكان يكون عندما وذلك ،إأللماني إلجاإيية إإلجرإءإت قانون من 103 إلقسم لمقتضيات تطبيقا آخر

 .إلتفتيش فيه يتم إلذي إلمكان خارج إلفعلي إلبيانات
 طريقة على إلتشريعات بعض نصت ،أجنبية دولة في طرفية نهاية ذإت إآللية اتاسوبلحإ لتفتيش إذن   
 لشبكات إاللكترونية وإلمرإقبة إلتنصت: هي إلطريقة وهذه إلمعلوماتية إلجريمة في للتحقيق كإجرإء ثانية
 إلخاصة ديثلألحا بالنسبة وتسجيلها إلتلفونية إلمحادثات مرإقبة -إلتنصت- إلطريقة بهذه ويقصد بو إلحاس

 إخضاعها طريق عن وذلك ،إلجريمة عن إلكشف في محادثته بفايدة ويعتقد ،فيه مشتبه أكثرأو  بشخص
 .مضمونها على إلتعرف بقصد إلرقابة من لنوع

 يليها ماو 5 مكرر 65 إلمادةإلمعاصرة، بأن قرر  إلتشريعات معظم حذو إلجاإيري إلمشرع حذإ وقد
 إلماسة إلجرإيم في إلتحقيقأو  إلتحري ضرورإت إقتضت إذإ تسمح إلتي إلجاإيية إإلجرإءإت قانون من

 .إلصور لتقاطإ  و  إألصوإت وتسجيل إلمرإسالت عترإضإب للمعطيات إآللية إلمعالجة بأنظمة
 إألماكن في (إلمحمولة إآللية اتلحاسوبإ حالة في) إلمادية لحاسوبإ مكونات وجدت إذإ: الثالثة الحالة
 إلحاالت في إال يكون ال تفتيشها نإف إلخ،... إألجرة كسيارإت إلعامة وإلسيارإت لمطاعمكا بطبيعتها إلعامة
 إتفقت وقد إلحاالت، هذه في عليها إلمنصوص وإلقيود إلضمانات وبنفس ،إألشخاص تفتيش فيها يجوا إلتي

 تفتيشل قضايي أمر إصدإر أجاات إلتي 487 إلمادة في إلكندي إلجنايي كالتشريع إلتشريعات، بعض
 إمكانية على صرإحة ونصت وقوعها، في يشتبهأو  وقعت قد إلجريمة نأب لالعتقاد يؤدي شيء أي وضبط
 الام فعل بأي إلقيامأو  إجرإء أي باتخاذ إلمعلوماتية إلجريمة عن للكشف إلمادية اتلحاسوبإ مكونات تفتيش
 .(2)عليها وإلحفاظ إألدلة لجمع

                                                 

 .111 إلمرجع إلسابق، ص ،نورة طرشي (1) 
 . 385ص إلسابق، إلمرجع عطية، إلدسوقي إبرإهيم طارق (2) 
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 مجموعة" : بأنه بو للحاس إلمنطقي إلكيان يعرف: طقية أو المعنويةالمن بو الحاس نظم تفتيش ثانيا:   
 .(1)"إلبيانات معالجة وحدة بتشغيل إلمتعلقة إلوثايق إالقتضاء وعند وإلقوإعد وإألساليب إلبرإمج

 إلتشغيل ونظم كالبرإمج إلمادي إلكيان لتشغيل إلالامة إلمادية غير إلعناصر جميع على يشتمل وهو
 إلمعنوية إلمكونات وتفتيش ضبط مسألة في إلمقارن إلتشريع في إلخالف ثار لقد إلخ، ... تإلبيانا وقوإعد

 هي إلتفتيش من إلغاية كانت إذإأنه  إلى رأي فذهب ؛إلشأن هذإ في إآلرإء فتعددت ،لحاسوبل إلمنطقيةأو 
 إلبيانات ليشمل يمتد أن يجب إلمفهوم هذإ نإف ،إلحقيقة عن إلكشف في تفيد إلتي إلمادية إألدلة ضبط

 إلقيام إمكانية إلتحقيق لسلطات تعطي إلتي 251 إلمادة نص في إليوناني إإلجرإيي كالقانون إاللكترونية،
أو  إلمخانة إلبيانات ضبط تشمل بأنها شيء أي لعبارة تفسيرإ إلدليل، وحماية لجمع ضروريا يكون شيء بأي

 إلذإكرة فيأو  إلمادية، إلبيانات حامالت في إلمخانة اتإلبيان ضبط فيها بما إلكترونيا،أو  آليا إلمعالجة
 للمحاكمة كدليل مقبولة تكون أن يمكن إلتي إلبيانات بجمع للخبير أمرإ إلمحقق بإعطاء وذلك إلدإخلية
 تسجل الن قابلة إلكترونية ذبذباتأو  نبضات إنها بما قياسها يمكن كيانات إنها أساس على إلجنايية،

 .(2)قياسها يمكن معينة وسايط على تخانو 
 حذوإلجاإيري  إلجاإيية إإلجرإءإت قانون من إلرإبعة إلفقرة 47 إلمادة في إلجاإيري إلمشرع حذإ وقد   

 تعلق إذإ": أنه على بنصه ،لحاسوبل إلمعنوية إلمكونات على وإلضبط إلتفتيش بإمكانية إلسابقة إلتشريعات
أو  تفتيش عملية بأية يقوم أن إلتحقيق لقاضي يمكن للمعطيات إآللية إلمعالجة بأنظمة ماسة بجريمة إألمر
 ."بذلك للقيام إلقضايية إلشرطة ضباط يأمرأو  إلوطني إلترإب إمتدإد على مكان أي وفي نهارإأو  ليال حجا
 ضبط إجرإءإت في قانونيا معها إلتعامل كيفيات عن إلتساؤل يفرض إلخاصة إلحاالت بعض هناك    

 :كالتالي بالحل ،إلمقارنة إلقوإنين لها تصدت كيف سنرى لتيوإ إلمعلوماتية،
 :المعلوماتية المحتويات على االطالع جواز مدى  •

 جوإا عدمأو  جوإا إشكال إلمعلوماتية إلجريمة في إلمعلوماتي وإلضبط إلتفتيش مجال في يطرح
 سلطة أن على لمانياأ في إلعمل فجرى إلمعلوماتية، إلمحتويات على إلقضايي إلضبط مأمور إطالع

 لضباط يكون وال فقط، إلعام إلمدعى على تقتصر إلبيانات وحامالت لحاسوبإ مطبوعات على إالطالع
 من إذن دون إلمخاونة إلبيانات إلى إلوصولأو  إلبرإمج تشغيل طريق عن إلبيانات قرإءة في إلحق إلشرطة
 دون إلبيانات حامالت فحص مجرد هو هميمكن ما كل لكن إلبيانات، هذه نقل في إلحق له إلذي إلشخص
(3) إأللماني إإلجرإءإت قانون من  110إلقسم في جاء لما تطبيقا فنية مساعدإت أي إستخدإم

. 

 

 

 

                                                 

 إلحلبي منشورإت ثانية،إل طبعةإل وإلقانون، إلشرطة إلفنية ودور إلمؤلف وإلمصنفات إلكمبيوتر وحقوق عفيفي، جرإيم كامل عفيفي (1) 
 .2007، إلحقوقية

 .52 ، ص2000،إلقاهرة عربيةإل إلنهضة دإر، إلمتهم إلمعلوماتي وضمانات إآللي إلحاسوب نظم حمد، تفتيشأ إهلل عبد هاللي (2) 
 .118 إلمرجع إلسابق، ص ،نورة طرشي( 3) 
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 :الصمت في المتهم حق  •
أو  عدمهأو  إلكالم في إلحرية مطلق ما جريمة في إلمتهم للشخص أن إلصمت في بالحق يقصد

 معه، بالتحقيق إلقايم إلموظفأو  إلقضايي إلضبط مأمور قبل من إليه هةإلموج إألسيلة على إإلجابة عدم
 ،(1)ضده كقرينة يؤخذإن أن يجوا ال ،وصمته إإلجابة رفضه أن يرإعى أن يجب كما بالكالم ملام غير ألنه
 طةسلأو  جهة أي أمام إلكالم على إلشخص إجبار عدم": مفادها إلتي إلعامة إإلجرإيية للقاعدة تطبيقا وذلك
 في إلمنعقد إلعقوبات لقانون إلسادس إلدولي إلمؤتمر من كل بها أوصى وإلتي ،"إإلنسان حقوق من كحق
لعام  جوإن في أثينا في إلقانون لرجال إلدولية إللجنة نظمته إلذي إلدولي وإلمؤتمر، 1953 سنة روما

 في إلفرنسي القانونك إلحق هذإ على صرإحة إلنص على إلجنايية إلتشريعات معظم حرصت كما، 1955
 مرة ألول أمامه حضوره عند إلمتهم ينبه أن إلتحقيق قاضي تلام إلتي جاإيية إجرإءإت انونق 114 إلمادة
 إلمشرع فعل ومثلما إلتحقيق، محضر في إلتنبيه ذلك ويثبت إقرإر، بأي إإلدالء عدم في حرأنه  إلى

 .إلجاإيية إإلجرإءإت قانون من  100 إلمادة في إلجاإيري
 أحد يقوله ما خالل من معينة وإقعة إثبات هي إلشهادة أن نعلم إلمعلوماتي، للشاهد بالنسبة أما    

 لغير إلسماح إلشهود بسماع يقصد كما إلوإقعة، هذه عن بحوإسه أدركهأو  سمعهأو  هدشه عما إألشخاص
 يكون قد إلمعلوماتي وإلشاهد إلتحقيق، سلطات أمام معلومات من لديهم بما باإلدالء إلجنايية إلدعوى أطرإف
 إلقاضي إلى يقدم إلذي إلشخص ذلك فهو إلعادي للشاهد بالنسبة إلقايمة، إلدعوى في خبيرإأو  عاديا شاهدإ

 إلقاضي إلى يقدم إلذي إلمختص إلشخص ذلك فهو إلخبير أما إلحسية، بالمالحظة عليها حصل معلومات
  .فنية وأصول ةعلمي قوإنين بتطبيق إليها توصل وآرإء تقارير
 ببيانات اإلدالء على المعلوماتي والشاهد المتهم إجبار جواز مدى 

 ج إج ق من 27 إلمادة نص حسب فرنسا في إلقانونو  إلفقه في إلعمل جرى إلمعلوماتي للمتهم بالنسبة
 تكون أن يمكن إلتي إألشياء ضبطو  إلمساكن تفتيش إجرإء إلممكن غير منأنه  على نصت إلتي إلفرنسي
 نفس من إلثانية إلفقرة بينت كما أشيايهأو  مناله تفتيش إلمرإد للشخص صريحة بموإفقة إال بالجريمة متعلقة
 يعني ذلك فإن إلصريحة إلموإفقة رفض حالة فيو  ضمنية، ال صريحة تكون أن يجب إلموإفقة بأن إلمادة،
 ملفات طباعة على إلمتهم إجبار قانونا يجوا ال هذإ علىو  باطلة إإلجرإءإت تعد لذلكو  إلشأن، ذوي رفض
 خاصة إلسر كلماتأو  إلشفرإت عن بالكشف إلاإمهأو  للمعلومات إآللية إلمعالجة نظام دإخل مخانة بيانات

 إلاإم جوإا عدم لمبدأ تطبيقا فيروس، لوقف إلالام إألمر تقديم على إجبارهأو  إلمعلومات هذه إلى بالدخول
 يمنع ال ذلك أن إال إإلثبات، عناصر من غيرهاأو  إلشهادة طريق عن سوإء نفسه ضد دليل بتقديم إلشخص
 .(2)إلجريمة محل إلبيانات فيه إلمخانة إآللي لحاسوببا إلخاصة إلشفرة تسليم على من إجباره

                                                 

 .بعدها وما  187ص، 1990 دإر إلفكر إلعربي، إلطبعة إألولى، ،إلمتهم ، إعترإفإلمال صادق سامي (1) 
 .459 ص ،إلمرجع إلسابق ،عطية إلدسوقي طارقوأيضا: 

 . 106 ص ،2001إلقاهرة،  ،إلعربية إلنهضة دإر ،باألنترنت إلمتعلقة للجرإيم ةإإلجرإيي إلجوإنب ،إلصغير إلباقي عبد أنظر: جميل (2) 
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 على يكون إلتي إلسر كلماتأو  إلشفرإت عن بالكشف يلتام سابقا إلمذكورين بنوعيه إلمعلوماتي وإلشاهد
 إألماكن بفحص إلذإكرة، بإنعاش يسمى ما بإجرإء إألوروبية إلدول بعض في يلتامنه أ كما بها، علم

 فالقانون إنجلترإ في أما وإلنرويج، وفنلندإ إلسويد من كل في وذلك سيطرته تحت توجد إلتي وإلمستندإت
 إلى ولإلدخ إلتحقيق سلطات بتمكين إلغير إلاإم في إلحق يعطي إلمحققين 1984 عام إلصادر إالنجلياي
 إلمقارنة إلتشريعات بعض تسمح كما قرإءتها،أو  عليها إالطالعأو  إآللي لحاسوبإ في إلمخانة إلمعلومات

 ودون أنفسهم تلقاء من للقضاء كمساعدينأو  كخبرإء إلشهود من إالستفادة إلمعلوماتي إلتحقيق مجال في
 .(1)الستدعايهم حاجة
 وماتيةالمعل نظم لتفتيش الشكلية القواعد ثالثا:
 :يلي كما إلقوإعد هذه تتلخص     

 بالتفتيش وإلقايم إلمتهم: إألشخاص هذه بين من: بالقانون معينين أشخاص بحضور التفتيش إجراء -أ
 بحضور يتم إلتفتيش أن: أن على تنص ،إلجاإيري إلجاإيية إإلجرإءإت قانون من 45 لمادةطبقا ل وشاهدين
ذإ، -بالتفتيش إلقايم-إلقضايية إلشرطة وضابط يمثله أن يجوا منأو  إلمتهم  منأو  إلمتهم حضور تعذر وإ 
 على كاستثناءأنه  غير لسلطته، إلخاضعين إلموظفين غير من شاهدين بحضور إلتفتيش يتم يمثله أن يجوا
 ،إلجاإيريقانون إإلجرإءإت إلجاإيية  من  45إلمادة من إألخيرة إلفقرة في إلجاإيري إلمشرع نص إلقوإعد هذه
 ".للمعطيات إآللية إلمعالجة بأنظمة إلماسة بالجرإيم إألمر تعلق إذإ إألحكام هذه تطبق ال": أنه لىع
 خاصا محضرإ يحرر كاتب اصطحابب بالتفتيش إلقايم بتكليف ويكون: بالتفتيش خاص محضر إعداد -ب

 يتم إلتي وإلوثايق ءوإألشيا إلبيانات وذكر بالتفصيل، إلتحقيق وقايع جميع فيه تسجل وإلضبط، بالتفتيش
 .وحرص ودقة أمانة بكل ضبطها

 لدقة وذلك بها، تتميا خصوصية إإلجرإءإت لهذه: وميعاده اآللي لحاسوبا نظم تفتيش تنفيذ إجراءات -ت
 إلمرإد إلنظام نوع تحديد يجب وجه، أكمل على تتم ولكي، عليها إلموجودة وإلبرإمج إألجهاة مع إلتعامل
 له يتسنى حتى إآللي إإلعالم بعلوم كبير بقدر علم على بالتفتيش إلقايم يكون أن يجب وبالتالي تفتيشه،
 إلتفتيش، إجرإء عملية في بهم لالستعانة إلنظام بخبرإء وإالستعانة تفتيشها، إلمرإد لحاسوبإ نظم معرفة
 نظم بتحليل إلقيام مكان ومعرفة تفتيشه، إلمرإد للنظام وإلدخول إلسر كلمة على إلحصول إمكانية ومعرفة

  .2إآللي لحاسوبإ
 عند إلتالية إلخطوإت إتخاذ بالتفتيش إلقايم على يجب إلتفتيش فريق أعضاء هوية تحديد إلى باإلضافة

 :يلي ما في تتلخص وإلتي إلتفتيش إذن تنفيذ
 شبكة خدمة وأجهاة عن موقع إلمعاينة إلكهربايية إلقوة فصل نابضم ،إلجريمة مسرح حماية تأمين 
 ، لشل فاعلية إلجاني في إلقيام بأي فعل من شأنه إلتأثير على أثار إلجريمة.ترنتإالن
 منه قريبا كان نإ إلنظام مكان عن إلمتهم إبعاد.  

                                                 

 . 68ص. ،2008 ،8 إلجديدة، ط إلجامعة دإر ،إلجنايية إإلجرإءإت ،عامر أبو اكي محمد (1) 
 .111إلمرجع إلسابق،  ،نورة طرشي(2) 
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 إلمعلوماتي للنظام بعد عن إلدخول من  إلمتهم تمكن لمنع إلحيطة أخذ.  
 إلدليل إتالفأو  تشويه يتم ال كيل ،ببطء إلموقع إلى إلدخول.  
 صعبةأو  إحتيالية أخرى برإمج إستخدإم يستلام قد ذلك ألن إلمفاتيح، لوحة لمس عدم. 
 إلفنية وإإلجرإءإت إلعمليات من غيرها إلى إلشفرة ورموا إلسر وكلمات بالمالحظات إلعناية يجب 
  .1إثباتها إلمرإد إلجريمة عن إلكشف على تساعد إلتي
 إجرإء لتنفيذ معينة مدة تحدد لم إإلجرإيية يعاتإلتشر  أغلب أن نجد إلحاسوب، نظم تفتيش نطاق وفي   

 كما إإلذن إصدإر تاريخ من إلوإحد إلشهر مهلة حدد إلذي إالنجلياي كالتشريع منها إلبعض عدإ ما إلتفتيش
 في إلغالب إلرأي أن غير فيها، يجري إلتي إلمدة تحديدأو  إلتفتيش فيه يجري إلذي إلامن في تختلف أنها

 إلتقديرية للسلطة تركها يجب بل معينة، امنية بمدة إلمحقق تقييد عدم هو إلمعلوماتية إلنظم تفتيش مجال
 في إلوقت ذلك في ومجانيته إالتصال لسهولة ليال، هو إلمعلوماتية إلجرإيم فيه تكثر إلذي إلوقت ألن له،

 هذإ في ستخدمينإلم لقلة إإلجرإمي بالفعل إلمستهدفة إلموإقع إلى إلدخول لسهولة وأيضا إلحاالت، بعض
 .(2)ج ج إ ق من  47إلمادة من إلثالثة إلفقرة في إلجاإيري إلمشرع فعل مثلما إلوقت،

 التحري المستحدثة للكشف عن الجرائم المعلوماتية إجراءاتالمبحث الثاني: 
في إلتحري عن إلجرإيم أو  تعتبر إلضبطية إلقضايية صاحبة إالختصاص إألصيل في إلكشف

كشفها عن هذه إلجرإيم، أعطاها إلقانون سلطة إلتحري عن إلجرإيم، كما منحهم قانون  عموما، وفي سبيل
إلوقاية من إلفساد ومكافحته وكذإ قانون إإلجرإءإت إلجاإيية إلجديد أساليب جديدة للتحري، أسماها "أساليب 

من ية للمعطيات م إلمساس بأنظمة إلمعالجة إآلليكما أضافت إلتأكيد على إعتبار جرإإلتحري إلخاصة"، 
إلجرإيم إلتي قرر إلمشرع صرإحة وبنص صريح إمكانية إتباع إجرإءإت إلتحري إلخاصة في إلكشف عنها 

يتضمن إلقوإعد إلخاصة للوقاية  1889أوت  1إلمؤرخ في  89/80من إلقانون  80إلمادة ومكافحتها، نص 
" في حالة : تي قررت إلفقرة إلثانية منها أنهإل، من إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيا إإلعالم وإالتصال ومكافحتها

توإفر معلومات عن إحتمال إعتدإء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد إلنظام إلعام أو إلدفاع إلوطني 
 .أو مؤسسات إلدولة أو إالقتصاد إلوطني"

على مستوى إلضبطية إلقضايية هي مرحلة  إآلليإإلعالم أول خطوة في إلكشف عن جرإيم 
حري، حيث يقصد بالتحري في مجال إلضبط إلقضايي، إلبحث عن إلجرإيم إلمرتكبة وإلتحقق من صحة إلت

، (3)نفي وقوعهاأو  إلوقايع إلمبلغة لضباط إلشرطة إلقضايية، وجمع إلقرإين إلتي تفيد في حصول إلوإقعة
باإلجرإءإت إألولية وهذه لذلك فإن رجال إلضبطية إلقضايية إذإ أخطروإ بجريمة من إلجرإيم، فإنهم يقومون 

إإلجرإءإت مرتبطة بالبحث وإلتحري وإلذي يعد كمرحلة تمهيدية للدعوى، هذه إإلجرإءإت في حد ذإتها 

                                                 
 . 65صإلمرجع إلسابق،  ،عفيفي كامل عفيفي 1
 .111لسابق، ص إلمرجع إ ،نورة طرشي (2) 
محمد ماجد ياقوت، أصول إلتحقيق إإلدإري في إلمخالفات إلتأديبية، درإسة مقارنة، منشأة إلمعارف، إإلسكندرية، مصر، بدون سنة  (3)

 .109نشر، ص 
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أو  ضرورية، فكلما قرب إلامن بين إإلجرإء وإلجريمة كانت إألدلة وإضحًة أكثر وأسلم ولم يشبها أي تغيير
افحة جرإيم إلفساد، نص إلمشرع على مجموعة من ، وفي سبيل مك(1)تحريف ومن تم كانت أدعى للثقة

أساليب إلتحري "أساليب إلتحري تضاف إلى تلك إألساليب إلتقليدية، وأطلق على هذه إألساليب عبارة 
 إلخاصة"، ويتمثل إلهدف من هذه إألساليب في إلكشف عن هذه إلجرإيم وإستيصال إلفساد وردع إلمفسدين.

 الخاصة باالختصاص في الجرائم المعلوماتية جراءاتاإل: توسيع األول المطلب
 لحق إلذي إلمعلوماتي إلتطور مع تماشيا إلجاإيية إإلجرإءإت قانون بتعديل إلجاإيري إلمشرع سارع

 إلمكافحة إطار في وذلك إنتشارها، من إلحد إألقل علىأو  عليها وإلقضاء تطويقها منه محاولة بالجريمة،
 هو منها إلغرض إلمتابعةإلتحري و  لسلطة خاصة أحكامو  قوإعد وضعحيث  إم،إإلجر  من إلنوع لهذإ إإلجرإيية
 81/11وردت هذه إألساليب في قانون إإلجرإءإت إلجاإيية إلمعدل وإلمتمم بموجب إلقانون  وقد موإجهتها،

فيفري  18إلمؤرخ في  81/81وقانون إلوقاية من إلفساد ومكافحته رقم  ،18/11/1881إلصادر في 
أو  أسلوب إعترإض إلمرإسالت وتسجيل إألصوإت وإلتقاط إلصور، وكذلك أسلوب إلتسرب: ، وهي1881

 كما سماه قانون إلوقاية من إلفساد ومكافحته أسلوب إالخترإق.
لذلك البد من شرح هذه إألساليب، وكيف يمكن إلتوفيق بين هذه إألساليب إلتي تتم خلسة وما 

لحقوق إلخاصة لألفرإد، خاصة إذإ علمنا أن إلحرية إلخاصة تحمله من معنى إالعتدإء على إلحريات وإ
 . (2)لألفرإد وسرية إلمرإسالت مضمونة دستوريا

 329 إلمادة نصت حيث: والنوعي الدولي للمحاكم الجزائرية المحلي االختصاص تمديد جواز األول: الفرع
 ليشمل للمحكمة إلمحلي ختصاصإال تمديد جوإا على إألخيرة فقرتها في قانون إإلجرإءإت إلجاإيية من 

 بأنظمة إلماسة وإلجرإيم إلمنظمة وإلجريمة إلمخدرإت جرإيم في إلتنظيم طريق عن أخرى محاكم إختصاص
 .) 2006/10/05في  إلمؤرخ 348/06إلمرسوم إلتنفيذي رقم ) للمعطيات إآللية إلمعالجة

نوفمبر  10إلمؤرخ في  04/14نون بموجب إلقا إألقطاب إلقضايية إلجاإيية إلمتخصصةكما أنشيت     
إلجرإيم إلماسة بأنظمة إلمعالجة  اهمن بين إلجرإيم إلتي تختص ب إلمعدل لقانون إإلجرإءإت إلجاإيية 2004

 .من قانون إإلجرإءإت إلجاإيية( 329و  40و 37إلموإد(إآللية للمعطيات 
 جديدة أحكاما ،1889 أوت 1إلمؤرخ في  89/80رقم  إلقانون في إلجاإيري إلمشرع نظمكذلك، 

 إلقوإعد هذه من إلجريمة، لحق إلذي إلتطورو  تتماشى إلمعلوماتية بالجريمة باالختصاص في مجال خاصة
 ترتيبات من إلتحقيقاتو  إلتحريات تتطلبها إلتي إلجديدة إإلجرإءإت تضمنت إلتي إلثالثة إلمادة عليه تنص ما

أنه ايادة على قوإعد إالختصاص  89/80لقانون من إ 11، باإلضافة إلى ذلك، قررت إلمادة تقنية
إلمنصوص عليها في قانون إإلجرإءإت إلجاإيية، تختص إلمحاكم إلجاإيرية بالنظر في إلجرإيم إلمتصلة 

                                                 
 .181 محدة محمد، ضمانات إلمتهم أثناء إلتحقيق، إلجاء إلثالث، إلطبعة إألولى، دإر إلهدى، عين مليلة، إلجاإير، ص (1)
"ال يجوا إنتهاك حرمة حياة إلموإطن إلخاصة : ، معدل ومتمم، إلتي تنص على أنه1991 إلجاإيري لعام دستور( من إل49)إلمادة  (2)

 وحرمة شرفه ويحميها إلقانون سرية إلمرإسالت وإالتصاالت إلخاصة بكل أشكالها مضمونة".
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بتكنولوجيات إإلعالم وإالتصال إلمرتكبة خارج إإلقليم إلوطني عندما يكون مرتكبها أجنبيا، وتستهدف 
 اع إلوطني أو إلمصالح إإلسترإتيجية لالقتصاد إلوطني.مؤسسات إلدولة إلجاإيرية وإلدف

 العامة النيابة اختصاص مجال توسيع الفرع الثاني:
 ليشمل إلعامة إلنيابة إختصاص مجال توسيع تم ،قانون إإلجرإءإت إلجاإيية من 37 إلمادة بموجب        
 إلمحلي إالختصاص تمديد على إلمادة هذه نصت حيث ،قبل من بها لها مرخصا يكن لم أخرى نطاقات
 وإلجريمة إلمخدرإت جرإيم في إلتنظيم طريق عن أخرى محاكم إختصاص دإيرة إلى إلجمهورية لوكيل

 إلجرإيمو  وإإلرهاب إألموإل تبييض جرإيمو  للمعطيات، إآللية إلمعالجة بأنظمة إلماسة إلجرإيمو  إلمنظمة
 .بالصرف إلخاص بالتشريع إلمتعلقة

 وكيل يلتام إذ إلجرإيم، بعض متابعة مجال في إلعامة إلنيابة من مةيإلمال نظام سحب كذلك         
 تحريك بين مةيإلمال بسلطة بشأنها يتمتع ال بحيث ،إلقانون بقوة إلعمومية إلدعوى بتحريك إلجمهورية
 100و مكرر 144 إلموإد في عليها إلمنصوص إلجرإيم في فعل مثلما تحريكها إلعمومية وعدم إلدعوى

  26في إلمؤرخ 81/89رقم  بالقانون إلمعدل وإلمتمم إلعقوبات قانون من 1مكرر 144و 1كررم
 .(1)2001يونيو

 المطلب الثاني: اإلجراءات المتعلقة بالتحري والكشف عن الجريمة المعلوماتية
 إختصاص مجال توسيع تم إلمعلوماتية للجرإيم إإلجرإيية إلمكافحة إطار في دإيماو  سبق لما إضافة       
 إلمرإسالت باعترإض وإلقيام بالتفتيش إإلذن بمنح إلجرإيم هذه عن وإلتحري إلبحث مجال في إلعامة إلنيابة

من قانون إإلجرإءإت  تعديل إطار في 5 مكرر 65 إلمادة نص حسب إلصور وإلتقاط إألصوإت تسجيلو 
 إلتحري ضرورإت إقتضت ذإإ": تنص إلتي 2006/12/20في إلمؤرخ 81/11 بالقانون إلجاإيية إلجاإيري

 للحدود إلعابرة إلمنظمة إلجريمةأو  إلمخدرإت جرإيم في إالبتدإيي إلتحقيقأو  بها إلمتلبس إلجريمة في
 إلجرإيمأو  إإلرهابأو  إألموإل تبييض جرإيمأو  للمعطيات إآللية إلمعالجة بأنظمة إلماسة إلجرإيمأو  إلوطنية
 : يأتي بما يأذن أن، إلجمهورية لوكيل يجوا إلفساد، جرإيم وكذإ بالصرف إلمتعلقة

 .وإلالسلكية إلسلكية إالتصال وسايل طريق عن تتم إلتي إلمرإسالت إعترإض  •
 بصفة به إلمتفوه إلكالم تسجيلو  وبث تثبيتو  إلتقاط جلأ من إلمعنيين موإفقة دون إلتقنية إلترتيبات وضع •

 صور إلتقاطأو  عموميةأو  خاصة أماكن في نيتوإجدو  أشخاص عدةأو  شخص طرف من سريةأو  خاصة
 .خاص مكان في يتوإجدون أشخاص عدةأو  لشخص

 ولو غيرهاأو  إلسكنية إلمحالت إلى بالدخول إلتقنية إلترتيبات وضع بغرض إلمسلم إإلذن يسمح
 لىع حق لهم إلذين إألشخاص رضاأو  علم بغيرو  إلقانون، هذإ من 47 إلمادة في إلمحددة إلموإعيد خارج
 .إألماكن تلك

 
 

                                                 
 .140إلمرجع إلسابق، ص  ،نورة طرشي (1)
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 لتقاط الصورا  أسلوب اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات و  الكشف بواسطة األول: الفرع
مكن إلمشرع إلجاإيي ضابط إلشرطة إلقضايية من صالحية إعترإض إلمرإسالت وتسجيل إألصوإت     

ى إلرغم من تناقضها ، وهي إجرإءإت تباشر بشكل خفي، علإلمعلوماتيةجرإيم إلوإلتقاط إلصور للكشف عن 
 .(1)مع إلنصوص إلمقررة لحماية إلحق في إلحياة إلخاصة

لتقاط إلصور يكون بالتقاط صورة لشخص        عدة أشخاص يتوإجدون في مكان خاص، ويتم أو  وإ 
 إستخدإم هذه إلوسايل في إلمحالت إلسكنية وإألماكن إلعامة وإلخاصة.

ابة على إلهوإتف وتسجيل إألحاديث إلتي تتم عن أما تسجيل إألصوإت، فيتم عن طريق وضع رق
لتقاط إألصوإت وتسجيلها على أجهاة إطريقها، كما يتم أيضا عن طريق وضع ميكروفونات حساسة تستطيع 

  .(2)إذإعيةأو  خاصة، وقد يتم أيضا عن طريق إلتقاط إشارإت السلكية
إلشخصية، خصوصا إذإ علمنا أن إن ما يهم هو أن مثل هذإ إإلجرإءإت يمكن له إلمساس بالحرية 

أوت  1إلمؤرخ في  89/80من إلقانون رقم  84سرية إلمرإسالت هي حق دستوري، فقد جاء في إلمادة 
، (3)يتضمن إلقوإعد إلخاصة للوقاية من إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيا إإلعالم وإالتصال ومكافحتها 1889

إلمرإسالت وإالتصاالت، يمكن لمقتضيات حماية إلنظام ة "مع مرإعاة إألحكام إلقانونية إلتي تخص سري: أنه
إلعام أو مستلامات إلتحريات أو إلتحقيقات إلقضايية إلجارية وفقا للقوإعد إلمنصوص عليها في قانون 
إإلجرإءإت إلجاإيية وفي هذإ إلقانون، وضع ترتيبات تقنية لمرإقبة إالتصاالت إاللكترونية وتجميع وتسجيل 

 .(4)ها وإلقيام بإجرإءإت إلتفتيش وإلحجا دإخل منظومة معلوماتيةمحتوإها في حين
نفي إالتهام عن أو  ، لذلك هل يجوا إثبات(5)باإلضافة إلى أن كل متهم بريء حتى تثبت إدإنته

إلتقاط إلصور في إألماكن أو  إعترإض إلمرإسالتأو  إلمشتبه فيه، باللجوء إلى وسيلة إلتسجيل إلصوتي
نما أو  وخصوصا أن مثل هذه إإلجرإءإتإلعامة وإلخاصة،  إلوسايل قد ال تمس بشخص إلمتهم فقط، وإ 

 .معارفه؟أو  ه من أقاربهبكذلك بمن يحيطون 

                                                 
 .74 -71، ص 1818 ،إلجاإيية، دإر إلهدى عين مليلة، إلجاإير إإلجرإءإت، محاضرإت في قانون نخلفي عبد إلرحم (1)
 .70، ص 1998ق إلجنايي، إلطبعة إلثانية، منشأة إلمعارف، إإلسكندرية، مصر، يحقتحسن صادق إلمرصفاوي، إلمرصفاوي في إل (2)
 1889أوت  1إلمؤرخ في  89/80إلقانون رقم  من أ/ 1 إلمادة إطار فيإلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيا إإلعالم وإالتصال ب يقصد (3)

جرإيم إلمساس بأنظمة إلمعالجة إآللية  يتضمن إلقوإعد إلخاصة للوقاية من إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيا إإلعالم وإالتصال ومكافحتها،
عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام إالتصاالت للمعطيات إلمحددة في قانون إلعقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل إرتكابها 

 إاللكترونية.
يتضمن إلقوإعد إلخاصة  1889أوت  1إلمؤرخ في  89/80إلقانون رقم  من ج / 1 إلمادة إطار في إلمعلوماتية بالمعطيات يقصد (4)

ع أو إلمعلومات أو إلمفاهيم في شكل جاها للوقاية من إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيا إإلعالم وإالتصال ومكافحتها، أي عملية عرض للوقاي
 للمعالجة دإخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك إلبرإمج إلمناسبة إلتي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها .

إلضمانات "كل شخص يعتبر برييا حتى تثبت جهة قضايية نظامية إدإنته مع كل : على أنه 1991 عام من دستور (01)تنص إلمادة  (5)
 إلتي يتطلبها إلقانون."
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يفرق إلفقه بين مصطلح إعترإض إلمكالمات إلهاتفية وبين مصطلح وضع إلخط إلهاتفي تحت  
ويخضع  ،بطلب من صاحب إلشأن أو إلمرإقبة، فبينما يكون إألول دون رضا إلمعني، يكون إلثاني برضا
 لتقدير إلهيية إلقضايية بعد تسخير مصالح إلبريد وإلموإصالت لذلك.

ويعد هذإ إإلجرإء إلحديث من أهم إجرإءإت إلتحقيق، مكن إلمشرع ضابط إلشرطة إلقضايية ممارسته    
إإلجرإءإت بموجب قانون  1مكرر  11للكشف عن إلجرإيم إلتي حددها على سبيل إلحصر في إلمادة 

 ،إلتي قد تقع في إلقريب إلعاجلأو  إلجاإيية، تباشره إلجهة إلقضايية في بعض إلجنايات وإلجنح إلتي وقعت
 بمعنى أنها إجرإء للتحري وإلتحقيق، وكل ما يتمخض عنها كدليل ضد كل شخص قامت تحريات جدية على

في مرإقبة أحاديثه إلهاتفية ما يفيد في لديه أدلة تتعلق بها، وأن أو  ضالع في إرتكاب هذه إلجريمةأنه 
 إظهار إلحقيقة، بعد أن صعب إلوصول إليها بوسايل إلبحث إلعادية.

نجد إلمشرع حاول يوفق بين هذه إلمتعارضات، بأن أجاا هذه إألساليب، ولكن  ،لكن مع ذلك
لتاإم أعوإن وضباط  إلشرطة إلقضايية بضوإبط وهي مباشرة إلتحري بإذن من وكيل إلجمهورية إلمختص، وإ 

إلقايمين باإلجرإء إلسر إلمهني، وفيما يلي نتولى شرح كال إلضابطين، فالمشرع على إلرغم من إقرإره أساليب 
، (1)يعاقب على إللجوء الستعمالها بطرق غير مشروعةأنه  تحري خاصة قد تمس بحرمة إلحياة إلخاصة إال

 : وهو ما سنشير إليه على إلنحو إلتالي
 رة التحري بإذن من وكيل الجمهوريةمباش -والأ

لم يسمح إلمشرع بإجرإء إعترإض إلمرإسالت وتسجيل إألصوإت وإلتقاط إلصور بقصد إلتحري 
، إال بإذن من وكيل إلجمهورية إلمختص، للمعطيات إآلليةجرإيم إلمساس بأنظمة إلمعالجة وإلتحقيق عن 

إلتي جاء فيها أنه: " ال  89/80من إلقانون  80ادة وهذإ ما قررته إلم وتباشر هذه إلعمليات تحت مرإقبته،
 يجوا إجرإء عمليات إلمرإقبة في إلحاالت إلمذكورة إال بإذن مكتوب من إلسلطة إلقضايية إلمختصة".

ويجب أن يتضمن إإلذن كل إلعناصر إلتي تسمح بالتعرف على إالتصاالت إلمطلوب إلتقاطها  
غير سكنية، كما يجب أن يتضمن نوع إلجريمة إلتي تبرر إللجوء و أ وإألماكن إلمقصودة سوإء أكانت سكنية

، لذلك فإن إإلذن إلمسلم من قبل وكيل إلجمهورية للتحقيق في جريمة 2إلى هذه إلتدإبير ومدة هذه إلتدإبير
ما ال يصلح للتحقيق في جريمة أخرى، إال بإذن جديد، كذلك يجب أن يتضمن إإلذن كل إألماكن إلتي 

أو  ا إلترتيبات إلتقنية من أجل إلتقاط وتسجيل وتثبيت إلكالم إلمتفوه به بصفة خاصة من شخصتوضع فيه
 . 3عدة أشخاص

إلمناب من طرف أو  وعند مباشرة إلتحريات وإلتحقيقات، يحرر ضابط إلشرطة إلقضايية إلمأذون له
، وحتى تقاط للصورإللمرإسالت وتسجيل إألصوإت و ل إلقاضي إلمختص، محضر عن كل عملية إعترإض

                                                 
ديسمبر  18إلمؤرخ في  81/14من إلقانون رقم  (44)معدلة ومتممة بموجب إلمادة  11/111من إألمر رقم  (مكرر 484) إلمادة (1)

1881. 
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111إألمر رقم  (7مكرر  11)إلمادة  (2)
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111إألمر رقم  (7مكرر  11)ة إلماد (3)
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إلسمعي إلبصري، كما يذكر أو  عن عمليات وضع إلترتيبات إلتقنية وعمليات إاللتقاط وإلتسجيل إلصوتي
، بحيث يشتمل إلمحضر على كل إلبيانات (1)في إلمحضر تاريخ وساعة بدإية هذه إلعمليات وإالنتهاء منها
أن يشتمل إلمحضر على توقيع محرره في  إلمذكورة سابقا وتكون محددة تحديدإ نافيا للجهالة، ويجب

أو  إلصورأو  إلمناب، إلمرإسالتأو  ينسخ ضابط إلشرطة إلقضايية إلمأذون لهأو  بعد أن يصنف ،(2)نهايته
ملف إلمتهم، وتنسخ وتترجم إلمكالمات بإلمفيدة في إظهار إلحقيقة في محضر يودع أو  إلمحادثات إلمسجلة

 .(3)يسخر لهذإ إلغرض إالقتضاء، بمساعدة مترجم إلتي تتم باللغات إألجنبية عند
 إلتزام السر المهني -ثانيا

، (4)تكون إجرإءإت إلتحري وإلتحقيق سرية، ومن ثم، فإن بحثها ضمن إلضمانات إلممنوحة للمتهم        
المحافظة ساهم فيه بأو  كلف بإجرإء من إجرإءإتهأو  وإلسرية تعني إلقيام قدر إإلمكان ممن هو قايم بالتحري

على إلسر إلمهني، وبالتالي صارت إلسرية ليس هدفها كما كان عليه من قبل هو تسهيل قمع إلمتهم، بل 
 . (5)صارت وسيلة لضمان إلحريات إلشخصية

 ،(6)نص إلمشرع صرإحة على أن هذه إلعمليات تتم بمرإعاة إلسر إلمهني ودون إلمساس به فقد
ت وتسجيل إألصوإت وإلتقاط إلصور، ملام قانونا بكتمان إلسر فالضابط إلمأذون له باعترإض إلمرإسال

، وقد نص قانون إإلجرإءإت (7)إلمهني ويجب أن يتخذ مقدما إلتدإبير إلالامة لضمان إحترإم ذلك إلسر
، ما لم ينص إلقانون على خالف ذلك، ودون (8)إلجاإيية على أن تكون إجرإءإت إلتحري وإلتحقيق سرية

اع، وكل شخص يساهم في هذه إإلجرإءإت ملام بكتمان إلسر إلمهني بالشروط إلمبينة إضرإر بحقوق إلدف
إلمساس في قانون إلعقوبات وتحت طايلة إلعقوبات إلمنصوص عليها فيه، لذلك فعملية إلتحري عن جرإيم 

أو  إلتحريات تتم بسرية مطلقة، فيمنع منعا باتا أن يخبر إلمشتبه فيه بهذه بأنظمة إلمعالجة إأللية للمعطيات
إلمناب أن يفصح عن مضمون محضر أو  أي شخص آخر، كذلك يمنع على ضابط إلشرطة إلمأذون له

ال وقع تحت طايلة إلجاإء إلجنايي بتهمة إفشاء إلسر إلمهني، فيجب على  إلتحريات ألي شخص كان، وإ 
يات، ألن سمعة إلموإطنين ضباط إلشرطة إلقضايية ومرؤوسيهم عدم إفشاء إألسرإر إلتي جمعوها أثناء إلتحر 

 . (9)ال يجوا أن تظل مهددة ببيانات غير مؤكدة

                                                 
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111إألمر رقم  (9مكرر  11)إلمادة  (1)
 .171 ص ،1888قانون، إلمنصورة، مصر، كمال كمال إلرخاوي، إذن إلتفتيش فقها وقضاء، إلطبعة إألولى، دإر إلفكر وإل (2)
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111إألمر رقم  (18مكرر  11) إلمادة (3)
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111من إألمر رقم  (11)إلمادة  (4)
، ص 1880لعمومية إلمشبوهة، مذكرة ماجستير في إلقانون إلخاص، كلية إلحقوق جامعة جيجل، سهيلة بوابرة، موإجهة إلصفقات إ (5)

117. 
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111إألمر رقم  (7مكرر  11)إلمادة  (6)
 .81/11إلقانون رقم  ( من10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111من إألمر رقم  (4/ 01) إلمادة (7)
 معدل ومتمم. 11/111إألمر رقم  (11)إلمادة  (8)
 .191إلسهاوي، إلمرجع إلسابق، ص  قدري عبد إلفتاح (9)
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 االختراقأو  أسلوب التسرب الفرع الثاني:
، عندما 1881يعتبر إلتسرب تقنية جديدة أدرجها إلمشرع في تعديل قانون إإلجرإءإت إلجاإيية سنة 

، كما يجوا لوكيل (1مكرر  11)ادة تقتضي ضرورإت إلتحري وإلتحقيق في إحدى إلجرإيم إلمذكورة في إلم
يشترط و (1)إلجمهورية أن يأذن تحت رقابته حسب إلحالة بمباشرة عملية إلتسرب ضمن شروط محددة

حصول إلضابط إلمكلف بالتسرب على إإلذن من وكيل إلجمهورية إلمختص، ويجب أن تتم إلعملية تحت 
جرإء وجب عليه أوال إخطار وكيل إلجمهورية بذلك، أشرإفه ومرإقبته، فإن قرر قاضي إلتحقيق مباشرة هذإ إإل

ثم يقوم بمنح إإلذن مكتوب لضابط إلشرطة إلقضايية إلذي تتم عملية إلتسرب تحت مسؤوليته، على أن يتم 
، وهذإ تحت طايلة إلبطالن إلمطلق، فيجب أن يكون إإلذن مكتوبا يتضمن كل ما يتعلق (2)ذكر هويته فيه

 ية ضباط وأعوإن إلشرطة إلمأذون لهم بالتسرب.بعملية إلتسرب وكذلك هو 
عون إلشرطة إلقضايية تحت مسؤولية ضابط إلشرطة إلقضايية إلمكلف أو  وإلتسرب هو قيام ضابط

فالتسرب إذن  ،(3) شريك لهمأو  فاعل معهمأنه  بتنسيق إلعملية بمرإقبة إألشخاص إلمشتبه فيهم، بإيهامهم
إلتوغل دإخل أو  مرإقبة إألشخاص إلمشتبه في إرتكابهم جريمة،بلجريمة هو قيام إلمأذون له بالتحقيق في إ

شريك لهم، ويسمح لضباط وأعوإن إلشرطة إلقضايية بأن يستعملوإ لهذإ إلغرض أنه  جماعة إجرإمية بإيهامهم
وذلك بهدف مرإقبة  ،(4)هوية مستعارة وأن يرتكب عند إلضرورة بعض إلجرإيم، دون أن يكون مسؤوال جاإييا

 .(5)أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم إإلجرإمية، بإخفاء إلهوية إلحقيقية
عون إلشرطة إلقضايية إلمرخص له بإجرإء عملية إلتسرب وإألشخاص إلذين أو  ولهذإ يجوا لضابط

 يسخرون لهذإ إلغرض، دون أن يكونوإ مسؤولين جاإييا إلقيام بما يلي:
معلومات متحصل أو  وثايقأو  جاتأو منت أموإلأو  ء موإدإعطاأو  تسليمأو  نقلأو  حيااةأو  إقتناء -

 مستعملة في إرتكابها.أو  عليها من إرتكاب إلجرإيم
إلمالي وكذإ أو  وضع تحت تصرف مرتكبي هذه إلجرإيم، إلوسايل ذإت إلطابع إلقانونيأو  إستعمال -

 . (6)إالتصالأو  إلحفظأو  إإليوإءأو  إلتخريبأو  وسايل إلنقل
إلمتسرب إظهار إلهوية إلحقيقية في أي مرحلة من مرإحل إإلجرإءإت مهما كانت ويحظر على 

إألسباب إال لرؤسايهم إلسلميين، ألن هذإ سيؤدي إلى إفشال إلخطة إلمتبعة في إلقبض على إلمشتبه فيهم 
بأن  (11مكرر  11)وتعريض إلعضو إلمكشوف عن هويته للخطر، وهو ما أكده إلمشرع بموجب إلمادة 

أعوإن إلشرطة إلقضايية إلذين باشروإ أو  صرإحة أنه:" ال يجوا إظهار إلهوية إلحقيقية لضباط تنص
 إلتسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مرإحل إإلجرإءإت".

                                                 
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111إألمر رقم  (11مكرر 11)إلمادة  (1)
 .111، ص 1889إلجاإيري، دإر هومة، إلطبعة إلثانية، إلجاإير،  يط، قاضي إلتحقيق في إلنظام إلقضاييحا محمد  (2)
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111إألمر رقم  (11مكرر 11) إلمادة (3)
 .81عيساوي نبيلة، إلمرجع إلسابق، ص  (4)
 .71 -70عبد إلرحمن خلفي، إلمرجع إلسابق، ص  (5)
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم بموجب إلمادة ) 11/111إألمر رقم من  (10رر مك 11) إلمادة (6)
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أعوإن إلشرطة إلقضايية بالحبس من سنتين إلى أو  كما عاقب إلمشرع كل من يكشف هوية ضباط
ذإ تسبب إلكشف عن إلهوية في أعمال  1888888إلى دج  18888خمس سنوإت وبغرإمة من  دج، وإ 

أصولهم إلمباشرين، فتكون إلعقوبة أو  أبنايهمأو  أاوإجهمأو  ضرب وجرح أحد هؤالء إألشخاصأو  عنف
ذإ تسبب هذإ  188888دج إلى  188888سنوإت وإلغرإمة من  18إلحبس من خمس سنوإت إلى  دج، وإ 

 188888سنة وإلغرإمة من  18إلى  18فتكون إلعقوبة إلحبس من  إلكشف في وفاة أحد هؤالء إألشخاص
 .(1)دج 1888888إلى 
ولضمان نجاح عملية إلتسرب للكشف عن جرإيم إلصفقات إلعمومية، يلتام إلمتسرب إلقيام بهذه إلعملية      

 إلمختصبكل إإلجرإءإت إلمحددة قانونا، وأهمها حصوله على إإلذن إلمكتوب من قبل وكيل إلجمهورية 
نجاح إلعملية، وكما يلتام إلمتسرب حفاظا على أمنه على بحيث إلتاإم هذإ إألخير باإلشرإف وإلمرإقبة 

 وسالمة إلعملية بعدم إلكشف عن هويته، وذلك لخطورة مهمته إلتي تتطلب جرأة وكفاءة ودقة في إلعمل. 
جرإيم من أجل خلق إلثقة ورغم أن إلمشرع أجاا مثل هذه إألفعال إلتي تعتبر في حقيقة إألمر 

وتعاياها في ضباط إلشرطة إلقضايية وأعوإنهم إلمرخص لهم بإجرإء عملية إلتسرب من قبل إلمشتبه فيهم 
إألعوإن من أن أو  فاعلون، مع ذلك منع إلمشرع هؤالء إلضباطأو  وإلنجاح في إيهامهم بأنهم شركاء

يمنع على إلضباط وإألعوإن إلمتسربين أن يخلقوإ  أنه يحّرضوإ إلمشتبه فيهم على إرتكاب إلجريمة، بمعنى
فعل ممنوع تحت طايلة رتكاب إلجريمة، فهذإ إلالإلفكرة إإلجرإمية للشخص إلموضوع تحت إلمرإقبة ودفعه 

 .جرإءإإلبطالن 
 09/40 القانونإجراءات التحري والحجز والكشف عن الجرائم المعلوماتية بموجب المطلب الثاني: 

 مكافحتهاو  إالتصالو  إإلعالم بتكنولوجيات إلمتصلة إلجرإيم من بالوقاية إلخاص 09/80 نونقاإل بين      
 :وعليه سنوجاها كالتالي ،إلمعلوماتية لمنظومةإ وحجا تفتيشو  ،إإللكترونية إالتصاالت مرإقبة إتإجرإء

 تجميعهاو  اإللكترونية االتصاالت مراقبةالفرع األول: 
 خالل من إلشخصي إلطابع ذإت للبيانات إلقانونية إلحمايةإلجاإيري  لمشرعإ أضفىإلقاعدة أنه          

 عنى ت إلتي إلعامة إلقوإعد إطار في وهذإ إلدستور، هوو  أال ،إلجاإيري  إلقانوني إلنظام في نص أسمى
 نم إلشخصية بياناتهم حماية بالضرورة عليه ينطوي ما وهو ، لألفرإد إلخاصة للحياة إلقانونية بالحماية
 يمارس: "أنه على تنص إلتي 77 إلمادة في بهاإلجاإيري  إلدستوري إلمشرع إعترف بحيث إآللية، إلمعالجة

 في إلحق مرإإحت السيما إلدستور، في للغير بها إلمعترف إلحقوق مرإإحت إطار في حرياته، جميع وإحد كل
 ."...إلخاصة إلحياة سترو  إلشرف،

 حرمة إنتهاك يجوا ال: "أنه على نصت إلتي 1996 سنة دستور نم 46 إلمادة ذلك أيدت كما         
 بكل إلخاصة وإالتصاالت سالتإإلمر  سرية .إلقانون يحميهماو  شرفه، حرمةو  إلخاصة، إلموإطن حياة

 يشهده إلذي إلتطور موإكبة إلمشرع ، حاول 2016لسنة إلدستوري تعديل في أنه إال، "مضمونة أشكالها

                                                 
 .81/11( من إلقانون رقم 10إلمعدل وإلمتمم ومعدل بموجب إلمادة ) 11/111من إألمر رقم  (مكرر 0 – 11/4) إلمادة (1)
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 ال ":أنه على تنصان أعاله للمادة فقرتين إضافة خالل من إلشخصية، إلبيانات حماية مجال في إلعالم
 هذإ إنتهاك إلقانون يعاقبو  ،إلقضايية إلسلطة من معلل أمر دون إلحقوق بهذه إلمساس شكل بأي يجوا
  .(1)إلحكم
 إلمبادرة بضرورة إلجاإيري رعإلمش إقتناع عن ينم إنما إألخير، إلتعديل في بعةرإوإل إلثالثة إلفقرتين أضافت إن      

 لها، إآللية إلمعالجة عملية خالل إلطبيعيين باألشخاص إلخاصة إلبيانات بحماية إلكفيلة إلقانونية إآلليات وضع إلى
 إلنشاط ظل في خاصة فقط، وقت مسألة هو إلبيانات بالحماية إلخاص إلقانون أن على إلدستوريقرإر إإل يدل كما

 من إبتدإء تدرس إالتصالو  إإلعالم تكنولوجياتو  إلبريدواإرة  أنو  إألخيرة، إلعشرية في رإلجاإي إلذي إلتشريعي
 .قريبا يصدر أن يفترض إلذيو  إألنترنيت على إلشخصية إلبيانات حماية حول قانون مشروع 2014 نوفمبر
 إلمعالجة من لخاصةإ إلبيانات لحرمة تطرق إلذي إلعربية إلدساتير بين إلوحيد هو إلجاإيري أن علما       

 .(2)فقط أشكالها بكلمرإسالت لل إلدستورية إلحماية بتكريس جلها تكتفي بحيث إإللكترونية،
خول ، قد أشكالها بكل إالتصاالتو  إلمرإسالت لسرية ضمانه رغم إلجاإيري إلمشرع وبهذإ يكون     

 لخطورة نظر، بالإلشخصية لبياناتإتتبع إجرإءإت تمس  إستثناء إلسلطة إلقضايية وفي إطار قرإر معلل بأن
    .حينها في إإللكترونية إالتصاالت تسجيل :حصرإ إلمحددة إلمعلوماتية إلجرإيم بعض

 إالتصالو  إإلعالم بتكنولوجيات إلمتصلة إلجرإيم من بالوقاية إلخاص 09/80 قانونإل بين كما        
 إالتصاالت مرإقبة في إلمتمثل إلجديد إإلجرإء بتطبيق تسمح إلتي إلحاالت، إلرإبعة مادته في مكافحتهاو 

 :هي إلحاالت هذهو  ،إلحصر سبيل على ذلكو  ،إإللكترونية
 .إلدولة بأمن إلماسة إلجرإيمأو  إلتخريبأو  إإلرهاب بجرإيم إلموصوفة إألفعال من للوقاية •
أو  إلعام إلنظام يهدد نحو على معلوماتية منظومة على إالعتدإء إحتمال عن معلومات توفر حالة في •

 .إلوطني إالقتصادأو  إلدولة مؤسساتأو  إلوطني إلدفاع
 إألبحاث تهم نتيجة إلى إلوصول إلصعب من يكون عندما ،إلقضايية وإلتحقيقات إلتحريات لمقتضيات •

 .إإللكترونية للمرإقبة إللجوء دون إلجارية
 إلتطور من بدوره إالستفادة يحاول اإيريجإل إلمشرع أن، إلمادةظهر من خالل إستقرإء نص هذه ي        

 على هيو  إإللكترونية، مرإقبةإل تحت فيهم إلمشتبهين وضع خالل من يخولها، إلتيياإت إلممو  إلتكنولوجي
 أنه إال، فعاليتها إلى إضافة إألمنية إلمخاطرو  إلمالو  إلوقت حيث من تكلفة أقل إلشخصية مرإقبةإل عكس
 نشاطاته أو إلهاتفية باتصاالته تعلق ما سوإء إإللكترونية مرإقبةإل تحت إلشخص وضع فإن أخرى، جهة من
 فرا لدوإعي أنه باعتبار له، إلشخصي إلطابع ذإت إلبيانات حرمة إنتهاك شأنه من إألنترنيت، عبر

 شأنه من ما هذإو  ،يتأن بكل هارإءتق أو سماعها يستدعي نفي، أو إثبات كدليل قيمتها من للتأكد إلمعلومة

                                                 
 . 2016مارس   07في إلصادرة ،  14إلعدد إلرسمية إلجريدة توري،إلدس إلتعديل إلمتضمن  2016مارس  6في إلمؤرخ  16-  01رقم إلقانون (1)
، بالملتقى إلوطني إلموسوم بـ: إإلطار إلقانوني  لوكال مريم، إلحماية إلقانونية للبيانات ذإت إلطابع إلشخصي في إلعالم إلرقمي (2)

 .1ص ، 1817فبرإير  0و 7يومي  اإنبالمركا إلجامعي غليالستخدإم تقنية إلمعلومات في إلتشريع إلجاإيري، إلمنعقد 
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 بالقضية، لها دخل ال شخصية معلومات أنها أو إلتحقيقات، الستكمال ضرورية معلومة ألنها إما وصولإل
 .ماذإ؟ بعد لكن تماما، إلشخص تبرية إلى يصار أن يمكن كما

 فرإدلأل إلخاصة إلحياة حماية على إلسلبية تهارإتأثي تخفيفو  إلحساسة إلعملية هذه تأطير بغرض      
 :هي ماناتض عدة إلمشرع وضع
 اإللكترونية مراقبةال إلى فيها اللجوء يمكن التي الحاالت حصر1 -

 ":إلحصر سبيل على 89/80 إلقانون من إلرإبعة إلمادة أوضحتها إلتي إلحاالت هي      
 - .إلدولة بأمن إلماسة جرإيمإل أو إلتخريب أو إإلرهاب جرإيمبال إلموصوفة إألفعال من للوقاية -أ

 أو إلعام إلنظام يهدد نحو على معلوماتية منظومة على إعتدإء إحتمال عن معلومات فرتو  حالة في -ب
 .إلوطني إالقتصاد أو إلدولة مؤسسات أو - إلوطني إلدفاع

 إألبحاث تهم نتيجة إلى إلوصول إلصعب من يكون عندما إلقضايية، إلتحقيقاتو  إلتحريات لمقتضيات -ج
 .إإللكترونية مرإقبةإل إلى إللجوء - دون إلجارية

 .(1)."إلمتبادلة إلدولية إلقضايية إلمساعدة تنفيذ إطار في -د
 مرإقبةإل عملية إلى إللجوء فيها يمكن إلتي إلحاالت من لص ق إلمشرع أن نجد هذه، إلحاالتبإستقرإء      

 جرإيملبا مثال إألمر يتعلق عندما أنه ذلك إلوطني، إألمن تمس إلتي جرإيمإل في وحصرهاة إإللكتروني
 إلمساعدة تنفيذ حاالت في كذإو  إإلنسان، حقوق عن إلحديث يمكن ال فإنه إلمدنيين تطال إلتيو  إإلرهابية
 مرإقبةإل إلى مستعصية قضية كل في إللجوء إمكانية تعني إلتيو  "ج" إلحالة إضافة أن إال إلقضايية،
 .حد دون ةإآللي إستخدإم تعميم إلى يؤدي كبيرة، أو كانت صغيرة إإللكترونية

 :القضاء سلطة تحت اإللكترونية مراقبةال رارإق آلية وضع2 -
 من مكتوب بإذن إال، مرإقبةإل عمليات إجرإء يجوا ال":بأنه، 89/80 إلقانون من 4/2 إلمادة تضيف       
 ."إلمختصة إلقضايية إلسلطات
 يختص إلدولة، بأمن إلماسة إيمجر إل أو إلتخريب أو إإلرهاب جرإيمب إألمر يتعلق عندما أنه كما        
 للتجديد قابلة أشهر 6 لمدة إذنا إلقضايية، إلشرطة ضباط بمنح اإيرإلج قضاء مجلس لدى إلعام إلنايب

 .(2) لها إلموجهة غرإضإألو  إلمستعملة إلتقنية إلترتيبات طبيعة يبين تقرير أساس على ذلكو 
 إلذي ، 2015أكتوبر 08 في لمؤرخإ 11/111 رقم إلرياسي إلمرسوم من 41 إلمادة تنص كما

 إإلعالم بتكنولوجيات إلمتصلة جرإيمإل من للوقاية إلوطنية إلهيية سير كيفياتو  تنظيمو  تشكيلة يحدد

                                                 
 .89 ص إلسابق، إلمرجع مريم، لوكال (1)
 على إلتعرف على تسمح إلتي إلعناصر كل إإلذن يتضمن على أنه: "إنون إإلجرإءإت إلجاإيية، قمن   7مكرر  65إلمادة نصت (2)

 إلترتيبات لوضع إإلذن يسلم  ،إلامنيةو إلشكلية روطإلش بنفس للتجديد قابلة أشهر أربعة لمدة صالحا يكونو مكتوبا يسلمو إالتصاالت
 .إألماكن" تلك على حق لهم إلذين إألشخاص علم أو رضا بغير
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 إالتصاالت مرإقبة مجال في إلحصرية إختصاصاتها تمارس إلهيية أن على ،(1)مكافحتهاو  وإالتصال
 .مختص قاض مرإقبة تحت إإللكترونية
 إلمجلس أمام إليمين أدإء إلى سرية معلومات على إالطالع إلى يدعون إلذين ظفونإلمو  يخضع كما

 . (11/111 إلرياسي إلمرسوم 28و27  إلمادتين(إلمهني بالسر بذلك يلامون همو  تنصيبهم، قبل إلقضايي
 ل،إلمستق إلقضاء يد تحت فرإدلأل إلخاصة إلحياةو  إلفردية بالحريات تمس آلية هكذإ وضع يعتبر      
لا و  إلتحقيقرورإت ض بين إلموإانة إلى يهدف إلقاضي أن باعتبار حقيقية ضمانة  إلمشتبه فرإدإأل حماية ميةإإ 
 .إلعادلة إلمحاكمة ضمانات يسمى ما هذإو  مجرما، إلفرد من يجعل ال إالشتباه فمجرد فيهم،

 هاعلي المتحصل المعطيات استعمال حدودو  اإللكترونية الرقابة تقنيات تحديد  -4
 تسجيلو  لتجميع حصريا موجهة إإللكترونية مرإقبةإلغرإض لأل إلموضوعة إلتقنية إلترتيبات تكون

 جرإيمإل أي إإلرهابية إألفعال رإرغ على أعاله إلحصر سبيل على إلوإردة بالحاالت صلة ذإت معطيات
 .خطورة إألكثر

 :في تتمثل فهي إإللكترونية قبةمرإإل إطار في تستعمل أن يمكن إلتي إلتكنولوجية إلتقنيات عن أما
 إلمعلوماتية إلمنظومات تفتيش ،(3)رإلصو  إلتقاط إألصوإت، تسجيل ،(2)إإللكترونية تمرإسالإل رإضإعت
 ؟عليها إلمتحصل إلمعلومات مصير ما هو إألهم إلسؤإل أن إال، 89/80 إلقانونمن  7و 5 إلمادة(حجاهاو 

 عن عليها إلمتحصل إلمعطيات إستعمال بحدود قةإلمتعل 89/80 إلقانون من 09 إلمادة أجابت 
 إلحدود في إال مرإقبةإل عمليات طريق عن عليها إلمتحصل إلمعلومات إستعمال يجوا ال بأنه إلحجا طريق

 للبيانات إلمشروع إالستعمال أن هو إلمادة هذه إليه تشير ما إلقضايية، إلتحقيقات أو للتحريات إلضرورية
 يستدعي ما هوو  إلتحقيقات، ضرورإت بحدود يتحدد إإللكترونية مرإقبةإل من عليها إلمتحصل إلشخصية

 .إإلطار هذإ خارج لها إستعمال كل تجريم
 اإللكترونية مراقبةال عن ناتجة شخصي طابع ذات معلومات إفشاء لجريمة عقوبات سن4 -

 ذإت معلومات على عإالطال على قادرين إإللكترونية مرإقبةإل عمليات على إلقايمين إلموظفين يكون
 .إلمهني إلسراحترإم ب مطالبين هؤالء يكون إلحالتين كلتا فيو  شخصي، طابع ذإت أخرىو  مجرم طابع

غرإض أل مرإقبةإل عمليات إستغالل نحو إلموظفين هؤالء قبل من محاولة كل إلمشرع جرم لهذإ
 كان أيا فرإدلأل إلشخصية ياةإلح حرمة إنتهاك نحو إإللكترونية مرإقبةإل لحدود تجاوا كل أو شخصية،
 عليه، إالطالع في قانونا له صفة ال شخص عليها إطالع أو إلتفتيش عن ناتجة مستندإت إفشاء أو إلسبب،

                                                 
 .1811أكتوبر   08في إلصادرة ،  53إلعدد إلرسمية إلجريدة(1)
 أو صور أو كتابات أو رإتإشا أو عالمات إستقبال أو إرسال أو سلرإت أي :"أنها على إإللكترونية وإالتصاالت / 2إلمادة تعرف (2)

 إلكترونية". وسيلة أي بوإسطة مختلفة معلومات أو أصوإت
  8في إلمؤرخ  66-  156رقم إألمر يتممو يعدل  2015ديسمبر  30في إلمؤرخ  15-  19رقم إلقانونمن   5مكرر  65إلمادة (3)

   2015 ديسمبر 30 في ةإلصادر  ، 71 إلعدد إلرسمية إلجريدة إلعقوبات، قانون إلمتضمن ، 1966 جوإن
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 ما إليه إلمرسل من أو إلمستند هذإ على إلموقع من أو حقوقه ذوي من أو إلمتهم من مكتوب إذن بغير ذلكو 
 . (1)ذلك غير إلى إلتحقيق ورإتضر  تدع لم

 المعلوماتية لمنظومةا تفتيش إجراءاتالثاني:  الفرع
وكذإ ضباط  ،أنه يجوا للسلطات إلقضايية إلمختصة، 89/80من إلقانون رقم  1قررت إلمادة 

أعاله  0وفي إلحاالت إلمنصوص عليها في إلمادة  ،إلشرطة إلقضايية في إطار قانون إإلجرإءإت إلجاإيية
 إلى: إلدخول بغرض إلتفتيش ولو عن بعد 

 منظومة معلوماتية أو جاء منها وكذلك إلمعطيات إلمعلوماتية إلمخانة فيها. -
 منظومة تخاين معلوماتية. -

من هذه إلمادة، إذإ كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن  -أ -في إلحالة إلمنصوص عليها في إلفقرة   
إلمعطيات يمكن إلدخول إليها إلمعطيات إلمبحوث عنها مخانة في منظومة معلوماتية أخرى، وأن هذه 

إنطالقا من إلمنظومة إألولى، يجوا تمديد إلتفتيش بسرعة إلى هذه إلمنظومة أو جاء منها بعد إعالم 
 إلسلطة إلقضايية إلمختصة مسبقا بذلك.

ذإ تبين مسبقا بأن إلمعطيات إلمبحوث عنها، وإلتي يمكن إلدخول إليها إنطالقا من إلمنظومة           وإ 
ى، مخانة في منظومة معلوماتية تقع خارج إإلقليم إلوطني، فإن إلحصول عليها يكون بمساعدة إألول

 إلسلطات إألجنبية إلمختصة طبقا لالتفاقيات إلدولية ذإت إلصلة ووفقا لمبدأ إلمعاملة بالمثل.
 توقيف قضية إلمعلوماتية، مجرمي لتتبع جديد كإجرإء إلدولية إلقضايية إلمساعدة على وكمثال

 شكوى للتحقيقات إألمريكي إلفدرإلي إلمكتب تقديم بعد بومردإس ببلدية جاإيري لشاب إلجاإيرية إألمن مصالح
 أحياء أحد في قنبلة بوضع فيها مهددإ إلمكتب لهذإ إلكترونية برسالة بعث قد إلشاب هذإ أن مفادها ضده
 إلمنتخب بين إلكروية إلمبارإة إنطالق قبل إألمريكيين إلمناصرين تستهدف إفريقيا بجنوب جوإنسبورغ مدينة

 .إلعالم كأس بطولة في وإألمريكي إلجاإيري
 عليه إلمنصوص إلتفتيش نص على 89/80 رقم إلقانون من إلخامسة إلمادة في إلجاإيري وإلمشرع      

 شروط توفر يجب بحيث إلعادي إلتفتيش عن مضمونه إختلف نأو  حتىو  إلجاإيية، إإلجرإءإت قانون في
 منها إألخيرة إلفقرة أحكام مرإعاة مع إلجاإيية إإلجرإءإت قانون من 45 إلمادة في عليها إلمنصوص لتفتيشإ

 .معلوماتية جرإيم بصدد ألننا
 جديد إجرإء وهذإ، بعد عن إلمعلوماتية إلمنظومة على إلتفتيش إجرإء أجاا 80 /89 رقم إلقانون أن غير   

 في أدلة عن للتفتيش للحاسوب، إلمنطقي إلكيان في بالدخول حبهاصا إذن دون إليها إلدخول يمكن بحيث

                                                 
  1966جويلية  8في إلمؤرخ  66-  155رقم إألمر يتممو يعدل  2015جوإن  23في إلمؤرخ  15-  02رقم إألمر من  46إلمادة(1)

 قانون إلمتضمن
 .1811  جويلية 23 في إلصادرة ، 40 عدد إلرسمية إلجريدة إإلجرإءإت إلجاإيية،
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 هذه إفرإغ أجاا كما محسوس، غير معنوي شيء وهي إألخير، هذإ عليها يحتوي إلتي إلمعلومات
 .(1)فيها إلدليل عن للبحث نسخهاأو  مادية دعامة على إلمعلومات

ة بعمل إلمنظومة إلمعلوماتية محل إلبحث ويمكن للسلطات إلمكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له درإي   
أو بالتدإبير إلمتخذة لحماية إلمعطيات إلمعلوماتية إلتي تتضمنها، قصد مساعدتها وتاويدها بكل إلمعلومات 

 .(2)إلضرورية النجاا مهمتها
 إلتفتيش عملية يسهل آخر إجرإء على 09/80 إلقانون نفس في ودإيما ،إلجاإيري إلمشرع نص كما

 إلتقنيينو  كالخبرإء إلمؤهلين إألشخاص إلى إللجوء في يتمثل إإلجرإء هذإو  ،5 إلمادة من إألخيرة رةإلفق في
 جمعو  إلمعلوماتية، إلمنظومة على إلتفتيش عمليات إلجرإء اتلحاسوبإ فنو  إآللي إإلعالم في إلمختصين
  .(3)إلمعلومات هذهب بالتفتيش إلمكلفة إلسلطات تاويدو  عليها إلحفاظو  عليها إلمتحصل إلمعطيات

 حجز المعطيات المعلوماتية :الثالث الفرع
، أنه عندما تكتشف إلسلطة إلتي تباشر إلتفتيش في 89/80من إلقانون رقم  1أكدت إلمادة 

منظومة معلوماتية معطيات مخانة تكون مفيدة في إلكشف عن إلجرإيم أو مرتكبيها وأنه ليس من إلضروري 
إلمعطيات محل إلبحث وكذإ إلمعطيات إلالامة لفهمها على دعامة تخاين  حجا كل إلمنظومة، يتم نسخ

 إلكترونية تكون قابلة للحجا وإلوضع في أحرإا وفقا للقوإعد إلمقررة في قانون إإلجرإءإت إلجاإيية.
يجب في كل إألحوإل على إلسلطة إلتي تقوم بالتفتيش وإلحجا إلسهر على سالمة إلمعطيات في 

ماتية إلتي تجري بها إلعملية، غير أنه يجوا لها إستعمال إلوسايل إلتقنية إلضرورية لتشكيل إلمنظومة إلمعلو 
أو إعادة تشكيل هذه إلمعطيات، قصد جعلها قابلة لالستغالل ألغرإض إلتحقيق شرط أن ال يؤدي ذلك إلى 

ذإ إستحال إجرإء إلحجا وفقا لما هو منصوص عليه في أحك إلمساس بمحتوى إلمعطيات،  81ام إلمادة وإ 
أعاله ألسباب تقنية، يتعين على إلسلطة إلتي تقوم بالتفتيش إستعمال إلتقنيات إلمناسبة لمنع إلوصول إلى 
إلمعطيات إلتي تحتويها إلمنظومة إلمعلوماتية وإلى نسخها، إلموضوعة تحت تصرف إألشخاص إلمرخص 

 .(4)لهم باستعمال هذه إلمنظومة
فتيش أن تأمر باتخاذ إإلجرإءإت إلالامة لمنع إالطالع على ويمكن للسلطة إلتي تباشر إلت

إلمعطيات إلتي يشكل محتوإها جريمة، السيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال إلوسايل إلتقنية 
 .(5)إلمناسبة لذلك

                                                 
 إلحقوق جامعةكلية  ،إلجنايي إلقانون في إلماجستير شهادة على إلحصول أجل من كرةمذ ،ماتيةإلمعلو  إلجريمة مكافحة ،نورة طرشي (1)

 .141-141، ص 1811-1811، 1 إلجاإير
 .1889أوت  1إلمؤرخ في  89/80إلقانون رقم  من 81 إلمادة (2)
 .144-141إلمرجع إلسابق، ص  ،نورة طرشي (3)
 .1889أوت  1خ في إلمؤر  89/80إلقانون رقم  من 87 إلمادة (4)
 .1889أوت  1إلمؤرخ في  89/80إلقانون رقم  من 80 إلمادة (5)
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وتحت طايلة إلعقوبات إلمنصوص عليها في إلتشريع إلمعمول به، ال يجوا إستعمال إلمعلومات 
عليها عن طريق عمليات إلمرإقبة إلمنصوص عليها في هذإ إلقانون، إال في إلحدود إلضرورية إلمتحصل 

 .(1)للتحريات أو إلتحقيقات إلقضايية
في إطار تطبيق أحكام هذإ إلقانون يتعين على مقدمي إلخدمات تقديم إلمساعدة للسلطات إلمكلفة و 

محتوى إالتصاالت في حينها وبوضع إلمعطيات بالتحريات إلقضايية لجمع وتسجيل إلمعطيات إلمتعلقة ب
 تحت تصرف إلسلطات إلمذكورة، وذلك 89/80من إلقانون رقم  11إلتي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 

 .إلخدمة على مستعملي إلتعرف من إلتحقيق سلطات تمكينل
ن وكذإ ويتعين على مقدمي إلخدمات كتمان سرية إلعمليات إلتي ينجاونها بطلب من إلمحققي

 .(2)إلمعلومات إلمتصلة بها وذلك تحت طايلة إلعقوبات إلمقررة إلفشاء أسرإر إلتحري وإلتحقيق
من  أوجب كما إلتسجيل تاريخ من وإحدة بسنة إلمعطيات لحفظ إلالامة إلمدة إلقانون هذإ حدد وقد      

 :هي ،خاصة إلتاإمات إلخدمات مقدمي على، 89/80من إلقانون رقم  12 ةمادخالل إل
 وسايل باستعمال إليها إلدخول منعأو  وتخاينها للقانون إلمخالفة إلمعطيات لسحب إلفوري إلتدخل وإجب •
 .تقنيةو  فنية
 إلعام للنظام مخالفة معلومات تحتوي إلتي إلمواعات إلي إلدخول إمكانيات لحصر إلتقنية إلترتيبات وضع •
 .(3)بوجود لديهم إلمشتركين يخبروإ أنو 

 من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها للوقاية الوطنية الهيئة دور: الثالثالمطلب 
 11/111 رقم رياسي  مرسوموقع رييس إلجمهورية إلسيد عبد إلعايا بوتفليقة على مرسوم رياسي       

 وكيفيات لة وتنظيمتشكي  يحدد 1811أكتوبر  0ه/ إلموإفق ل  1041عام  إلحجة  من ذي 10إلمؤرخ في 
إلتي تعد و ،من إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيات إإلعالم وإالتصال ومكافحتها للوقاية  إلوطنية إلهيية سير

سلطة إدإرية مستقلة لدى واير إلعدل ستعمل تحت إشرإف ومرإقبة لجنة مديرة يترأسها واير إلعدل وتضم 
صالح إألمن وقاضيين إثنين من إلمحكمة إلعليا أساسا أعضاء من إلحكومة معنيين بالموضوع ومسؤولي م

 .يعينهما إلمجلس إألعلى للقضاء
 لة بتكنولوجيات إإلعالم وإالتصالوكلفت إلهيية بتنشيط وتنسيق عمليات إلوقاية من إلجرإيم إلمتص

 .ومكافحتها
 للعمليات مركاو  مديريات ثالثةو  إلمكلف بالعدل إلواير يرأسها مديرة لجنة من إلهيية ذهه تتشكلو       
 تكنولوجياو  بالبريدلمكلف إ إلواير بالدإخلية،لمكلف إ إلواير في اهأعضاؤ وملحقات جهوية، كما يتمثل  إلتقنية
 اإرةو  عن ثلمم مهورية،لجإ رياسة عن ثلمم ،نيإلوط لألمن إلمدير إلعام ،نيإلوطلدرك إ قايد ،صالإإلت

  .(1)إلعليا إلمحكمة من نقاضيا ،نيإلوط إلدفاع
                                                 

 . 1889أوت  1إلمؤرخ في  89/80إلقانون رقم  من 89 إلمادة (1)
 .1889أوت  1إلمؤرخ في  89/80إلقانون رقم  من 18 إلمادة (2)
 .140إلمرجع إلسابق، ص  ،نورة طرشي (3)



24 

 

ضمت إلهيية قضاة وضباط وأعوإن من إلشرطة إلقضايية تابعين لمصالح إالستعالم إلعسكرية بهذإ و 
 .وإلدرك إلوطني وإألمن إلوطني وفقا ألحكام قانون إإلجرإءإت إلجاإيية

 إإلعالم بتكنولوجيات إلجرإيم إلمتصلة من إلوقاية عمليات وتنسيق تنشيط في إلهيية هذه دور ويتمثل 
 إلعقوبات قانون في إلمحددة للمعطيات إآللية بأنظمة إلمعالجة تمس إلتي تلك وهي ومكافحتها، كاالتصاالت

 إإللكًترونية. لإلتصاالت نظام أو معلوماتية منظومة طريق عن إرتكابها يسهل أو ترتكب أخرى جريمة وأي
جريها بشأن كما تعنى بمساعدة إلسلطات إلقضايية ومصالح إلشرطة إلقضايية في إلتحريات إلتي ت

إلجرإيم ذإت إلصلة بتكنولوجيات إإلعالم وإالتصال وضمان مرإقبة إالتصاالت إاللكترونية للوقاية من 
وذلك تحت سلطة إلقاضي  ،إألفعال إلموصوفة بجرإيم إإلرهاب أو إلتخريب أو إلجرإيم إلتي تمس بأمن إلدولة

 .وباستثناء أي هيية وطنية أخرى ،إلمختص
 تضمن إلتي إلقانونية إألحكام مرإعاة معو  رإيمإلج ذهه من إلوقاية تطبيق خص مجالب فيما أما         

إلتحريات أو إلتحقيقات  أو مستلامات إلنظام إلعام حماية مقتضياتل كنيم سرية إلمرإسالت كاإلتصاالت،
ها في حينها وتسجيل محتوإ إلقضايية إلجارية وضع ترتيبات تقنية لمرإقبة إالتصاالت إاللكترونية وتجميع

  .(2)وإلقيان بإجرإءإت إلتفتيش وإلحجا دإخل إلمنظومة إلمعلوماتية
نشاء هذه إلهيية مكن بالفعل من تاويد إلعدإلة بالمايد من إلموإرد إلبشرية إلمؤهلة ومرإجعة إلترسانة  وإ 

ديد إلتشريعية بما في ذلك في إلمجال إلجاإيي من أجل تحسين حماية حقوق وحريات إلموإطنين وتش
"إلعقوبات على أي تقصير في هذإ إلمجال

(3). 

 الجزائرية قضايا المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات التي طرحت على المحاكم: 1إلشكل 

أن هذإ إلرقم هو أقل بأضعاف من حجم إالعتدإءإت إلفعلية إلتي  ،ولكن تثبت إلتقارير إإلحصايية      
ن وضع إلمشرع نظام   118إلى   188أثبتت تقارير أنها تكون بين  إعتدإء يوميا بمختلف إألشكال إلتي وإ 

                                                                                                                                                           
 يحدد 1811أكتوبر  0ه/إلموإفق ل 1041عام  إلحجة من ذي 10في  إلمؤرخ 261-15 رقم ياسير إل مرسومإل من 7و 1 إلمادة (1)

 ..من إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيات إإلعالم وإالتصال ومكافحتها للوقاية إلوطنية إلهيية سير وكيفيات تشكيلة وتنظيم
م بـ: إإلطار إلقانوني الستخدإم تقنية إلمعلومات في إلتشريع إلوطني إلموسو بالملتقى  "،إلمعلوماتي إألمنتطبيقات " ،برإبح يمينة (2)

 .9ص ، 1817فبرإير  0و 7يومي  ،بالمركا إلجامعي غلياإنإلجاإيري، إلمنعقد 
 89/80إنشاء إلهيية إلوطنية للوقاية من إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيات إإلعالم وإالتصال ومكافحته إلتي سبق ونص عليها إلقانون رقم  (3)
 .وإلمتضمن إلقوإعد إلخاصة للوقاية من إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيات إإلعالم وإالتصال ومكافحتها 1889أغسطس  1لمؤرخ في إ

 تشكيلة وتنظيم يحدد 1811أكتوبر  0ه/إلموإفق ل 1041عام  إلحجة من ذي 10في  إلمؤرخ 15-261 رقم رياسي مرسومأنظر: 
 .ن إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيات إإلعالم وإالتصال ومكافحتهام للوقاية إلوطنية إلهيية سير وكيفيات

 السنة 0442 0442 0442 0442 0442 0404 المجموع
 

 عدد الجرائم 81 81 84 81 11 11 41
 

 عدد األشخاص المتابعين 88 81 84 14 11 18 00
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إلمقترفة بشكل مفصل، وإلتي  للمعطيات، إال أنه لم تعالج نصوصه إألفعال إآلليةحماية نظام إلمعالجة 
تتطور بشكل مذهل في إلثانية إلوإحدة وكأنها مسابقة عالمية بين إلمخترقين وإلقرإصنة حول من يبتكر أكثر 
جريمة إنترنت تطورإ وسرعة، وحتى إلدول إلكبرى لم تتمكن من وضع آليات ووسايل فعالة للحد من إإلجرإم 

أن جرإيم إلكمبيوتر تكلف  (FBI) مكتب إلتحقيقات إلفدرإلي أثبتت إلتقارير إلصادرة عنإلمعلوماتي 
تعرضت لخساير مالية  ؛بالمية من إلشركات إألمريكية 10دوالر سنويا، وحوإلي  17.1إالقتصاد إألمريكي 

 بسبب حوإدث إخترإق أنظمة إلكمبيوتر خالل إلعام إلماضي.
 الخاتمة

ر على آليات قادرة على إالضطالع باآلثار إلمشرع إلجاإيري ال يتوف إلى أن ،في إألخير نخلص
إلخطيرة إلتي ترتبها جرإيم إلمساس بأنظمة إلمعالجة إآللية للمعطيات سوإء على مستوى إلنصوص 

على مستوى طبيعة إلكوإدر وإألجهاة إلمتخصصة لموإجهة هذإ إلنوع من إإلجرإم، ومن ثم كان أو  إلتشريعية
ومحكمة، تستهدف إيقاف كل إلتحديات إلتي يطرحها هذإ إإلجرإم،  البد أن يبادر إلى تبني سياسة موسعة

يمانا بأهمية إلوقوف أمام إلتحديات إلتي م هذإ إلبحث ببعض إالقترإحات تفرضها هذه إلجريمة، إرتأينا خت وإ 
إلتي قد تساهم في إلتقليل من إآلثار إلسلبية لكثير من إلتحديات إلمصاحبة لوسايل إالتصال وإلتوصيات 

 ديدة، وتندرج هذه إلتوصيات تحت إلنقاط إآلتية:إلج
إعطاء جرإيم إلتقنية حقها من إألهمية في مؤسسات إلتشريع إلوطنية وإلدولية على إلسوإء، مع إلتركيا  .1

على أهمية إدرإج نصوص هذه إألخيرة ضمن إلتشريعات إلوطنية إلمختلفة، باعتبار أن جرإيم إإلنترنت ذإت 
ط في إتفاقيات دولية، وإالهتمام بالتعاون إلدولي في مجال إلمكافحة لضمان بعد دولي تتطلب إالنخرإ

 إلحماية إلعالمية إلفعالة لبرإمج إلمعطيات إآللية وإلكمبيوتر وشبكة إالنترنت ككل.
م مع طبيعة جرإيم إإلنترنت وإلتقنية، وتثقيف إلعاملين في يتعديل بعض إلتشريعات إلحالية بما يتال .1

    في مجال إلملكية إلفكرية أن قة بهذه إلتعديالت، وشرحها لهم بشكل وإضح، وخاصة و إلجهات ذإت إلعال
فالتشريع إلوحيد إلذي تقع برإمج إلمعالجة إآللية للمعطيات تحت حمايته هو قانون حقوق إلمؤلف وحتى في 

بحث عن إطار أكبر هذإ إطار هذإ إلقانون ال تتعدى إلحماية شكل إلبرنامج فقط، لهذإ إلسبب تبرا أهمية إل
وأوسع لبرإمج إلكمبيوتر يتعدى إلنصوص إلتقليدية لجريمة إلتقليد إلمنصوص عليها في قانون حقوق إلمؤلف 

 وإلحقوق إلمجاورة.
 إلسلطات مهام صعوبة تظهر إلمحسوس غير بييتها كيانو  إلخاصة إلمعلوماتية إلجريمة لطبيعة نظرإ.  0

نو  ؛فحتى أدلتها عن إلبحثو  إلجريمة عن للكشف دورها أدإء في إلقضايية إلسلطاتو  إلقضايية شبه  إ 
ضفاءو  إلضبطو  إلتفتيشو كالمعاينة إلتقليدية إإلجرإيية إألساليب تطبيق في نسبيا إلّدول نجحت  بعض إ 

 للكشف دإيما إلصعوبات بعض تبقى إلمعلوماتية، إلجريمة طبيعةو  ميلتتال عليها، إلشروطو  إلخصوصيات
 مسرحها على يترددون إلذين إألشخاص كثرةو  تتركها إلتي إلمادية إآلثار قلة في إلمتمثلةو  إلجريمة هذه عن
 .عنها إلكشف عملية يصعب مما ،إكتشافها فترةو  إرتكابها فترة بين
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عقد دورإت مكثفة للعاملين في حقل إلتحري وإلتحقيق، وإلمحاكمة حول جرإيم إلمساس بأنظمة  .4
ات، وإلجرإيم إلمرتبطة بها، وإلنظر في تضمين مناهج إلتحقيق لحاسوبقات إإلمعالجة إآللية للمعطيات وتطبي

 إلجنايي في كليات، ومعاهد تدريب إلشرطة موضوعات عن جرإيم إإلنترنت.
سوإء من حيث سالمة  ،مساعدة شركات إلتقنية وإإلنترنت إلعربية في إتخاذ إجرإءإت أمنية مناسبة .0

 جهاة، وإلبرإمج.ما يختص بقوإعد حماية إألأو  إلمنشآت
إلتنسيق إلنشاء مركا معلومات عربي مشترك يهتم برصد وتحليل جرإيم إلحاسوب، يضم معلومات  .1

مكتملة عن أي وإقعة ومعلومات عن إلمدإنين وإلمشتبه بهم، حيث أن جريمة إإلنترنت ال تحدها حدود 
 قومية.أو  وطنية،

إلتنظيمية، من  إلقوإنين إصدإر في سرإعوإإل إلوإقعية، إلمعطيات مع إلتشريع عملية تماشي سرعة .1
تتناسب وإلتطورإت إلتي يعرفها إإلجرإم  ،إلمعلوماتية مجال في إلسلوك قوإعد مدونة محاولة وضعخالل 

 .إلمعلوماتي
 إإلجرإيية إلناحية من إلجريمة هذه لمكافحة إلدولي للتعاون إلمناسبة إلوسايل إيجاد ضرورة تظهر كما .7

 إلمجرمين تسليمو  إلمعلومات تبادل على إلدولي كالتعاون إلجرإيم بهذه إلخاصة تشريعاتإل بين إلتوفيق بهدف
 .أخرى دول في إلمجموعة لألدلة دولة أي قبولو 

 بين إلرقمي إلوعي نشرحماية هي إلحماية إلوقايية ن بحيث من إألفضل  أحسنأن  ،نارأيوأخيرإ في  .0
 إألجهاة، على مالية أو شخصية ببيانات إالحتفاظ عدم( إلشخصية بياناتهم على إلتعدي تفادي وكيفية إلمستخدمين

 .)إلخ..إلسر كلمة إعطاء عدم شخصية، معلومات نشر عدم
 قائمة المراجع

 الكتب  -أ
 .2001إلقاهرة،  ،إلعربية إلنهضة دإر ،باألنترنت إلمتعلقة للجرإيم إإلجرإيية إلجوإنب ،إلصغير إلباقي عبد جميل .1
 .1990 دإر إلفكر إلعربي، إلطبعة إألولى، ،إلمتهم ترإفإلمال، إع صادق سامي .1
لكتاب إلثاني، دإر إلفكر إلجامعي، إإلسكندرية، إعبد إلفتاح بيومي حجااي، إلنظام إلقانوني لحماية إلتجارة إإللكترونية،  .4

1881. 
 .1999ة، علي عبد إلقادر إلقهوجي، إلحماية إلجنايية لبرإمج إلكمبيوتر، إلمكتبة إلقانونية، إلقاهر  .0
 .1880، إلجديدة دإر إلجامعة، وإألنترنت إلحاسوب نظم على إلجنايي إلتفتيش ،إلطوإلبة محمد حسن علي .1
 إلحلبي منشورإت ،وإلقانون إلشرطة إلفنية ودور إلمؤلف وإلمصنفات إلكمبيوتر وحقوق جرإيم ،عفيفي كامل عفيفي  .1

 .1887 ،ثانيةإل طبعةإل ،إلحقوقية
ل إلتحقيق إإلدإري في إلمخالفات إلتأديبية، درإسة مقارنة، منشأة إلمعارف، إإلسكندرية، مصر، محمد ماجد ياقوت، أصو  .7

 .بدون سنة نشر
 .2008مصر، إلجديدة،  إلجامعة دإر ،8 ط ،إلجنايية إإلجرإءإت ،عامر أبو اكي محمد .0
 . 2000،إلقاهرة ،إلعربية نهضةإل دإر، إلمتهم إلمعلوماتي وضمانات إآللي إلحاسوب نظم تفتيش، حمدأ إهلل عبد هاللي .9
 المذكرات والرسائل -ب
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إلحقوق  ليةك ،إلجنايي إلقانون في إلماجستير شهادة على إلحصول أجل من كرةمذ ،إلمعلوماتية إلجريمة مكافحة ،نورة طرشي
 .1811-1811، 1إلجاإير جامعة

 الندوات والمؤتمرات  -ج
إلوطني إلموسوم بـ: إإلطار إلقانوني الستخدإم تقنية إلمعلومات في قى بالملت ،إلمعلوماتي إألمنتطبيقات  ،برإبح يمينة .1

 .1817فبرإير  0و 7يومي  بالمركا إلجامعي غلياإنإلتشريع إلجاإيري، إلمنعقد 
، بالملتقى إلوطني إلموسوم بـ: إإلطار لوكال مريم، إلحماية إلقانونية للبيانات ذإت إلطابع إلشخصي في إلعالم إلرقمي .1

  .1817فبرإير  0و 7يومي  بالمركا إلجامعي غلياإنالستخدإم تقنية إلمعلومات  في إلتشريع إلجاإيري، إلمنعقد  إلقانوني
 االتفاقيات والقوانين -د
 .80/11/1881إالتفاقية إلدولية حول إإلجرإم إلمعلوماتي إلتي أبرمت بتاريخ  .0
 في إلصادرة ، 14 إلعدد إلرسمية إلجريدة إلدستوري، إلتعديل إلمتضمن 2016 مارس 6 في إلمؤرخ 01 - 16 رقم إلقانون .1

 .2016 مارس  07
( 71إلمعدل وإلمتمم لقانون إإلجرإءإت إلجاإيية، إلجريدة إلرسمية إلعدد ) 18/11/1880إلمؤرخ في  80/10إلقانون رقم  .4

 .1880لسنة 
رقـم  لقـانون إلعقوبـاتدل وإلمـتمم إلمعـ 1880نـوفمبر 18لـ /هـ إلموإفق 1011رمضان  17إلمؤرخ في  80/11إلقانون رقم  .0

 .1880( لسنة 71، إلجديدة إلرسمية إلعدد )1911يوليو  0إلموإفق ل  /هـ 1401صفر  10إلمؤرخ في  11/111
وإلمتضمن قانون إإلجرإءإت  1881ديسمبر سنة  18إلموإفق  1017ذي إلقعدة عام  19مؤرخ في  11-81إلقانون رقم  .2

 . 1881إلصادرة سنة  00 لرسمية رقمإلجاإيية، إلمنشور في إلجريدة إ
إلمؤرخ في  94/17إلمعدل لألمر رقم ، إلمتعلق ببرإءإت إالخترإع 19/87/1884إلمؤرخ في  84/87إألمر رقم  .2

إلمتعلق بشهادإت إلمخترعين  84/84/1914في  11/10إلمتعلق بحماية إالخترإعات إلمعدل لألمر  87/11/1994
جااإت إالخترإع.  وإ 

 إلمتعلق بحق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة. 19/87/1884إلصادر بتاريخ  84/81إألمر رقم  .2
يحدد تشكيلة  1811أكتوبر  0ه/إلموإفق ل 1041من ذي إلحجة عام  10إلمؤرخ في  15-261مرسوم رياسي رقم  .2

 إلرسمية إلجريدة ،هامن إلجرإيم إلمتصلة بتكنولوجيات إإلعالم وإالتصال ومكافحت وتنظيم وكيفيات سير إلهيية إلوطنية للوقاية
 .1811أكتوبر  08 في إلصادرة ، 53 إلعدد
 ، 1966 جوإن 8 في إلمؤرخ 156 - 66 رقم إألمر يعدل ويتمم 2015 ديسمبر 30 في إلمؤرخ 19 - 15 رقم إلقانون .2

   2015 ديسمبر 30 في إلصادرة ، 71 إلعدد إلرسمية إلجريدة إلعقوبات، قانون إلمتضمن
 1966 جويلية 8 في إلمؤرخ 155 - 66 رقم إألمر يعدل ويتمم 2015 جوإن 23 في مؤرخإل 02 - 15 رقم إألمر .04

 .1811  جويلية 23 في إلصادرة ، 40 عدد إلرسمية إلجريدة إإلجرإءإت إلجاإيية، قانون إلمتضمن
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 مقدمة
شك أن الحاسوب أصبح ضرورة ال يمكن اإلستغناء عنها في حياة األفراد والمؤسسات الخاصة  ال      

واء فقد ساعد على القيام باألعمال اإلدارية والفنية والخدمية التي ال حصر لها، ولكنه في والعامة على حد س
المقابل ساهم بشكل غير مباشر في فتح المجـال نحو وجود سلوكيات جديدة وأساليب مختلفة إلرتكاب أفعال 

تقني خاصة وأننا في غير سوية وجرائم مختلفة، والشك أن المجرمين يحاولون اإلستفادة من هذا التقدم ال
عصر ثورة المعلومات وتقدم العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وتبعا لذلك، فإنه من البديهي أن تظهر 
أنماط جديدة من الجرائم لم تكن معهودة في السابق، وهذا ليس قاصرا على أسباب التقدم التقني فقط، بل 

تقدم وتجدد مستمر، فمجرم األمس ليس كمجرم اليوم،  يحدث دوما وبصفة مستمرة، فالمجرم والجريمة في
حيث أن هذه التقنيات شجعت وساعدت المجرمين على زيادة عدد وحجم جرائمهم، بل مع انخفاض 
احتماالت انكشاف أمرهم، مما أدى إلى تزايد حجم الخسائر المادية لجرائم الحاسوب، فبات من الضروري 

المساس بأنظمة المعالجة  ما سيبرز من خالل الوقوف على جريمة تحديد حجم وأنماط هذه الجرائم، وهو
 على أن نتعرف قبل ذلك على نظام المعالجة اآللية للمعطيات. ؛اآللية للمعطيات

 

 

  وسائل وأساليب التحري في مجال مكافحة الجرائم اإللكترونية
 (اإلعالم دراسة تحليلية ألحكام قانون العقوبات والقواعد الخاصة بالوقاية من جرائم) 
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ن تفاقم االعتداءات على األنظمة المعلوماتية خاصة مع ضعف الحماية الفنية، استدعى تدخال     وا 
الداخلي، فدوليا وضعت أول اتفاقية حول اإلجرام المعلوماتي أو  يتشريعيا صريحا سواء على المستوى الدول

تضمنت مختلف أشكال اإلجرام المعلوماتي، أما على المستوى الوطني، فقد استدرك  80/11/1881بتاريخ 
باستحداث القسم  80/11المشرع الجزائري الفراغ القانوني من خالل تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 

كرر ضمن الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث عنوانه "المساس بأنظمة المعالجة السابع م
، وكذلك تقررت عقوبات لالعتداء على (7مكرر 490)إلى مكرر(  490)اآللية للمعطيات"، ويشمل المواد من 

 .84/81أنظمة المعلومات في قانون حماية حقوق المؤلف رقم 
ود نظام المعالجة اآللية للمعطيات كشرط مسبق بخالف االعتداءات هذه االعتداءات تتطلب وج

وتكشف عن أهم التحديات القانونية التي تفرضها جرائم المساس بأنظمة الكومبيوتر على منتجات النظام، 
بشكل عام، ولتحقيق هذا الهدف يحاول هذا البحث على النظام المعلوماتي الجزائري بشكل خاص والعالمي 

نتساءل ما ، تقديم صورة عامة ألبرز التحديات المصاحبة لشبكة اإلنترنت، من هذا المنطلق بشكل مجمل
هي أبرز األنماط اإلجرامية في مجال المساس بأنظمة الكومبيوتر واإلنترنت؟، وما هي الجهود المتخذة من 

 .ات؟قبل المشرع الجزائري في مجال مكافحة جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطي
ثباتهاو  اكتشافها بصعوبة المعلوماتية الجريمة تتميز ،سبق ما إلى إضافة  بطريقة ارتكابها بسبب ا 

 متعدية دولية طبيعة ذات أيضا وأنها بارتكابها الخاصة المعلومات ومحو تدمير وسهولة التعقيد كثيرة تقنية
 هيو  (Symantec)شركة  قامت بها تيال الدراسة دول، فمثال لعدة الجغرافية الفواصل تتجاوز حيث الحدود
 على االعتداءات أن فيها بينت ،2010 سنة المعلوماتية  البرامجو  األنظمة حماية في مختصة شركة

صالحهاو  المعلوماتية األنظمة  هذه أنو  العالم في دوالر مليار 114 قدرها مالية خسارة يسبب سنويا ا 
 ".شخص مليون 431 مست االعتداءات
 خاصةالمعلوماتية  لجريمةل اإلجرائية المكافحة مشكلة أبرزت ،المعلوماتية لجريمةا خصوصية للعو

 التي المشروعية اإللكتروني الدليل في تتوفر حتىو  حجيتها، مدىو  اإللكترونية األدلة جمع كيفية ناحية من
 .التشريعات كافة في القوانين تشترطها

 الجريمة لحق الذي التطور هذا لمواكبة سارع ،سبقوه الذين بالمشرعين اقتداء الجزائري، والمشرع
صدارو  الجزائية اإلجراءات قانون في المواد بعض بتعديل ذلكو  اإلجرائية، الناحية من بمكافحتها  قوانين ا 

 اإلجراءات. مجال في جديدةو  خاصة
المساس بأنظمة المعالجة اآللية جرائم عن  الكشفلتطرق لموضوع آليات امن هنا تهدف دراستنا 

 أساليب هي ، نتساءل عن ماإلجرام المعلوماتي، وعليه، قصد التنبيه إلى واقع تفشي ظاهرة اللمعطيات
في مجال مدى فعالية السياسة الجنائية المتبعة من قبل المشرع الجزائري ، وما المعلوماتية؟ الجريمة مكافحة

  .؟اتالمساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيمكافحة جرائم التحري والكشف و 
 ين التاليين:وح، نقدم تحليال يقوم على المحور لإلجابة على هذه التساؤالت وحل اإلشكال المطر 

 للمعطيات اإللكترونية في إطار قانون العقوبات. الحماية الجنائية : المبحث األول
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 .المعلوماتية للجريمة اإلجرائية لمكافحة اإلجراءات المتبعة نطاق: المبحث الثاني
 ولالمبحث ال 

 للمعطيات اإللكترونية في إطار قانون العقوباتالحماية الجنائية 
ن كانت تختلف في أركانها وعقوباتها    إال أن ما يجمعها أنها ، الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية وا 

اآللية، تحقق حماية جزائية تنظم المعالجة اآللية للمعطيات أي أن القاسم المشترك بينهما هو نظام المعالجة 
 من التفصيل على النحو التالي: يءشبوهو ما سنبرزه 
  الواردة في إطار قانون العقوبات الجزائري صور الجرائم: المطلب الول

نص المشرع الجزائري من خالل نصوص قانون العقوبات على مجموعة من األفعال المجرمة من 
 يصها فيما يلي:التي يمكن تلخ، (7مكرر 490)إلى  (مكرر 490)خالل المواد 

 .(1/مكرر 490المادة ) الدخول أو البقاء داخل منظومة معلوماتية عن طريق الغش أو في جزء منها -
 .(1/مكرر 490المادة ) إتالف أو حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة أو تخريب أشغال المنظومة -
ق الغش المعطيات التي إدخال بطريق الغش معطيات في نظم المعالجة اآللية أو إزالة أو تعديل بطري -

 .(1مكرر 490المادة ) يتضمنها
معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن أو توفير أو نشر أو االتجار في تصميم أو بحث أو تجميع  -

 490المادة )ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم  أنطريق منظومة معلوماتية يمكن 
 .(1/1مكرر

و استعمال ألي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم حيازة أو إفشاء أو نشر أ -
 .(1/1مكرر 490المادة )المنصوص عليها في هذا القسم 

 نعرض ألهم هذه الجرائم على النحو التالي: ،وعليه انطالقا من هذا التقسيم
 اتالدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة اآللية للمعطيجريمة : الفرع الول

أو  البقاء داخل منظومة معلوماتية عن طريق الغشأو  نص المشرع الجزائري على جريمة الدخول
المادة، أنه ولقيام هذه هذه  ، ويمكن القول وانطالقا من نص(1مكرر/ 490)المادة  من خاللفي جزء منها 

وم القانوني للجريمة إال ال يتحقق المفهإْذ  ،الجريمة البد من اشتمالها على ركنين هما المادي والمعنوي
ذلك عدم مساءلة الشخص عن ضافة إلى باإل، ستلزميكما ، أو إمتناع بوجود نص تشريعي وارتكاب فعل

 :نقطتين التاليتينوهو ما سيتضح من خالل الالترك إال إذا قام به بإرادته واختياره، أو  الفعل
تضمن صورتين للركن المادي لهذه  أنه ،صياغة هذا النصخالل الواضح من : الركن المادي -وال أ

 ة لجريمة الدخولمشددالصورة ال، و البقاء غير المشروعأو  الصورة البسيطة لفعل الدخول: الجريمة، فهناك
 البقاء غير المشروع.أو  النظامإلى 

 البقاء غير المشروعأو  الصورة البسيطة لفعل الدخول: الصورة الولى
 يات الذهنية التي يقوم بها نظام المعالجة اآللية للمعطيات، ولم العملإلى  أي الدخول: فعل الدخول

النظام، ولذلك تقع الجريمة بأية وسيلة أو إلى  يحدد المشرع وسيلة الدخول أو الطريقة التي يتم الدخول بها
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، وذلك عن طريق كلمة السر متى كان (1)طريقة ويستوي أن يتم الدخول مباشرة أو عن طريق غير مباشر
استخدامها أو باستخدام برنامج أو شفرة خاصة أو عن طريق استخدام الرقم الكودي بي غير مخول الجان

 .(2)لشخص آخر أو الدخول من خالل شخص مسموح له بالدخول
وتقع هذه الجريمة من أي إنسان أيا كانت صفته، سواء كان يعمل في مجال األنظمة أم ال عالقة 

لئك الذين و ال يكون من أأإنما يشترط  ،طيع االستفادة من النظام أم الله بنظم الكمبيوتر، وسواء كان يست
 ويتحقق الدخول غير المشروع كذلك متى كان مخالفا إلرادة صاحب النظام أو، النظامإلى  لهم حق الدخول

تتضمن بيانات شخصية أو  دفاعاتهاأو  من له حق السيطرة عليه، كتلك األنظمة المتعلقة بأسرار الدولة
وكذلك يتحقق الدخول غير المشروع متى ، (3)لق بحرمة الحياة الخاصة بحيث ال يجوز اإلطالع عليهاتتع

كان مسموحا بالدخول لجزء معين في البرنامج آخر غير مسموح له بالدخول فيه، فلو فرضنا أن الجاني 
هور، لكنه معد للجم اإللكترونيوهو موقع للبيع  –amazon.comأمازون دوت كوم  –موقع إلى  دخل

وتنطوي على  (HOME PAGE)البيانات الخاصة بإعداد الموقع وتنظيمه في صفحة إلى  تجاوز الموقع
 ،معلومات ال يجوز للجمهور الدخول إليها، وبالتالي يكون فعل الجاني مكونا الجريمة الدخول غير المشروع

إلى  الدخول خول غير المشروعيخرج من نطاق الد ،لذلك، (4)رغم أن الموقع في ذاته مفتوحا للجمهور
ن اقتصر دور إالجريمة حقق برنامج منعزل عن نظام المعلومات الذي حظر عليه الدخول فيه، كما ال تت

بهذه األفعال ال تقوم جريمة الدخول غير إْذ  داخل النظام،ل الجاني على مجرد قراءة الشاشة دون الولوج
 . (5)الشروع للنظام معلوماتي

 (6)تحقق الركن المادي في جريمة البقاء في النظام إذا اتخذ صورة البقاء داخل النظاموي: فعل البقاء، 
ومما ال شك فيه أن البقاء داخل نظام الكمبيوتر بعد دخوله عن طريق الخطأ ال يختلف عن الدخول غير 

الرغم من على ، تجاه إرادة الفاعل إلى البقاء داخل هذا النظامإالمصرح به من حيث وجوب التجريم، ف
معرفته أنه غير مصرح له بالدخول ال يختلف عن الدخول غير المصرح به إلى نظام الكمبيوتر، فالنتيجة 

  .(7)اإلجرامية في الحالتين واحدة وهي الوصول إلى نظام غير مصرح للدخول إليه
لجاني لال يكون  وقد يجتمع الدخول غير المشروع والبقاء غير المشروع معا، وذلك في الفرض الذي        

النظام ويدخل إليه فعال ضد إرادة من له حق السيطرة عليه، ثم يبقى داخل النظام بعد إلى  الحق في الدخول
 ذلك، ويتحقق في هذا الفرض االجتماع المادي لجريمتي الدخول والبقاء غير المشروع في النظام. 

 .خول ومتى تبدأ جريمة البقاء؟الد متى تنتهي جريمة: واإلشكالية التي تثور في هذا الصدد
إلى  أن جريمة الدخول تتحقق منذ اللحظة التي يتم الدخول فيها فعالإلى  ذهب رأي من الفقه

البرنامج ويبقى مدة قصيرة من الزمن داخله، وبعد تلك اللحظة تبدأ جريمة البقاء وتنتهي بانتهاء حالة البقاء، 
، ومع لوقت الذي يعلم فيه أن بقاءه داخل النظام غير مشروعتحديد تلك اللحظة منذ اإلى  ويذهب رأي آخر

 .(8)ذلك يستمر في التجول داخله
أ فيها دأن جريمة البقاء داخل النظام تبدأ منذ اللحظة التي يبإلى  ،بينما يذهب رأي راجح من الفقه

أي منذ علم الجاني أنه  يستمر في التجوال داخله بعد انتهاء الوقت المحدد،أو  التجوال داخل النظامبالجاني 
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النظام، أما إذا بدأ في التجوال، إلى  ليس له حق الدخول، فإذا دخل وظل ساكنا تظل الجريمة جريمة دخول
فإن جريمة البقاء داخل النظام تبدأ من اللحظة ألنه يتجول في النظام يعلم مسبقا أن مبدأ دخوله واستمراره 

  .(9)ريمة البقاء داخل النظامفيه غير مشروع، ومنذ تلك اللحظة تبدأ ج
يتخـذ الـركن المعنـوي فيهـا صـورة  ،البقـاء داخـل النظـام جريمـة عمديـةأو  جريمة الدخول: الركن المعنوي -ب

 فعـل الـدخولإلـى  يلـزم لتـوافر الـركن المعنـوي أن تتجـه إرادة الجـاني، و القصد الجنائي بعنصريه العلـم واإلرادة
النظـام والبقـاء فيـه، وعليـه ال يتـوافر إلـى  ني بأنـه لـيس لـه الحـق فـي الـدخولفعل البقاء وأن يعلـم الجـاأو إلى 

بقاؤه داخل النظام مسموح به أي مشروع، كمـا ال يتـوافر هـذا الـركن أو  الركن المعنوي إذا كان دخول الجاني
طـاق هـذا فـي نأو  فـي البقـاءأو  إذا وقع الجاني في خطأ في الواقع سواء كان يتعلق بمبـدأ الحـق فـي الـدخول

 .(10)كان يعتقد خطأ أنه مسموح له بالدخولأو  البقاء،أو  الحق، كأن يجهل بوجود حظر للدخول
 البقاء غير المشروعأو  النظامإلى  ة لجريمة الدخولمشددالصورة ال: الصورة الثانية

"تضاعف العقوبة إذا ترتب على : نهأعلى  ،من قانون العقوبات (4و 1/مكرر 490)نصت المادة 
 "....تغيير لمعطيات المنظومةأو  ك حذفذل

نجد أنها قد نصت على  ،من قانون العقوبات( 4و 1/مكرر 490)من خالل استقراء نص المادة 
ويتمثل هذان الظرفان في حالة ما إذا نتج  ،البقاء داخل النظامأو  ظرفين مشددين تشدد بهما عقوبة الدخول

عدم قدرة النظام على أو  عديل البيانات التي يحتويها النظامتأو  البقاء غير المشروع محوأو  عن الدخول
البقاء غير أو  تأدية وظيفته، ويكفي لتوافر هذا الظرف المشدد أن تكون هناك عالقة سببية بين الدخول

 عدم قدرته على أداء وظيفته.أو  تعديل البياناتأو  المشروع وبين النتيجة التي تحققت، وهي محو النظام
 ،يمة عمدية يتعين لقيامها توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني بعنصريه العلم واإلرادةوهذه الجر 
والنتيجة  -البقاء غير المشروعأو  الدخول- العالقة السببية بين السلوك اإلجرامي إنتفاءفإذا أثبت الجاني 

أن عدم أو  المعطيات محوأو  كأن يثبت أن تعديل ،اإلجرامية التي هي ذات الظرف المشدد في الجريمة
انتفى السلوك اإلجرامي، وانتفى  ؛الحادث المفاجئأو  القوة القاهرةإلى  صالحية النظام للقيام بوظائفه يرجع

إلى  مما أدى ،نظام معلوماتيداخل البقاء أو  ومن األمثلة على جرائم الدخول ،بذلك معه القصد الجنائي
ة بإتالف برامج وملفات تخص شركة كبيرة متخصصة في بيع تدميره، قيام مجموعة إرهابيأو  محو النظام

 .(11)ات اآلليةلحاسوبا
 على سير نظام المعالجة اآللية للمعطيات العمديجريمة اإلعتداء : الفرع الثاني

لم يورد المشرع و ، (12)من االتفاقية الدولية لإلجرام المعلوماتي (80)و (81)المادتين  انصت عليه
بالنص على  ىواكتف ؛نظام المعالجة اآللية للمعطياتعلى سير  العمديالعتداء الجزائري نصا خاصا با

من قانون  (1مكرر 490)بموجب نص المادة  على المعطيات الموجودة بداخل النظام العمدياالعتداء 
وربما يجد ذلك تفسيره في أن االعتداء على المعطيات قد يؤثر على صالحية النظام  ؛الجزائري العقوبات

يام بوظائفه، وقد وضع الفقه معيارا للتفرقة بين االعتداء على المعطيات واالعتداء على النظام على للق
فإن  ؛أساس ما إذا كان االعتداء وسيلة أم غاية، فإذا كان االعتداء الذي وقع على المعطيات مجرد وسيلة
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فإن  ؛لذي وقع على المعطيات غايةعلى النظام، أما إذا كان االعتداء ا العمديالفعل يشكل جريمة االعتداء 
 ."(13)على المعطيات العمديالفعل يشكل جريمة االعتداء 

إما : صورتينالالسلوك اإلجرامي لهذه الجريمة، يتخذ إحدى  أنمن خالل استقراء نص المادة، نجد 
ف قد احر انأو  اإلفساد، وبذلك فالهدف األساسي من هذا النص هو التعرض لكل محاولة إلعاقةأو  التعطيل

 لحق بهذا النظام، ولذلك فإنه لتحقق هذه الجريمة يستلزم توافر الركن المادي والركن المعنوي.ي
تعطيل نظام المعالجة اآللية للمعطيات عن أو  إما في فعل توقيف ؛يتمثل الركن المادي: الركن المادي -أ

نظام، بل يكفي أن يؤثر على اإلفساد على كل عناصر الأو  يشترط أن يقع التعطيلال أداء نشاطه، و 
 ، شبكات االتصال، أجهزة النقل( أم المعنوية )البرامج والمعطيات(.سواء المادية )جهاز الكمبيوتر هعناصر 

"فعل : بأنها ،تعتبر عملية إعاقة سير عمل نظام المعالجة اآللية للمعطيات: التوقيفأو  التعطيل -
ومن ثم ينتج عن ذلك تغيير في حالة عمل النظام، وهذا  ارتباك عمل نظام المعالجة،أو  يتسبب في تباطؤ

أو  ومن أمثلة التخريب ؛(14)االرتباك الناجم عن اإلعاقة تتأثر به أجهزة الكمبيوتر والبرامج على السواء"
أول الهجمات الكبيرة أحد  ، وهي(Rober Morris) روبير موريس التعطيل الواقع على أنظمة المعالجة قضية

عاما ويدعى روبير  14تمكن طالب يبلغ من العمر  1900ففي مارس عام  ،يئة الشبكاتوالخطرة في ب
 6إصابة إلى  سم "دودة مورس" عبر االنترنت أدىإمن إطالق فيروس عرف ب (Rober Morris)موريس 

نظام عبر االنترنت من ضمنها أجهزة العديد من المؤسسات  68888أالف جهاز يرتبط معها حوالي 
لحكومية، وقد قدرت الخسائر إلعادة تصليح األنظمة وتشغيل المواقع المصابة بحوالي مئة مليون والدوائر ا
 .(15)الخسائر غير المباشرة الناجمة عن تعطل هذه األنظمة في مبلغ أكثر من ذلك تمثلإضافة إلى دوالر، 

وبالتالي  التوقيف بأي وسيلة كانت، فالمشرع لم يشترط وسيلة معينة،أو  ويحصل فعل التعطيل
 المادية استعمال العنف لمنع الوصول معنوية، ومن أمثلة وسائل التعطيلأو  فيستوي أن يكون بوسيلة مادية

أي أو  سكب كوب شايأو  قطع شبكات االتصال،أو  تحطيم أسطوانةأو  تحطيمهاأو  األجهزة ككسرهاإلى 
 النظام.إلى  منع العاملين من الوصولأو  مادة أخرى

 تعديل كلمة السرأو  البرنامج فيالتعطيل بوسيلة معنوية، فقد تتحقق بإدخال فيروس أو  أما اإلعاقة
 . (16)أدائه لوظيفته داخل النظام المعلوماتيعن  ؤتباطيأن إلى  كيفية أداء النظام لوظيفته، بوسيلة تؤديأو 
 التعييب أو  اإلفساد -

ن كان ال يعطل نظا ؛التعييب كل فعلأو  يقصد باإلفساد   لكنه يجعل هذا  ؛م معالجة البياناتوا 
النظام غير قادر على االستعمال السليم، وذلك بأن يعطي نتائج غير تلك التي كان من الواجب الحصول 

أن اإلفساد من هذه الزاوية يقترب من التعييب الذي صادفناه عند دراسة إلى  ويذهب جانب من الفقه ،عليها
اء غير المشروع، ولعل الفارق بينهما يكمن فقط في أن اإلفساد في البقأو  الظرف المشدد لجريمة الدخول

حال الظرف المشدد ال يشترط فيه أن يكون قصديا، بينما يتطلب فيه هذا الشرط بالنسبة لجريمة االعتداء 
 القصدي على نظام المعالجة اآللية للمعطيات.
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، بحيث يدخل من خاللها مجموعة "تيةالقنبلة المعلوما"اإلفساد كاستخدام أو  وتتنوع وسائل التعييب
حصان  استخدام فيروس "أو  جعله غير صالح لإلستعمالتثر داخل النظام بحيث امن المعطيات تتك

 .(17) ته العاديةحالبغير "، وغير ذلك من الفيروسات التي تجعل النظام طروادة

عطيات جريمة عمدية، بحيث جريمة االعتداء القصدي على نظام المعالجة اآللية للمالركن المعنوي  -ب
 على اعتبار أن تتجه إرادة الجاني، العلم واإلرادة هيتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي بعنصري

فإذا قام شخص  تلك النتيجة،إلى  فعل اإلفساد مع علمه بأن نشاطه اإلجرامي من شأنه أن يوصلهإلى 
التعامل مع البيانات أو  طأ في التشغيلخاد النظام نتيجة لإفسأو  يتعامل مع النظام بصورة مشروعة بإعاقة

 .(18)ينتفي القصد الجنائي لديه وال يسأل عن هذه الجريمة
 ة على سالمة المعطيات الموجودة داخل النظامالعمدياالعتداءات  - 2 -1

من االتفاقية الدولية لإلجرام المعلوماتي، كما نص  (80)و (80)و (84)واد نصت عليها الم
البد أن تقوم الجريمة على ركنين و ، قانون العقوبات من (1مكرر 490)المشرع الجزائري عليها في المادة 

 هما:
النشاط اإلجرامي في هذه الجريمة ينحصر في أفعال اإلدخال والمحو والتعديل، ويكفي : الركن المادي -أ

م الركن في الجريمة، لكن القسم المشترك فال يشترط اجتماعها معا، ومن ثم يقو  ؛توافر إحداها لقيام الجريمة
في هذه األفعال جميعا هو انطوائها على تالعب في المعطيات التي يتضمنها نظام معالجة البيانات بإدخال 

 . (19)تعديل آخر قائمةأو  محوأو  معطيات جديدة غير صحيحة
أي المعلومات  ينصب على المعطيات ؛من هنا يمكن القول أن النشاط اإلجرامي لهذه الجريمة

شارات وليست المعلومات في ذاتها التي المعالجة آليا عناصر المعرفة، كما أحد  باعتبارها ؛أصبحت رموزا وا 
تشكل جزءا منه، وبناء عليه  التيأن محل النشاط اإلجرامي يقتصر على المعطيات الموجودة داخل النظام 

طيات خارج النظام سواء قبل دخولها أم خروجها، أما حقق إذا وقع النشاط اإلجرامي على المعتفالجريمة ال ت
 ؛نطاق الحماية المشمولة بهذا النصال تدخل في النظام فهي إلى  تدخل المعلومات غير المعالجة التي لم

ن كان يجوز حمايتها وفقا لنصوص جنائية أخرى النشاط اإلجرامي في جريمة االعتداء يتجسد و ، (20)وا 
 :(21)حدى الصور الثالث التاليةعلى المعطيات في إ العمدي

معطيات جديدة على الدعامة الخاصة بها سواء  إضافةيقصد بفعل اإلدخال : (L’intrusion)اإلدخال  -
بقصد التشويش على صحة البيانات القائمة ولعل كانت خالية، أم كان يوجد عليها معطيات من قبل، 
ما في المنشآت ذات األموال حيث يعد المسؤول في اصطناع المعلومات هو األكثر سهولة في التنفيذ والسي

 .(22)القسم المعلوماتي في أفضل وضع يؤهله الرتكاب هذا النمط غير المشروع من التالعب
ه ذويتحقق هذا الفعل في الغرض الذي يستخدم فيه الحامل الشرعي لبطاقات السحب الممغنطة، ه

لي، وذلك حين يستخدم رقمه الخاص والسري للدخول األخيرة ليسحب بمقتضاها النقود من أجهزة السحب اآل
لكي يسحب مبلغا من النقود أكثر من المبلغ الموجود في حسابه، وكذلك الحامل الشرعي لبطاقة االئتمان 

يسدد عن طريقها مبلغ أكثر من المبلغ المحدد له وبصفة عامة يتحقق فعل اإلدخال في كل حالة يتم  التي
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االئتمان سواء من صاحبها الشرعي أم من غيره في حاالت أو  لبطاقات السحب فيها االستخدام التعسفي
« فيروس»  التزوير، كما يتحقق فعل اإلدخال في كل حالة يتم فيها إدخال برنامج غريبأو  الفقدأو  السرقة

 يضيف معطيات جديدة.
على دعامة والموجودة  يقصد بفعل المحو إزالة جزء من المعطيات المسجلة: (L’effacement)المحــو  -

 المنطقة الخاصة بالذاكرة.إلى  نقل وتخزين جزء من المعطياتأو  تحطيم تلك الدعامة،أو  داخل النظام
ألف دوالر كانت قد أرسلته إحدى شركات  61قام بعض المسؤولين باالستيالء على مبلغ قدره  

ضعوا المبلغ وحتى تتم هذه العملية بنجاح المراكز الطبية وقاموا بفتح حسابات وهمية و أحد  التأمين لصالح
ما لجعلها إوذلك  ،اآللي للمركز الطبي وهي حسابات المتوفين لحاسوبقاموا بمحو حسابات من سجالت ا

ما بحذفها من الملفات  . (23)غير قابلة للتحصيل وا 
ستبدالها يقصد بفعل التعديل تغيير المعطيات الموجودة داخل نظام وا: (Modification)التعديل  -

بمعطيات أخرى، ويتحقق فعل المحو والتعديل عن طريق برامج غريبة بتالعب في المعطيات سواء بمحوها 
 Gomme) بتعديلها، وذلك باستخدام القنبلة المعلوماتية الخاصة بالمعطيات وبرنامج الممحاةأو  جزئياأو  كليا

d’effacement)  فعال المتمثلة في اإلدخال والمحو والتعديل ، وهذه األ(24)برنامج الفيروسات بصفة عامةأو
وردت على سبيل الحصر فال يقع تحت طائلة التجريم أي فعل آخر غيرها حتى ولو تضمن االعتداء على 

أو  المعطيات الموجودة داخل نظام المعالجة اآللية للمعطيات فال يخضع لتلك الجريمة فعل نسخ المعطيات
كل تلك األفعال ال تنطوي ال على إدخال وال على ألن  تقريب فيما بينهما،الأو  فعل التنسيقأو  فعل نقلها

 . (25)تعديل بالمعنى السابق
التعديل(، جاءت على سبيل الحصر، وبالتالي  -المحو –ه األفعال )اإلدخال ذمما سبق، نجد أن ه

نما يمأو  فال يقع تحت طائلة التجريم أي فعل آخر غيرها، كنسخ المعطيات كن حمايتها عن طريق نقلها، وا 
 الحماية ضمن نطاق حق المؤلف. 

 بالمعطيات خارج النظام العمديالمساس : الفرع الثالث
من  (1مكرر 490) نص المادةف ،وفر المشرع الجزائري الحماية الجزائية للمعطيات في حد ذاتها

أن تكون داخل نظام يستهدف حماية المعطيات في حد ذاتها ألنه لم يشترط  ،قانون العقوبات الجزائري
أن يكون قد تم معالجتها آليا، فمحل الجريمة هو المعطيات سواء كانت مخزنة أو  المعالجة اآللية للمعطيات

تلك المرسلة عن طريق منظومة معلوماتية، ما دامت قد أو  تلك المعالجة آلياأو  أقراصأو  على أشرطة
 لقسم السابع مكرر من قانون العقوبات.تستعمل كوسيلة الرتكاب الجرائم المنصوص عليها في ا

أنه تضمن صورتين للركن المادي لهذه  ،صياغة هذا النصخالل الواضح من : الركن المادي: أوال    
 :الجريمة، فهناك
تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو  على تجريم (1/1مكرر 490) المادة تنص: الصورة الولى

ة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها االتجار في المعطيات مخزن
، أيا كان الغرض من هذه األفعال التي ترد على المعطيات الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم
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المتحصل عليها من إحدى الجرائم الواردة في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بأهداف المنافسة غير 
 اإلرهاب، التحريض على الفسق...الخ. الجوسسة، ،المشروعة
حيازة أو إفشاء أو نشر أو ، من قانون العقوبات الجزائري (1/1مكرر 490) المادةجرمت : ثانيةالصورة ال

 استعمال ألي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
وبالتـالي -العلـم، اإلرادة -تحقق هذه الجريمة بمجرد توافر النية بكافة عناصـرهات: الركن المعنوي: ثانيا      

، أو فعــل منهــا مــع إرادتــه القيــام لســتعمأو ينشــر أو يز، و حــييصــمم أو يصــنع أو فيكفــي أن يعلــم الجــاني أنــه 
صـــاحب بهـــذا الفعـــل تقـــوم الجريمـــة، وبالتـــالي ال يشـــترط لقيامهـــا نيـــة اإلضـــرار بالشـــخص مالـــك البرنـــامج أو 

ن كان الضرر قد يتحقق في الواقع نتيجة النشاط اإلجرامي إال أنه ليس عنصرا فـي الجريمـة.      النظام، وا 
 عقوبة جرائم اإلعتداء على نظام المعالجة اآللية للمعطيات: المطلب الثاني

ة لإلجـرام المعلومـاتي ( من االتفاقية الدولية لإلجرام المعلوماتي فإن العقوبـات المقـرر 14طبقا للمادة )        
للحريـة، تتمثـل فـي عقوبـات أصـلية وعقوبـات تكميليــة وسـالبة يجـب أن تكـون رادعـة وتتضـمن عقوبـات ماليـة 

تطبـــق علـــى الشـــخص الطبيعـــي، كمـــا توجـــد عقوبـــات تطبـــق علـــى الشـــخص المعنـــوي بنـــاءا علـــى تبنـــي مبـــدأ 
نـص المشـرع الجزائـري علـى مجموعـة  ( مـن االتفاقيـة، كمـا11لة الشـخص المعنـوي الـواردة فـي المـادة )اءمس

بموجــب المــواد مــن  مــن العقوبــات عــن الجــرائم الماســة بالنظــام والمتمثلــة فــي عقوبــات أصــلية وأخــرى تكميليــة
، كمــا نــص علــى عقوبــة األشــخاص المعنويــة واألشــخاص الطبيعيــة، وأيضــا 1مكــرر  490مكــرر إلــى  490

 عقوبة المساهمة والشريك في الجريمة.  
 العقوبات الصلية: لالفرع الو

اعتمد المشرع أثناء وضعه لهاته الجرائم على معيار أساسه الخطورة اإلجرامية لكل جريمة على   
البقاء في الصورة أو  حدا، بحيث اتبع مبدأ الهرمية في التدرج في سلم العقوبات، فنص على جريمة الدخول

ى المعطيات باعتبارها أشد خطورة من سابقتها، عل العمديالبسيطة والمشددة، ثم نص على جريمة االعتداء 
المعطيات وأي اعتداء  ذلك أنها تستهدف المعطيات الموجودة داخل النظام بما فيها البيانات، والبرامج،

 تغيير سير وجهة هذا النظام. أو  تعطيلهأو  وقف النظامإلى  عليها سيؤدي ال محالة
 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: أوال
من خالل استقراء النصوص المتعلقة بالجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية يتبين : لعقوبات الصليةا -1

هذا التدرج في العقوبات يحدد الخطورة اإلجرامية التي قدرها المشرع ، لنا وجود تدرج داخل النظام العقابي
البقاء بالغش في الدرجة و أ نجد سلم خطورة يتضمن ثالث درجات، جريمة الدخولإْذ  لهذه التصرفات،

أما الدرجة الثالثة فتحتلها الجريمة الخاصة  األولى وبعدها في الدرجة الثانية جريمة الدخول والبقاء المشددة،
 بالمعطيات. العمديبالمساس 

 دج 18888سنة حبس وإلى  أشهر ثالثةالعقوبة المقررة هي : الدخول والبقاء بالغش )الجريمة البسيطة( -
 مكرر(.  490دج غرامة )المادة  188888إلى 
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تغيير أو  تضاعف العقوبة إذا ترتب عن هذه األفعال حذف: الدخول والبقاء بالغش )الجريمة المشددة( -
إلى  دج 18888سنتين وغرامة من إلى  لمعطيات المنظومة، وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر

 490لمادة ا)روع تخريب لنظام اشتغال المنظومة البقاء غير المشأو  دج إذا ترتب عن الدخول 118888
 . (4و 1مكرر/

 العمديفالعقوبة المقررة لالعتداء ، (1مكرر  490) طبقا لنص المادة: على المعطيات العمدياالعتداء  -
 188888ثالث سنوات وغرامة من إلى  على المعطيات الموجودة داخل النظام هي الحبس من ستة أشهر

 .دج 1888888إلى  دج
 أما العقوبة المقررة الستخدام المعطيات في ارتكاب الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية وكذا حيازة       

استعمال المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية، أو  نشرأو  إفشاءأو 
 دج. 1888888إلى  دج 1888888ن ثالث سنوات وغرامة مإلى  العقوبة المقررة هي الحبس من شهرين

  العقوبات التكميلية -2
جانب العقوبات األصلية إلى  قانون العقوبات على العقوبات التكميلية (4مكرر  490) نصت المادة

 والمتمثلة في:
وهي عقوبة تكميلية تشمل األجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة من الجرائم : المصادرة -

 سة باألنظمة المعلوماتية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.الما
التي تكون محال لجريمة من الجرائم الماسة باألنظمة  (les sites)واألمر يتعلق بالمواقع : إغالق المواقع -

 المعلوماتية.
ق المقهي إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ومثال ذلك إغال: مكان االستغاللأو  إغالق المحل -

 .(26)الذي ترتكب منه مثل هذه الجرائم شرط توافر عناصر العلم لدى مالكها اإللكتروني
  الظروف المشددة -3

على ظرف تشدد به عقوبة جريمة الدخول والبقاء غير المشروع  (4و 1مكرر/ 490) نصت المادة 
تغيير المعطيات التي أو  داخل النظام، ويتحقق هذا الظرف عندما ينتج عن الدخول والبقاء إما حذف

ما تخريب نظام اشتغال المنظومة. ،يحتويها النظام  وا 
، وفي الحالة (مكرر 490) في الحالة األولى تضاعف العقوبات المقررة في الفقرة األولى من المادة

 دج. 118888إلى  دج 18888سنتين والغرامة من إلى  الثانية تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر
ف المشدد هو ظرف مادي يكفي أن تقوم بينه وبين الجريمة األساسية وهي جريمة الدخول هذه الظر 

 والبقاء غير المشروع عالقة سببية للقول بتوافره.
على أن تضاعف العقوبات المقررة للجرائم الماسة باألنظمة  (4مكرر  490) نصت المادة

 لهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.المعلوماتية وذلك إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني وا
 العقوبات المقررة للشخص المعنوي: ثانيا
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المؤرخ في  80/11أقر المشرع الجزائري مبدأ مساءلة الشخص المعنوي في القانون 
من هذا التعديل، كما حدد ثالثة  (مكرر 11)المتضمن قانون العقوبات، وذلك بنص المادة  18/11/1880

 : حددها كالتالي التياءلة الشخص المعنوي جنائيا شروط إلمكان مس
 .أن ترتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا 
 ممثلي الشخص المعنوي.أو  أعضاءأحد  أن ترتكب بواسطة 
 (27)أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي. 

لعقوبات المسؤولية أن المشرع الجزائري، قد أقر في التعديل األخير لقانون اإلى  كما تجدر اإلشارة
المتضمن قانون  80/11 رقم من القانون (مكرر 10) الجزائية للشخص المعنوي، وذلك في نص المادة

 "العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي:: العقوبات الذي ينص على أن
المقدرة للشخص الطبيعي في القانون  خمس مرات الحد األقصى للغرامةإلى  أ/ الغرامة التي تساوي من مرة

 الذي يعاقب على الجريمة.
 أكثر من العقوبات اآلتية:أو  ب/واحدة

 حل الشخص المعنوي. 
 سنوات. 1فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز أو  غلق المؤسسة 
 سنوات. 1اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز  
لمدة ال أو  غير مباشر نهائياأو  اجتماعية بشكل مباشرأو  عدة أنشطة مهنيةأو  المنع من مزاولة نشاط 

 سنوات. 1تتجاوز 
 نتج عنها.أو  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة 
 تعليق حكم اإلدانة.أو  نشر 
سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي  1الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز  
 الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. أو  الجريمةإلى  أدى
الجرائم الماسة باألنظمة أحد  بالنسبة لعقوبات الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي عند ارتكابه 

مرات الحد األقصى للغرامة  1قانون العقوبات  من (0مكرر  490) المعلوماتية فهي تعادل طبقا للمادة
الشخص المعنوي في  (0مكرر 490) عاقب المشرع في المادةمن هذا المنطلق ، المقررة للشخص الطبيعي

حالة ارتكابه إلحدى جرائم االعتداء على نظام المعالجة اآللية للبيانات بغرامة تعادل خمس مرات الحد 
 .  (28)األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي

 اآللية للمعطياتاإلعتداء على نظام المعالجة  فيعقوبة اإلشتراك والشروع : الفرع الثاني
 عقوبة االشتراك  -1

من االتفاقية الدولية لإلجرام المعلوماتي، وقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ ( 11)نصت عليه المادة 
، بغرض التحضير للجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية (1مكرر  490)معاقبة االتفاق الجنائي بنص المادة 

 .(29)ن قانون العقوبات المتعلقة بجمعية األشرارم( 176)ولم يخضعها ألحكام المادة 
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من خالل استقراء نص المادة أعاله، نجد أن المشرع الجزائري لم يخرج عن القواعد العامة لعقوبة 
الشريك، حيث رصد لها نفس عقوبة الجريمة التامة، ذلك أن جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآللية 

ن لم يسبق اتفاق بين المجموعة على ارتكاب هذه ولكن للمعلومات، أغلبها تتم في شكل م جموعات، وا 
النتيجة اإلجرامية تبين اتفاق ضمني بين أفراد المجموعة، إْذ أن هذه الجرائم ال تتطلب اجتماع حقيقي فيما 
ن لم  نما يتصور االتفاق الجنائي بمجرد انتقال كلمة السر من شخص إلى آخر وا  بين شخصين أو أكثر، وا 

  ينها معرفة سابقة، ويستوي أن يكون أفراد االتفاق مجموعة أشخاص طبيعية أو معنوية.يكن ب
كما أن المشرع ولرغبته في توسيع نطاق العقوبة أخضع األعمال التحضيرية التي تسبق البدء في 
 التنفيذ للعقوبة إذا تمت في إطار اتفاق جنائي، بمعنى أن األعمال التحضيرية المرتكبة من طرف شخص

ويعاقب المشرع الجزائري على االشتراك في االتفاق الجنائي بعقوبة الجريمة  منفرد غير مشمولة بالنص،
 التي تم التحضير لها، فإذا تعددت الجرائم التي يتم التحضير لها تكون العقوبة هي عقوبة الجريمة األشد.

من قانون ( 1مكرر 490)وشروط العقاب على االتفاق الجنائي بمن استخالصها من نص المادة  
 بهدف تحضير جريمة من الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية، مجموعة أو اتفاق،: العقوبات، التي هي

 القصد الجنائي. فعل المشاركة في هذا االتفاق، تجسيد هذا التحضير بفعل مادي،
مؤسسة أو شخص فبالنسبة لمجموعة أو االتفاق يستوي أن يكون أعضاء االتفاق في صورة شركة أو 

معنوي، كما يستوي أن يعرف أشخاص االتفاق بعضهم بعضا كما في العصابة أم تكون مجرد مجموعة من 
األشخاص، ال يعرف أحدهم األخر من قبل ولكن اتفقوا فيما بينهم على القيام بالنشاط اإلجرامي، المهم أن 

تحضيري المادي شخص واحد بمفرده أو يتم االتفاق بين شخصين على األقل، فإذا ارتكب الشخص العمل ال
 بمعزل عن غيره، فال يعاقب في هذه الحالة، فالعقاب ال يتقرر إال في حالة اجتماع شخصين أو أكثر.

بل يجب أن يكون بهذه تحضير جريمة من جرائم الماسة باألنظمة  ؛وتكاثف الجهود ال يكفي      
فعليه فإنشاء نادي للمعلوماتية  ؛دف إجرامي منذ البدايةبمعنى أن االتفاق يجب أن يكون له ه ،المعلوماتية

 1مكرر  490بهدف التكوين أو التسلية العلمية يحول نشاطه ألهداف إجرامية ال يقع تحت طائلة المادة 
( 1مكرر 490الجنح التي يشكل تحضيرها هدف االتفاق المنصوص عليه بالمادة ) ؛من قانون العقوبات

ح الماسة باألنظمة المعلوماتية، وعليه ال يعاقب استنادا لهذا النص االتفاق بهدف قانون العقوبات هي الجن
 ارتكاب جنحة تقليد البرامج المعاقب عليها بنصوص حق المؤلف وحقوق المجاورة.

  التحضير ال يكفي بل يتم تجسيده بفعل مادي، األمر يتعلق بأعمال تحضيرية مثل تبادل المعلومات
...  (code d’accès)أو رمز الدخول  (mots de passe)يمة كاإلعالن على كلمة مرور الهامة الرتكاب الجر 

 إلخ. 
  نما المشاركة من  (1مكرر 490)فعل المشاركة في االتفاق، إْذ أن المجرم بنص المادة ليس االتفاق، وا 

جابي طرف شخص طبيعي أو معنوي، فبمجرد االنضمام إلى االتفاق غير كافي، بل يجب توافر فعل إي
 للمشاركة.
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  توافر القصد الجنائي لدى أعضاء الجماعة والمتمثل في توافر العلم لدى كل منهم بأنه عضو في
 . (30)وأن تتجه إرادته إلى تحقيق نشاط إجرامي معين وهو العمل التحضيري ؛الجماعة اإلجرامية

 عقوبة الشروع في اإلعتداء على نظام المعالجة اآللية للمعطيات -2
، الماسة باألنظمة المعلوماتية لها وصف جنحي وال عقاب على الشروع في الجنح إال بنص الجرائم

فكرة  تبنى المشرع الجزائريكما  ،( من االتفاقية الدولية لإلجرام المعلوماتي11نصت عليه المادة ) وقد
 بموجبالجزائري العقوبة على الشروع في ارتكاب الجنح الماسة بنظام المعالجة اآللية للمعطيات المشرع 

 .       (32) رغبة منه في توفير حماية فعالة لهذا النظام وذلك، (31)( من قانون العقوبات7مكرر  490المادة )
 المبحث الثاني

 المعلوماتية للجريمة اإلجرائية لمكافحة اإلجراءات المتبعة نطاق
 الشرطة تلعبه الذي الدور إلى اإلشارة يتعين المعلوماتية، للجريمة اإلجرائية المكافحة مجال في
 بصفة المعلوماتية والجرائم عامة بصفة الجرائم من وحمايته المجتمع أمن لصيانة رئيسية كأداة القضائية
 الشرطة دور صعوبة تظهر ؛المحسوس غير بيئتها وكيان الخاصة األخيرة هذه لطبيعة نظرا حيث خاصة،

 إلى المعلوماتي اإلجرام مكافحة في السباقة بالدول أدى الذي األمر مرتكبيها، ومتابعة عنها الكشف في
 دورات وتنظيم المدربين بالخبراء مزودة تكون المجال، هذا في بالعمل متخصصة الشرطة من وحدات إيجاد
 اتلحاسوبا بتقنية الخاصة المعلومات بتلقينهم وذلك المعلوماتية، الجريمة مكافحة مجال في للتخصص لهم

 المحالت على الرقابة بإحكام وقوعها ومنع الجرائم عن الكشف عملية عليهم تسهل حتى لها الفنية والجوانب
 هذه على وكمثال، (33)المعلوماتية جرائم القتراف الخصب المجال تعد والتي الخ، ...األنترنت كنوادي العامة

 واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا المرتبطة الجريمة لمكافحة المركزية الوحدة: المتخصصة الوحدات
 ضمها تم والتي 2000 ماي في (OCLCTIC) الفرنسية الداخلية وزارة عن صادر مرسوم بموجب المنشأة
 تكنولوجيا في الغش جرائم في التحقيق وحدات مع بالتعاون العمل مهمتها القضائية، الشرطة لمديرية

 . المعلومات
 الجة اللية للمعطياتساس بأنظمة المعالم جرائم مسرحمعاينة : المطلب الول   

 مسرح معاينة هو دراسته يجب ما أول، المعلوماتية للجريمة اإلجرائية المكافحة عن التكلم عند
 كل وضبط حالته إلثبات شيءأو  شخصأو  لمكان العين رؤية األخيرة بهذه ويقصد: المعلوماتية الجريمة

 وهي الحقيقة كشف في يفيد ما وكل شخاصواأل األماكن لحالة إثبات هيأو  ،(34) الحقيقة لكشف يلزم ما
 من فيه يوجد قد ما وحالة حالته إلثبات لمباشرتها ما مكان إلى القضائي الضبط مأمور ينتقل أن تتطلب

 ."اإلجراء محل الجريمة عن للكشف الحقيقة إظهار في تفيد أشياءأو  أشخاص
 16 المادة في الجزائري التشريعبما فيها  تالتشريعا غالبية أن إال، الجرائم كافة في جائز إجراء وهي    

 في وجوازيا الجنايات في وجوبيا إجراء تعد بحيث ،الهامة والجنح الجنايات على تقصرها ج، ج إ ق من
 ال القضائي الضبط فمأمور؛ عام مكان في كانت فإذا خاص، مكانأو  عام مكان في تتم قد وهي الجنح،
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 حائز رضا إما لصحتها بد فال ؛خاص بمكان كانت إذا أما، إجرائهاب تحقيق سلطة ندبأو  إذن إلى يحتاج
 .بإجرائها التحقيق سلطة من مسبق إذن وجودأو  المكان
 في األختام ووضع عنها، نتجأو  الجريمة ارتكاب في استعمل ما ضبط هو المعاينة إجراء من والهدف    

 يجوز كما ،الجريمة عن الكشف في تفيد ياءأشأو  آثار وجدت إذا المعاينة، فيها أجريت التي األماكن
 بهذه العامة النيابة إخطار ضرورة مع األماكن هذه على حراسا يعين أن القضائي الضبط لمأمور

 .اإلجراءات
 :حالتين بين التفرقة يجب ،المعلوماتية الجرائم مسرح ولمعاينة        

 التشغيل ومفاتيح العرض كشاشة: (Hardware) بو للحاس المادية المكونات على الواقعة الجرائم معاينة -أ
 بحيث مشكلة أية تثير ال فهي ،المحسوس المادي الطابع ذات بو الحاس مكونات من وغيرها واألقراص

 .الجريمة عن للكشف مادية أدلة تعد التي األشياء على والتحفظ معاينتها القضائي الضبط لمأمور يمكن
 برامج على الواقعة لكتك: (Software) بواسطتهاأو  المادية غير كوناتالم على الواقعة الجرائم معاينة -ب
 وهذه، فائدتهأو  المعاينة فاعلية دون تحول عديدة صعوبات تثير المكونات هذه وبياناته، لحاسوبا

 : ما يليفي تتلخص الصعوبات
 بو حاسلل المادية غير المكونات على تقع التي الجرائم عن المترتبة المادية اآلثار قلة. 
 تكون ما غالبا التي الزمنية المدة خالل الجريمة مسرح على يترددون الذين األشخاص من الكبيرة األعداد 

 باآلثار العبثأو  تغييرات إلحداث فرصة يمنح الذي األمر عنها، والكشف الجريمة اقتراف بين وذلك، طويلة
 .المعاينة من المستقى الدليل غموض إلى يؤدي مما، بعضها زوالأو  المادية

رشادات فنية  الخبراء يوصي المعلوماتية الجرائم في المعاينة ولنجاح     بوجوب إتباع ومراعاة قواعد وا 
 :يلي ماأبرزها 

 به يوجد الذي المكان وأوضاع ومحتوياته، رفيةظ أجهزة من به يتصل قد وما لحاسوبا بتصوير القيام 
 الذي مكانالو  تاريخالو  زمانال تسجيل مراعاةو  وملحقاته، فيةالخل أجزائه تصويرمع التركيز على  عامة بصفة

 .صورة كل فيه التقطت

 والتي، (لحاسوبل الكهربائية الخيوط) الكابالت توصيالت عليها تكون التي الحالة واثبات مالحظة يجب 
 ىعل الموضوع عرض عند لها وتحليل مقارنة بعملية القيام يسهل حتى النظام، بمكونات متصلة تكون

 .المحكمة
  الالزمة االختبارات إجراء قبل وذلك الجريمة، وقوع مكان من معلوماتية مادة أي نقل في التسرع عدم 

 للبيانات إتالف أي يحدث ال حتى الخارجي المحيط في مغناطيسية مجاالت أي وجود عدم من للتأكد
 .ومحو للبيانات المسجلة المخزنة

 ا الجريمة مع كشف تفصيلي بالمسؤولين بها ودور كل واحد وضع مخطط تفصيلي للمنشأة الواقعة به
 منهم.
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  مالحظة واثبات حالة التوصيالت والكابالت المتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن إجراء عملية
 المقارنة والتحليل عند عرض األمر فيما بعد على القضاء.

  توجد بها أجهزة أخرى.إبعاد الموظفين عن أجهزة الحاسب اآللي وكذلك عن األماكن التي 
 المستعملة، الكربون وأوراق الممزقةأو  الملقاة األوراق من المهمالت سلة تحتويه ماعلى  ظحفتال 

 صلة لها تكون قد التي البصمات ورفع،  وفحصها المحطمةأو  السليمة غير الممغنطة واألقراص واألشرطة
 .الجريمة بمرتكبي

 صلة ذات تكون قد التي الورقية لحاسوبا مخرجات وكذا ال،باإلدخ الخاصة المستندات بحفظ القيام 
 .عليها موجودة تكون قد التي البصمات ومضاهاة رفع أجل من وذلك بالجريمة،

 الكفاءة فيهم تتوافر ممن وفئة الباحثين، الضبط مأموري على المعاينة عمليةمباشرة  تقتصر أن يجب 
 هذه لمواجهة الكافي التدريب تلقوا وممن ،المعلومات رجاعواست بو الحاس مجال في الفنية والخبرة العلمية
، ففي فرنسا مثال يقوم فريق الجريمة مسرح على آثار من تخلفه وما أدلتها مع والتعامل الجرائم، من النوعية

شرطي باإلشراف على تنفيذ المهمات التي يعهد بها إلى وكالء النيابة و المحققين ، وهم قد   14مكون من 
تدريب متخصص إلى جانب اختصاصهم األساسي في مجال التكنولوجيا الحديثة، وهم يقومون بمرافقة تلقوا 

المحققين أثناء التفتيش، حيث يقومون بفحص كل جهاز وينقلون نسخة من االسطوانة الصلبة وبيانات البريد 
 .(35)االلكتروني ثم يقومون بتحرير تقرير يرسل إلى القاضي الذي يتولى التحقيق

أما عن المعدات والبرامج ، فهم يستخدمون برامج تستطيع استعادة المعلومات من على األسطوانة      
الصلبة ن كما يمكنها قراءة االسطوانات المرنة والصلبة التالفة، كما يوجد تحت تصرفهم برامج تمكنهم من 

، ه بكامل محتوياته بشكل جيدة ومن المهم هنا أن يتم توثيق مسرح الجريمة ووصفلقرءاة الحاسبات المحمو 
مع توثيق كل دليل على حدى بما فيها األدلة الرقمية، بحيث يتم توضيح مكان الضبط والهيئة التي كان 

 ومن قام برفعه وتحريزه وكيف ومتى تم ذلك. ،عليها
       

 

 المطلب الثاني
 تفتيش النظم المعلوماتية

 مأمور يضبطه ما فكل ،الجريمة عن لكشفل المادية األدلة ضبط هو التفتيش من الهدف إن
 يعد إذن فالضبط ،للتفتيش المباشر األثر هو بالجريمة متعلقة أشياء من التفتيش عملية بعد القضائي الضبط
 ،عليه والمحافظة وحبسه الشيء على اليد بوضع في الجرائم المعلوماتية؛ التحقيق إجراءات من إجراء أيضا

 وهو ما سنبرزه فيما يلي:، (36)معينة واقعة إثبات طريق عن حقيقالت لمصلحة دليل على للحصول
 وضبطها المعلوماتية نظم تفتيشات إجراء: أوال
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 بجريمة يتصل شيء أي في للبحث ،المختلفة بأوعيتها المادية المكونات تنصب على تفتيش عملية    
 أن إال ،بها المعمول القانونية اءاتلإلجر  وفقا التقليدي التفتيش نطاق في يدخل ،عنها للكشف ما معلوماتية

 :هي ،المكونات هذه في للتفتيش خاصة حاالت هناك
 حدأأو  المتهم كمسكن خاص مكان في موجودة المكونات هذه كانت إذا ما حالة في: الولى الحالة
 تلفمخ في قانونا المقررة الضمانات وبنفس المسكن لتفتيش المقررة األحكام نفس تأخذ فإنها ،ملحقاته

 .التشريعات
 متصلة أنها أم أجهزة الكمبيوتر من غيرها عن منعزلة المادية بو الحاس مكونات كانت إذا: الثانية الحالة

 في مخزنة بيانات هناك كانت إذا بحيث ،المتهم مسكن غير سكنمك آخر مكان في طرفية نهايةأو  جهازب
 تفتيش عملية تتم حتى لذلك، مستحيلة وربما ،جدا صعبة تصبح الكشف عملية فإن ،اآلخر النظام هذا أوعية
 لتفتيش المشرع يوجبها التي والضمانات القيود مراعاة يتعين ،أخرى أماكن في أجهزةب المرتبطة جهزةاأل هذه
 في تكون التي البيانات سجالت إلى التفتيش يمتد أن يمكن أنه،  (37) الفقه يرى ألمانيا ففي ،األماكن هذه
 مكان يكون عندما وذلك ،األلماني الجزائية اإلجراءات قانون من 103 القسم مقتضياتل تطبيقا آخر موقع
 .التفتيش فيه يتم الذي المكان خارج الفعلي البيانات تخزين

 طريقة على التشريعات بعض نصت ،أجنبية دولة في طرفية نهاية ذات اآللية اتلحاسوبا لتفتيش إذن   
 لشبكات االلكترونية والمراقبة التنصت: هي الطريقة وهذه المعلوماتية الجريمة في للتحقيق كإجراء ثانية
 الخاصة لألحاديث بالنسبة وتسجيلها التلفونية المحادثات مراقبة -التنصت- الطريقة بهذه ويقصد بو الحاس

 إخضاعها طريق عن وذلك ،الجريمة عن الكشف في محادثته بفائدة ويعتقد ،فيه مشتبه أكثرأو  بشخص
 .مضمونها على التعرف بقصد الرقابة من لنوع

 يليها ماو 5 مكرر 65 المادةالمعاصرة، بأن قرر  التشريعات معظم حذو الجزائري المشرع حذا وقد
 الماسة الجرائم في التحقيقأو  التحري ضرورات اقتضت إذا تسمح التي الجزائية اإلجراءات قانون من

 .الصور لتقاطا  و  األصوات وتسجيل راسالتالم عتراضإب للمعطيات اآللية المعالجة بأنظمة
 األماكن في (المحمولة اآللية اتلحاسوبا حالة في) المادية لحاسوبا مكونات وجدت إذا: الثالثة الحالة
 الحاالت في إال يكون ال تفتيشها نإف الخ،... األجرة كسيارات العامة والسيارات كالمطاعم بطبيعتها العامة
 اتفقت وقد الحاالت، هذه في عليها المنصوص والقيود الضمانات وبنفس ،شخاصاأل تفتيش فيها يجوز التي

 لتفتيش قضائي أمر إصدار أجازت التي 487 المادة في الكندي الجنائي كالتشريع التشريعات، بعض
 إمكانية على صراحة ونصت وقوعها، في يشتبهأو  وقعت قد الجريمة نأب لالعتقاد يؤدي شيء أي وضبط
 الزم فعل بأي القيامأو  إجراء أي باتخاذ المعلوماتية الجريمة عن للكشف المادية اتلحاسوبا تمكونا تفتيش
 .(38)عليها والحفاظ األدلة لجمع
 مجموعة" بأنه بو للحاس المنطقي الكيان يعرف: المنطقية أو المعنوية بو الحاس نظم تفتيش: ثانيا   

 .(39)"البيانات معالجة وحدة بتشغيل المتعلقة قالوثائ االقتضاء وعند والقواعد واألساليب البرامج
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 التشغيل ونظم كالبرامج المادي الكيان لتشغيل الالزمة المادية غير العناصر جميع على يشتمل وهو
 المعنوية المكونات وتفتيش ضبط مسألة في المقارن التشريع في الخالف ثار لقد الخ، ... البيانات وقواعد

 هي التفتيش من الغاية كانت إذاأنه  إلى رأي فذهب ؛الشأن هذا في اآلراء دتفتعد ،لحاسوبل المنطقيةأو 
 البيانات ليشمل يمتد أن يجب المفهوم هذا نإف ،الحقيقة عن الكشف في تفيد التي المادية األدلة ضبط

 قيامال إمكانية التحقيق لسلطات تعطي التي 251 المادة نص في اليوناني اإلجرائي كالقانون االلكترونية،
أو  المخزنة البيانات ضبط تشمل بأنها شيء أي لعبارة تفسيرا الدليل، وحماية لجمع ضروريا يكون شيء بأي

 الذاكرة فيأو  المادية، البيانات حامالت في المخزنة البيانات ضبط فيها بما الكترونيا،أو  آليا المعالجة
 للمحاكمة كدليل مقبولة تكون أن يمكن لتيا البيانات بجمع للخبير أمرا المحقق بإعطاء وذلك الداخلية
 تسجل الن قابلة الكترونية ذبذباتأو  نبضات انها بما قياسها يمكن كيانات إنها أساس على الجنائية،

 .(40)قياسها يمكن معينة وسائط على تخزنو 
 التشريعات حذو الجزائية اإلجراءات قانون من الرابعة الفقرة 47 المادة في الجزائري المشرع حذا وقد   

 األمر تعلق إذا": أنه على بنصه لحاسوبل المعنوية المكونات على والضبط التفتيش بإمكانية السابقة
 حجزأو  تفتيش عملية بأية يقوم أن التحقيق لقاضي يمكن للمعطيات اآللية المعالجة بأنظمة ماسة بجريمة

 ."بذلك للقيام القضائية الشرطة ضباط يأمرأو  الوطني التراب امتداد على مكان أي وفي نهاراأو  ليال
 ضبط إجراءات في قانونيا معها التعامل كيفيات عن التساؤل يفرض الخاصة الحاالت بعض هناك    

 :كالتالي بالحل المقارنة القوانين لها تصدت كيف سنرى والتي المعلوماتية،
 :المعلوماتية المحتويات على االطالع جواز مدى •

 جواز عدمأو  جواز إشكال المعلوماتية الجريمة في المعلوماتي والضبط تيشالتف مجال في يطرح
 سلطة أن على ألمانيا في العمل فجرى المعلوماتية، المحتويات على القضائي الضبط مأمور اطالع

 لضباط يكون وال فقط، العام المدعى على تقتصر البيانات وحامالت لحاسوبا مطبوعات على االطالع
 من إذن دون المخزونة البيانات إلى الوصولأو  البرامج تشغيل طريق عن البيانات قراءة يف الحق الشرطة
 دون البيانات حامالت فحص مجرد هو يمكنهم ما كل لكن البيانات، هذه نقل في الحق له الذي الشخص
(41) األلماني اإلجراءات قانون من  110القسم في جاء لما تطبيقا فنية مساعدات أي استخدام

. 
 :الصمت في المتهم حق •

أو  عدمهأو  الكالم في الحرية مطلق ما جريمة في المتهم للشخص أن الصمت في بالحق يقصد
 معه، بالتحقيق القائم الموظفأو  القضائي الضبط مأمور قبل من إليه الموجهة األسئلة على اإلجابة عدم
 ،(42)ضده كقرينة يؤخذان أن يجوز ال ،تهوصم اإلجابة رفضه أن يراعى أن يجب كما بالكالم ملزم غير ألنه
 سلطةأو  جهة أي أمام الكالم على الشخص إجبار عدم": مفادها التي العامة اإلجرائية للقاعدة تطبيقا وذلك
 في المنعقد العقوبات لقانون السادس الدولي المؤتمر من كل بها أوصى والتي ،"اإلنسان حقوق من كحق
لعام  جوان في أثينا في القانون لرجال الدولية اللجنة نظمته الذي يالدول والمؤتمر، 1953 سنة روما

 في الفرنسي كالقانون الحق هذا على صراحة النص على الجنائية التشريعات معظم حرصت كما، 1955
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 مرة ألول أمامه حضوره عند المتهم ينبه أن التحقيق قاضي تلزم التي جزائية إجراءات انونق 114 المادة
 المشرع فعل ومثلما التحقيق، محضر في التنبيه ذلك ويثبت إقرار، بأي اإلدالء عدم في حرأنه  إلى

 .الجزائية اإلجراءات قانون من  100 المادة في الجزائري
 أحد يقوله ما خالل من معينة واقعة إثبات هي الشهادة أن نعلم المعلوماتي، للشاهد بالنسبة أما    

 لغير السماح الشهود بسماع يقصد كما الواقعة، هذه عن بحواسه ركهأدأو  سمعهأو  هدشه عما األشخاص
 يكون قد المعلوماتي والشاهد التحقيق، سلطات أمام معلومات من لديهم بما باإلدالء الجنائية الدعوى أطراف
 القاضي إلى يقدم الذي الشخص ذلك فهو العادي للشاهد بالنسبة القائمة، الدعوى في خبيراأو  عاديا شاهدا

 القاضي إلى يقدم الذي المختص الشخص ذلك فهو الخبير أما الحسية، بالمالحظة عليها حصل معلومات
  .فنية وأصول علمية قوانين بتطبيق إليها توصل وآراء تقارير
 ببيانات اإلدالء على المعلوماتي والشاهد المتهم إجبار جواز مدى 

 ج اج ق من 27 المادة نص حسب فرنسا في قانونالو  الفقه في العمل جرى المعلوماتي للمتهم بالنسبة
 تكون أن يمكن التي األشياء ضبطو  المساكن تفتيش إجراء الممكن غير منأنه  على نصت التي الفرنسي
 نفس من الثانية الفقرة بينت كما أشيائهأو  منزله تفتيش المراد للشخص صريحة بموافقة إال بالجريمة متعلقة
 يعني ذلك فإن الصريحة الموافقة رفض حالة فيو  ضمنية، ال صريحة تكون أن يجب الموافقة بأن المادة،
 ملفات طباعة على المتهم إجبار قانونا يجوز ال هذا علىو  باطلة اإلجراءات تعد لذلكو  الشأن، ذوي رفض
 ةخاص السر كلماتأو  الشفرات عن بالكشف إلزامهأو  للمعلومات اآللية المعالجة نظام داخل مخزنة بيانات

 إلزام جواز عدم لمبدأ تطبيقا فيروس، لوقف الالزم األمر تقديم على إجبارهأو  المعلومات هذه إلى بالدخول
 يمنع ال ذلك أن إال اإلثبات، عناصر من غيرهاأو  الشهادة طريق عن سواء نفسه ضد دليل بتقديم الشخص
 .(43)الجريمة محل لبياناتا فيه المخزنة اآللي لحاسوببا الخاصة الشفرة تسليم على من إجباره

 على يكون التي السر كلماتأو  الشفرات عن بالكشف يلتزم سابقا المذكورين بنوعيه المعلوماتي والشاهد
 األماكن بفحص الذاكرة، بإنعاش يسمى ما بإجراء األوروبية الدول بعض في يلتزمأنه  كما بها، علم

 فالقانون انجلترا في أما والنرويج، وفنلندا سويدال من كل في وذلك سيطرته تحت توجد التي والمستندات
 إلى الدخول التحقيق سلطات بتمكين الغير إلزام في الحق يعطي المحققين 1984 عام الصادر االنجليزي
 المقارنة التشريعات بعض تسمح كما قراءتها،أو  عليها االطالعأو  اآللي لحاسوبا في المخزنة المعلومات

 ودون أنفسهم تلقاء من للقضاء كمساعدينأو  كخبراء الشهود من االستفادة المعلوماتي التحقيق مجال في
 .(44)الستدعائهم حاجة
 المعلوماتية نظم لتفتيش الشكلية القواعد: ثانيا
 :يلي كما القواعد هذه تتلخص     

 بالتفتيش والقائم المتهم: األشخاص هذه بين من: بالقانون معينين أشخاص بحضور التفتيش إجراء -أ
 بحضور يتم التفتيش أن: أن على تنص ،الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون من 45 لمادةطبقا ل وشاهدين
ذا، -بالتفتيش القائم-القضائية الشرطة وضابط يمثله أن يجوز منأو  المتهم  منأو  المتهم حضور تعذر وا 
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 على كاستثناءأنه  غير لسلطته، خاضعينال الموظفين غير من شاهدين بحضور التفتيش يتم يمثله أن يجوز
 ال": أنه على ،الجزائري ج إ ق من  45المادة من األخيرة الفقرة في الجزائري المشرع نص القواعد هذه

 ".للمعطيات اآللية المعالجة بأنظمة الماسة بالجرائم األمر تعلق إذا األحكام هذه تطبق
 خاصا محضرا يحرر كاتب اصطحابب بالتفتيش ائمالق بتكليف ويكون: بالتفتيش خاص محضر إعداد -ب

 يتم التي والوثائق واألشياء البيانات وذكر بالتفصيل، التحقيق وقائع جميع فيه تسجل والضبط، بالتفتيش
 .وحرص ودقة أمانة بكل ضبطها

 ةلدق وذلك بها، تتميز خصوصية اإلجراءات لهذه: وميعاده اآللي لحاسوبا نظم تفتيش تنفيذ إجراءات -ت
 المراد النظام نوع تحديد يجب وجه، أكمل على تتم ولكي، عليها الموجودة والبرامج األجهزة مع التعامل
 له يتسنى حتى اآللي اإلعالم بعلوم كبير بقدر علم على بالتفتيش القائم يكون أن يجب وبالتالي تفتيشه،
 التفتيش، إجراء عملية في بهم تعانةلالس النظام بخبراء واالستعانة تفتيشها، المراد لحاسوبا نظم معرفة
 نظم بتحليل القيام مكان ومعرفة تفتيشه، المراد للنظام والدخول السر كلمة على الحصول إمكانية ومعرفة

  .45اآللي لحاسوبا
 عند التالية الخطوات اتخاذ بالتفتيش القائم على يجب التفتيش فريق أعضاء هوية تحديد إلى باإلضافة

 :يلي ما في تتلخص والتي تيشالتف إذن تنفيذ
 شبكة خدمة وأجهزة عن موقع المعاينة الكهربائية القوة فصل نابضم ،الجريمة مسرح حماية تأمين 

 ، لشل فاعلية الجاني في القيام بأي فعل من شأنه التأثير على أثار الجريمة.االنترنت
 منه قريبا كان نإ النظام مكان عن المتهم إبعاد.  
 المعلوماتي للنظام بعد عن الدخول من  المتهم تمكن لمنع الحيطة أخذ.  
 الدليل إتالفأو  تشويه يتم ال كيل ،ببطء الموقع إلى الدخول.  
 صعبةأو  احتيالية أخرى برامج استخدام يستلزم قد ذلك ألن المفاتيح، لوحة لمس عدم. 
 الفنية واإلجراءات تالعمليا من غيرها إلى الشفرة ورموز السر وكلمات بالمالحظات العناية يجب 
  .46إثباتها المراد الجريمة عن الكشف على تساعد التي
 إجراء لتنفيذ معينة مدة تحدد لم اإلجرائية التشريعات أغلب أن نجد الحاسوب، نظم تفتيش نطاق وفي   

 كما اإلذن إصدار تاريخ من الواحد الشهر مهلة حدد الذي االنجليزي كالتشريع منها البعض عدا ما التفتيش
 في الغالب الرأي أن غير فيها، يجري التي المدة تحديدأو  التفتيش فيه يجري الذي الزمن في تختلف أنها

 التقديرية للسلطة تركها يجب بل معينة، زمنية بمدة المحقق تقييد عدم هو المعلوماتية النظم تفتيش مجال
 في الوقت ذلك في ومجانيته االتصال سهولةل ليال، هو المعلوماتية الجرائم فيه تكثر الذي الوقت ألن له،

 هذا في المستخدمين لقلة اإلجرامي بالفعل المستهدفة المواقع إلى الدخول لسهولة وأيضا الحاالت، بعض
 .(47)ج ج إ ق من  47المادة من الثالثة الفقرة في الجزائري المشرع فعل مثلما الوقت،
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 المطلب الثالث
 ائم المعلوماتيةأساليب التحري الخاصة عن الجر 

في التحري عن الجرائم أو  تعتبر الضبطية القضائية صاحبة االختصاص األصيل في الكشف
عموما، وفي سبيل كشفها عن هذه الجرائم، أعطاها القانون سلطة التحري عن الجرائم، كما منحهم قانون 

ب جديدة للتحري، أسماها "أساليب الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا قانون اإلجراءات الجزائية الجديد أسالي
من م المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات ئكما أضافت التأكيد على اعتبار جراالتحري الخاصة"، 

الجرائم التي قرر المشرع صراحة وبنص صريح إمكانية إتباع إجراءات التحري الخاصة في الكشف عنها 
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية  1889أوت  1لمؤرخ في ا 89/80من القانون  80المادة ومكافحتها، نص 

" في حالة : التي قررت الفقرة الثانية منها أنه، من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها
توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني 

 .الدولة أو االقتصاد الوطني" أو مؤسسات
على مستوى الضبطية القضائية هي مرحلة  اآللياإلعالم أول خطوة في الكشف عن جرائم 

التحري، حيث يقصد بالتحري في مجال الضبط القضائي، البحث عن الجرائم المرتكبة والتحقق من صحة 
، (48)نفي وقوعهاأو  في حصول الواقعة الوقائع المبلغة لضباط الشرطة القضائية، وجمع القرائن التي تفيد

لذلك فإن رجال الضبطية القضائية إذا أخطروا بجريمة من الجرائم، فإنهم يقومون باإلجراءات األولية وهذه 
اإلجراءات مرتبطة بالبحث والتحري والذي يعد كمرحلة تمهيدية للدعوى، هذه اإلجراءات في حد ذاتها 

أو  راء والجريمة كانت األدلة واضحًة أكثر وأسلم ولم يشبها أي تغييرضرورية، فكلما قرب الزمن بين اإلج
، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من (49)تحريف ومن تم كانت أدعى للثقة

أساليب التحري "أساليب التحري تضاف إلى تلك األساليب التقليدية، وأطلق على هذه األساليب عبارة 
 ثل الهدف من هذه األساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين.الخاصة"، ويتم

 الجزائية اإلجراءات قانون في عليها المنصوصالخاصة  جراءاتاإل: الول الفرع
 لحق الذي المعلوماتي التطور مع تماشيا الجزائية اإلجراءات قانون بتعديل الجزائري المشرع سارع

 المكافحة إطار في وذلك انتشارها، من الحد األقل علىأو  عليها والقضاء تطويقها منه لةمحاو  بالجريمة،
 هو منها الغرض المتابعةالتحري و  لسلطة خاصة أحكامو  قواعد وضعحيث  اإلجرام، من النوع لهذا اإلجرائية
 86/11جب القانون وردت هذه األساليب في قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم بمو  وقد مواجهتها،

فيفري  18المؤرخ في  86/81وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  ،18/11/1886الصادر في 
أو  أسلوب اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور، وكذلك أسلوب التسرب: ، وهي1886

 كما سماه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أسلوب االختراق.
من شرح هذه األساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه األساليب التي تتم خلسة وما لذلك البد 

تحمله من معنى االعتداء على الحريات والحقوق الخاصة لألفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة 
 . (50)لألفراد وسرية المراسالت مضمونة دستوريا
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قانون اإلجراءات  من 329 المادة نصت حيث: للمحكمة نوعيوال المحلي االختصاص تمديد جواز1 .
 أخرى محاكم اختصاص ليشمل للمحكمة المحلي االختصاص تمديد جواز على األخيرة فقرتها في الجزائية

 للمعطيات اآللية المعالجة بأنظمة الماسة والجرائم المنظمة والجريمة المخدرات جرائم في التنظيم طريق عن
 .) 2006/10/05في  المؤرخ 348/06المرسوم التنفيذي رقم (

نوفمبر  10المؤرخ في  04/14بموجب القانون  األقطاب القضائية الجزائية المتخصصةكما أنشئت     
الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  اهمن بين الجرائم التي تختص ب المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية 2004

 .اإلجراءات الجزائية( من قانون 329 و  40و 37المواد(اآللية للمعطيات 
 تم قانون اإلجراءات الجزائية من 37 المادة وبموجبأنه  حيث :العامة النيابة اختصاص مجال توسيع 2 .

 نصت حيث ،قبل من بها لها مرخصا يكن لم أخرى نطاقات ليشمل العامة النيابة اختصاص مجال توسيع
 طريق عن أخرى محاكم اختصاص دائرة إلى الجمهورية لوكيل المحلي االختصاص تمديد على المادة هذه

 جرائمو  للمعطيات، اآللية المعالجة بأنظمة الماسة الجرائمو  المنظمة والجريمة المخدرات جرائم في التنظيم
 .بالصرف الخاص بالتشريع المتعلقة الجرائمو  واإلرهاب األموال تبييض

 في العامة النيابة من مةئالمال نظام حبس حيث: العمومية الدعوى تحريك في المشروعية بنظام العمل3 .
 يتمتع ال بحيث ،القانون بقوة العمومية الدعوى بتحريك الجمهورية وكيل يلتزم إذ الجرائم، بعض متابعة مجال
 عليها المنصوص الجرائم في فعل مثلما تحريكها العمومية وعدم الدعوى تحريك بين مةئالمال بسلطة بشأنها

 81/89 بالقانون المعدل والمتمم العقوبات قانون من 1مكرر 144و 1مكرر 100و مكرر 144 المواد في
 .(51) 2001يونيو  26في المؤرخ
 اختصاص مجال توسيع تم المعلوماتية للجرائم اإلجرائية المكافحة إطار في دائماو  سبق لما إضافة     
 المراسالت باعتراض والقيام فتيشبالت اإلذن بمنح الجرائم هذه عن والتحري البحث مجال في العامة النيابة

 بالقانون ج ج ا ق تعديل إطار في 5 مكرر 65 المادة نص حسب الصور والتقاط األصوات تسجيلو 
أو  بها المتلبس الجريمة في التحري ضرورات اقتضت إذا" تنص التي 2006/12/20في المؤرخ 86/11

 بأنظمة الماسة الجرائمأو  الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمةأو  المخدرات جرائم في االبتدائي التحقيق
 جرائم وكذا بالصرف المتعلقة الجرائمأو  اإلرهابأو  األموال تبييض جرائمأو  للمعطيات اآللية المعالجة
 : يأتي بما يأذن أن الجمهورية لوكيل يجوز الفساد،

 .سلكيةوالال السلكية االتصال وسائل طريق عن تتم التي المراسالت اعتراض  •
 بصفة به المتفوه الكالم تسجيلو  وبث تثبيتو  التقاط جلأ من المعنيين، موافقة دون التقنية الترتيبات وضع •

 صور التقاطأو  عموميةأو  خاصة أماكن في يتواجدون أشخاص عدةأو  شخص طرف من سريةأو  خاصة
 .خاص مكان في يتواجدون أشخاص عدةأو  لشخص

 ولو غيرهاأو  السكنية المحالت إلى بالدخول التقنية الترتيبات ضعو  بغرض المسلم اإلذن يسمح
 على حق لهم الذين األشخاص رضاأو  علم بغيرو  ،القانون هذا من 47 المادة في المحددة المواعيد خارج
 .األماكن تلك
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 لتقاط الصورا  أسلوب اعتراض المراسالت وتسجيل الصوات و  الكشف بواسطة .4
ئي ضابط الشرطة القضائية من صالحية اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات مكن المشرع الجزا    

، وهي إجراءات تباشر بشكل خفي، على الرغم من تناقضها المعلوماتيةجرائم الوالتقاط الصور للكشف عن 
 .(52)مع النصوص المقررة لحماية الحق في الحياة الخاصة

لتقاط الصور يكون بالتقاط صورة لشخص        عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص، ويتم  أو وا 
 استخدام هذه الوسائل في المحالت السكنية واألماكن العامة والخاصة.

أما تسجيل األصوات، فيتم عن طريق وضع رقابة على الهواتف وتسجيل األحاديث التي تتم عن 
وتسجيلها على أجهزة لتقاط األصوات إطريقها، كما يتم أيضا عن طريق وضع ميكروفونات حساسة تستطيع 

  .(53)إذاعيةأو  خاصة، وقد يتم أيضا عن طريق التقاط إشارات السلكية
إن ما يهم هو أن مثل هذا اإلجراءات يمكن له المساس بالحرية الشخصية، خصوصا إذا علمنا أن 

ت أو  1المؤرخ في  89/80من القانون رقم  84، فقد جاء في المادة (54)سرية المراسالت هي حق دستوري
، (55)يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها 1889

لمقتضيات حماية النظام المراسالت واالتصاالت، يمكن "مع مراعاة األحكام القانونية التي تخص سرية : أنه
للقواعد المنصوص عليها في قانون مستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية وفقا العام أو 

اإلجراءات الجزائية وفي هذا القانون، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة االتصاالت االلكترونية وتجميع وتسجيل 
 .(56)محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية

نفي االتهام عن أو  ك هل يجوز إثبات، لذل(57)باإلضافة إلى أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته
التقاط الصور في األماكن أو  اعتراض المراسالتأو  المشتبه فيه، باللجوء إلى وسيلة التسجيل الصوتي

نما أو  العامة والخاصة، وخصوصا أن مثل هذه اإلجراءات الوسائل قد ال تمس بشخص المتهم فقط، وا 
 .معارفه؟أو  ه من أقاربهبكذلك بمن يحيطون 

يفرق الفقه بين مصطلح اعتراض المكالمات الهاتفية وبين مصطلح وضع الخط الهاتفي تحت  
ويخضع  ،بطلب من صاحب الشأنأو  المراقبة، فبينما يكون األول دون رضا المعني، يكون الثاني برضا
 لتقدير الهيئة القضائية بعد تسخير مصالح البريد والمواصالت لذلك.

ديث من أهم إجراءات التحقيق، مكن المشرع ضابط الشرطة القضائية ممارسته ويعد هذا اإلجراء الح   
بموجب قانون اإلجراءات  1مكرر  61للكشف عن الجرائم التي حددها على سبيل الحصر في المادة 

 ،التي قد تقع في القريب العاجلأو  الجزائية، تباشره الجهة القضائية في بعض الجنايات والجنح التي وقعت
 أنها إجراء للتحري والتحقيق، وكل ما يتمخض عنها كدليل ضد كل شخص قامت تحريات جدية على بمعنى
وأن في مراقبة أحاديثه الهاتفية ما يفيد في  ،لديه أدلة تتعلق بهاأو  ضالع في ارتكاب هذه الجريمةأنه 

 إظهار الحقيقة، بعد أن صعب الوصول إليها بوسائل البحث العادية.
د المشرع حاول يوفق بين هذه المتعارضات، بأن أجاز هذه األساليب، ولكن نج ،لكن مع ذلك

لتزام أعوان وضباط الشرطة القضائية  بضوابط وهي مباشرة التحري بإذن من وكيل الجمهورية المختص، وا 
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يب القائمين باإلجراء السر المهني، وفيما يلي نتولى شرح كال الضابطين، فالمشرع على الرغم من إقراره أسال
، (58)يعاقب على اللجوء الستعمالها بطرق غير مشروعةأنه  تحري خاصة قد تمس بحرمة الحياة الخاصة إال

 : وهو ما سنشير إليه على النحو التالي
 مباشرة التحري بإذن من وكيل الجمهورية -أ

لم يسمح المشرع بإجراء اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور بقصد التحري 
، إال بإذن من وكيل الجمهورية المختص، جرائم المساس بأنظمة المعالجة األلية للمعطياتتحقيق عن وال

" ال : التي جاء فيها أنه 89/80من القانون  80وهذا ما قررته المادة  وتباشر هذه العمليات تحت مراقبته،
 لطة القضائية المختصة".يجوز إجراء عمليات المراقبة في الحاالت المذكورة إال بإذن مكتوب من الس

ويجب أن يتضمن اإلذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على االتصاالت المطلوب التقاطها  
غير سكنية، كما يجب أن يتضمن نوع الجريمة التي تبرر اللجوء أو  واألماكن المقصودة سواء أكانت سكنية

سلم من قبل وكيل الجمهورية للتحقيق في جريمة ، لذلك فإن اإلذن الم59إلى هذه التدابير ومدة هذه التدابير
ما ال يصلح للتحقيق في جريمة أخرى، إال بإذن جديد، كذلك يجب أن يتضمن اإلذن كل األماكن التي 

أو  توضع فيها الترتيبات التقنية من أجل التقاط وتسجيل وتثبيت الكالم المتفوه به بصفة خاصة من شخص
 . 60عدة أشخاص

المناب من طرف أو  تحريات والتحقيقات، يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون لهوعند مباشرة ال
، وحتى التقاط للصوروتسجيل األصوات و  لمراسالتل القاضي المختص، محضر عن كل عملية اعتراض

السمعي البصري، كما يذكر أو  عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات االلتقاط والتسجيل الصوتي
، بحيث يشتمل المحضر على كل البيانات (61)ضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات واالنتهاء منهافي المح

المذكورة سابقا وتكون محددة تحديدا نافيا للجهالة، ويجب أن يشتمل المحضر على توقيع محرره في 
 الصورأو  التالمناب، المراسأو  ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون لهأو  بعد أن يصنف ،(62)نهايته
ملف المتهم، وتنسخ وتترجم بالمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع أو  المحادثات المسجلةأو 

 .(63)يسخر لهذا الغرض المكالمات التي تتم باللغات األجنبية عند االقتضاء، بمساعدة مترجم
حثها ضمن الضمانات فإن ب ،تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ومن ثم: إلتزام السر المهني -ب

أو  كلف بإجراء من إجراءاتهأو  ، والسرية تعني القيام قدر اإلمكان ممن هو قائم بالتحري(64)الممنوحة للمتهم
ساهم فيه بالمحافظة على السر المهني، وبالتالي صارت السرية ليس هدفها كما كان عليه من قبل هو 

 . (65)لشخصيةتسهيل قمع المتهم، بل صارت وسيلة لضمان الحريات ا
 ،(66)نص المشرع صراحة على أن هذه العمليات تتم بمراعاة السر المهني ودون المساس به فقد

فالضابط المأذون له باعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور، ملزم قانونا بكتمان السر 
قد نص قانون اإلجراءات ، و (67)المهني ويجب أن يتخذ مقدما التدابير الالزمة لضمان احترام ذلك السر

، ما لم ينص القانون على خالف ذلك، ودون (68)الجزائية على أن تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية
إضرار بحقوق الدفاع، وكل شخص يساهم في هذه اإلجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة 
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المساس فيه، لذلك فعملية التحري عن جرائم في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها 
أو  تتم بسرية مطلقة، فيمنع منعا باتا أن يخبر المشتبه فيه بهذه التحريات بأنظمة المعالجة األلية للمعطيات

المناب أن يفصح عن مضمون محضر أو  أي شخص آخر، كذلك يمنع على ضابط الشرطة المأذون له
ال وقع تح ت طائلة الجزاء الجنائي بتهمة إفشاء السر المهني، فيجب على التحريات ألي شخص كان، وا 

ضباط الشرطة القضائية ومرؤوسيهم عدم إفشاء األسرار التي جمعوها أثناء التحريات، ألن سمعة المواطنين 
 . (69)ال يجوز أن تظل مهددة ببيانات غير مؤكدة

 االختراقأو  أسلوب التسرب .5
، عندما 1886المشرع في تعديل قانون اإلجراءات الجزائية سنة  يعتبر التسرب تقنية جديدة أدرجها

، كما يجوز لوكيل (1مكرر  61)تقتضي ضرورات التحري والتحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 
يشترط و (70)الجمهورية أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن شروط محددة

التسرب على اإلذن من وكيل الجمهورية المختص، ويجب أن تتم العملية تحت حصول الضابط المكلف ب
أشرافه ومراقبته، فإن قرر قاضي التحقيق مباشرة هذا اإلجراء وجب عليه أوال إخطار وكيل الجمهورية بذلك، 
تم ثم يقوم بمنح اإلذن مكتوب لضابط الشرطة القضائية الذي تتم عملية التسرب تحت مسؤوليته، على أن ي

، وهذا تحت طائلة البطالن المطلق، فيجب أن يكون اإلذن مكتوبا يتضمن كل ما يتعلق (71)ذكر هويته فيه
 بعملية التسرب وكذلك هوية ضباط وأعوان الشرطة المأذون لهم بالتسرب.

عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف أو  والتسرب هو قيام ضابط
فالتسرب إذن  ،(72) شريك لهمأو  فاعل معهمأنه  لية بمراقبة األشخاص المشتبه فيهم، بإيهامهمبتنسيق العم

التوغل داخل أو  مراقبة األشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة،بهو قيام المأذون له بالتحقيق في الجريمة 
أن يستعملوا لهذا الغرض شريك لهم، ويسمح لضباط وأعوان الشرطة القضائية بأنه  جماعة إجرامية بإيهامهم

وذلك بهدف مراقبة  ،(73)هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة بعض الجرائم، دون أن يكون مسؤوال جزائيا
 .(74)أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم اإلجرامية، بإخفاء الهوية الحقيقية

واألشخاص الذين عون الشرطة القضائية المرخص له بإجراء عملية التسرب أو  ولهذا يجوز لضابط
 يسخرون لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا القيام بما يلي:

معلومات متحصل أو  وثائقأو  جاتمنتأو  أموالأو  إعطاء موادأو  تسليمأو  نقلأو  حيازةأو  اقتناء -
 مستعملة في ارتكابها.أو  عليها من ارتكاب الجرائم

المالي وكذا أو  رائم، الوسائل ذات الطابع القانونيوضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجأو  استعمال -
 . (75)االتصالأو  الحفظأو  اإليواءأو  التخريبأو  وسائل النقل

ويحظر على المتسرب إظهار الهوية الحقيقية في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات مهما كانت 
ة في القبض على المشتبه فيهم األسباب إال لرؤسائهم السلميين، ألن هذا سيؤدي إلى إفشال الخطة المتبع

بأن  (16مكرر  61)وتعريض العضو المكشوف عن هويته للخطر، وهو ما أكده المشرع بموجب المادة 
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أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا أو  صراحة أنه:" ال يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط تنص
 ات".التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل اإلجراء

أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين إلى أو  كما عاقب المشرع كل من يكشف هوية ضباط
ذا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال  1888888دج إلى  18888خمس سنوات وبغرامة من  دج، وا 

بة فتكون العقو  ،أصولهم المباشرينأو  أبنائهمأو  أزواجهمأو  ضرب وجرح أحد هؤالء األشخاصأو  عنف
ذا تسبب هذا  188888دج إلى  188888سنوات والغرامة من  18الحبس من خمس سنوات إلى  دج، وا 

 188888سنة والغرامة من  18إلى  18الكشف في وفاة أحد هؤالء األشخاص فتكون العقوبة الحبس من 
 .(76)دج 1888888إلى 
يلتزم المتسرب القيام بهذه العملية ولضمان نجاح عملية التسرب للكشف عن جرائم الصفقات العمومية،      

 بكل اإلجراءات المحددة قانونا، وأهمها حصوله على اإلذن المكتوب من قبل وكيل الجمهورية المختص
نجاح العملية، وكما يلتزم المتسرب حفاظا على أمنه على بحيث إلتزام هذا األخير باإلشراف والمراقبة 

 لك لخطورة مهمته التي تتطلب جرأة وكفاءة ودقة في العمل. وذ ،وسالمة العملية بعدم الكشف عن هويته
ورغم أن المشرع أجاز مثل هذه األفعال التي تعتبر في حقيقة األمر جرائم من أجل خلق الثقة 
وتعزيزها في ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم المرخص لهم بإجراء عملية التسرب من قبل المشتبه فيهم 

األعوان من أن أو  فاعلون، مع ذلك منع المشرع هؤالء الضباطأو  م شركاءوالنجاح في إيهامهم بأنه
يمنع على الضباط واألعوان المتسربين أن يخلقوا أنه  يحّرضوا المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة، بمعنى

 فعل ممنوع تحت طائلةرتكاب الجريمة، فهذا الالالفكرة اإلجرامية للشخص الموضوع تحت المراقبة ودفعه 
 .جراءاإلبطالن 

 90/94 رقم القانونإطار  في اإلجرائية المكافحة: الثانيفرع ال
 خاصةو  جديدة أحكاما ،1889أوت  1المؤرخ في  89/80رقم  القانون في الجزائري المشرع نظم

 يالت الثالثة المادة عليه تنص ما القواعد هذه من الجريمة، لحق الذي التطورو  تتماشى المعلوماتية بالجريمة
 : منها الهدف تقنية ترتيبات من التحقيقاتو  التحريات تتطلبها التي الجديدة اإلجراءات تضمنت

  الدولي للمحاكم الجزائرية االختصاص تمديد جواز. 1
أنه زيادة على قواعد االختصاص المنصوص عليها في قانون  89/80من القانون  11قررت المادة     

كم الجزائرية بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تختص المحا، اإلجراءات الجزائية
وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية والدفاع ، المرتكبة خارج اإلقليم الوطني عندما يكون مرتكبها أجنبيا

 الوطني أو المصالح اإلستراتيجية لالقتصاد الوطني.
 لسرية ضمانه رغم اإلجراء هذا الجزائري المشرعنى تب :تجميعهاو  اإللكترونية االتصاالت مراقبة. 2

 الجرائم بعض لخطورة نظرا الجزائري، الدستور من 39 المادة بنص أشكالها بكل االتصاالتو  المراسالت
 .حينها في اإللكترونية االتصاالت تسجيل :حصرا المحددة المعلوماتية
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 االتصالو  اإلعالم بتكنولوجيات المتصلة الجرائم من بالوقاية الخاص 09/80 قانونال بين كما     
 االتصاالت مراقبة في المتمثل الجديد اإلجراء بتطبيق تسمح التي الحاالت، الرابعة مادته في مكافحتهاو 

 :هي الحاالت هذهو  ،الحصر سبيل على ذلكو  ،اإللكترونية
 .الدولة بأمن ةالماس الجرائمأو  التخريبأو  اإلرهاب بجرائم الموصوفة األفعال من للوقاية •
أو  العام النظام يهدد نحو على معلوماتية منظومة على االعتداء احتمال عن معلومات توفر حالة في •

 .الوطني االقتصادأو  الدولة مؤسساتأو  الوطني الدفاع
 األبحاث تهم نتيجة إلى الوصول الصعب من يكون عندما ،القضائية والتحقيقات التحريات لمقتضيات •

  .(77) اإللكترونية للمراقبة اللجوء دون الجارية
 المعلوماتية للمنظومة التفتيش إجراءات.3

وكذا ضباط  ،أنه يجوز للسلطات القضائية المختصة، 89/80من القانون رقم  1قررت المادة 
أعاله  0وفي الحاالت المنصوص عليها في المادة  ،الشرطة القضائية في إطار قانون اإلجراءات الجزائية

 : ول بغرض التفتيش ولو عن بعد إلىالدخ
 منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذلك المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها. -
 منظومة تخزين معلوماتية. -

من هذه المادة، إذا كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن  -أ -في الحالة المنصوص عليها في الفقرة   
ن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها أو  ،مة معلوماتية أخرىالمعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظو 

يد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعالم دانطالقا من المنظومة األولى، يجوز تم
 السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.

ا من المنظومة األولى، إذا تبين مسبقا بأن المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها انطالق   
مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج اإلقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات 

 األجنبية المختصة طبقا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
 توقيف قضية لوماتية،المع مجرمي لتتبع جديد كإجراء الدولية القضائية المساعدة على وكمثال

 شكوى للتحقيقات األمريكي الفدرالي المكتب تقديم بعد بومرداس ببلدية جزائري لشاب الجزائرية األمن مصالح
 أحياء أحد في قنبلة بوضع فيها مهددا المكتب لهذا إلكترونية برسالة بعث قد الشاب هذا أن مفادها ضده
 المنتخب بين الكروية المباراة انطالق قبل األمريكيين صرينالمنا تستهدف إفريقيا بجنوب جوانسبورغ مدينة

 .العالم كأس بطولة في واألمريكي الجزائري
 التفتيش المعلوماتية الجرائم مجال 89/80 رقم القانون من الخامسة المادة في الجزائري والمشرع  

 بحيث العادي تفتيشال عن مضمونه اختلف نأو  حتىو  الجزائية، اإلجراءات قانون في عليه المنصوص
 أحكام مراعاة مع الجزائية اإلجراءات قانون من 45 المادة في عليها المنصوص التفتيش شروط توفر يجب
 .معلوماتية جرائم بصدد ألننا منها األخيرة الفقرة
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 جديد إجراء وهذا، بعد عن المعلوماتية المنظومة على التفتيش إجراء أجاز 80 /89 رقم القانون أن غير   
 في أدلة عن للتفتيش للحاسوب، المنطقي الكيان في بالدخول صاحبها إذن دون إليها الدخول يمكن بحيث

 هذه إفراغ أجاز كما محسوس، غير معنوي شيء وهي األخير، هذا عليها يحتوي التي المعلومات
 .(78)فيها الدليل عن للبحث نسخهاأو  مادية دعامة على المعلومات

لفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث ويمكن للسلطات المك   
أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات 

 .(79)الضرورية النجاز مهمتها
 التفتيش عملية يسهل آخر اءإجر  على 09/80 القانون نفس في ودائما ،الجزائري المشرع نص كما

 التقنيينو  كالخبراء المؤهلين األشخاص إلى اللجوء في يتمثل اإلجراء هذاو  ،5 المادة من األخيرة الفقرة في
 جمعو  المعلوماتية، المنظومة على التفتيش عمليات إلجراء اتلحاسوبا فنو  اآللي اإلعالم في المختصين
  .(80)المعلومات بهذه بالتفتيش المكلفة السلطات تزويدو  عليها الحفاظو  عليها المتحصل المعطيات
 حجز المعطيات المعلوماتية .4

، أنه عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في 89/80من القانون رقم  6أكدت المادة 
منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري 

ز كل المنظومة، يتم نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات الالزمة لفهمها على دعامة تخزين حج
 الكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات الجزائية.

يات في يجب في كل األحوال على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سالمة المعط
غير أنه يجوز لها استعمال الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل ا العملية، المنظومة المعلوماتية التي تجري به

أو إعادة تشكيل هذه المعطيات، قصد جعلها قابلة لالستغالل ألغراض التحقيق شرط أن ال يؤدي ذلك إلى 
ذا استحال إجراء الحجز وفقا لم ،المساس بمحتوى المعطيات  86ا هو منصوص عليه في أحكام المادة وا 

أعاله ألسباب تقنية، يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى 
المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية والى نسخها، الموضوعة تحت تصرف األشخاص المرخص 

 .(81)لهم باستعمال هذه المنظومة
للسلطة التي تباشر التفتيش أن تأمر باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االطالع على  ويمكن

المعطيات التي يشكل محتواها جريمة، السيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية 
 .(82)المناسبة لذلك

مال المعلومات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول بت، ال يجوز استع
المتحصل عليها عن طريق عمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون، إال في الحدود الضرورية 

 .(83)للتحريات أو التحقيقات القضائية
 التزامات مقدمي الخدمات بمساعدة السلطات المختصة .5
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اعدة للسلطات المكلفة في إطار تطبيق أحكام هذا القانون يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المس
بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى االتصاالت في حينها وبوضع المعطيات 

 سلطات تمكينل أدناه تحت تصرف السلطات المذكورة، وذلك 11التي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 
 .الخدمة على مستعملي التعرف من التحقيق

لخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين وكذا ويتعين على مقدمي ا
 .(84)المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة إلفشاء أسرار التحري والتحقيق

 مادته في أوجب كما التسجيل تاريخ من واحدة بسنة المعطيات لحفظ الالزمة المدة القانون هذا حدد وقد   
 :هي خاصة إلتزامات الخدمات دميمق على 12

 وسائل باستعمال إليها الدخول منعأو  وتخزينها للقانون المخالفة المعطيات لسحب الفوري التدخل واجب •
 .تقنيةو  فنية
 العام للنظام مخالفة معلومات تحتوي التي الموزعات إلي الدخول إمكانيات لحصر التقنية الترتيبات وضع •
 .(85)بوجود لديهم المشتركين يخبروا أنو 

 من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها للوقاية الوطنية الهيئةإنشاء  .6     
 11/161  رقم  رئاسي  مرسوموقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي       

 تشكيلة وتنظيم  يحدد  1811أكتوبر  0ه/ الموافق ل  1046عام   الحجة  من ذي 10المؤرخ في 
تي الو ،من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها للوقاية  الوطنية الهيئة سير وكيفيات

تعد سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل ستعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل 
نيين بالموضوع ومسؤولي مصالح األمن وقاضيين اثنين من المحكمة وتضم أساسا أعضاء من الحكومة مع
 .العليا يعينهما المجلس األعلى للقضاء

الهيئة قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين لمصالح االستعالم العسكرية  توضم
 .والدرك الوطني واألمن الوطني وفقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية

بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  الهيئة توكلف
 .ومكافحتها

كما تعنى بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن 
للوقاية من  الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وضمان مراقبة االتصاالت االلكترونية

األفعال الموصوفة بجرائم اإلرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة وذلك تحت سلطة القاضي 
 .المختص وباستثناء أي هيئة وطنية أخرى

نشاء هذه الهيئة مكن بالفعل من تزويد العدالة بالمزيد من الموارد البشرية المؤهلة ومراجعة الترسانة  وا 
في ذلك في المجال الجزائي من أجل تحسين حماية حقوق وحريات المواطنين وتشديد  التشريعية بما

"العقوبات على أي تقصير في هذا المجال
(86)

 . 

 الجزائرية قضايا المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات التي طرحت على المحاكم: 1الشكل 
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 السنة  2995  2992  2992  2992  2990  2919  المجموع

  
  عدد الجرائم  81  81  84  86  11  11  41

 
  عدد الشخاص المتابعين  88  81  84  14  11  18  00

 
 أثبتتالرقم هو أقل بأضعاف من حجم االعتداءات الفعلية التي  هذا أن اإلحصائيةولكن تثبت التقارير 

ن وضع المشرع الت األشكالاعتداء يوميا بمختلف   118 إلى  188تكون بين  أنهاتقارير  نظام حماية ي وا 
صل، والتي تتطور ة بشكل مفلية للمعطيات إال أنه لم تعالج نصوصه األفعال المقترفنظام المعالجة األ

والقراصنة حول من يبتكر أكثر جريمة  نبشكل مذهل في الثانية الواحدة وكأنها مسابقة عالمية بين المخترقي
 اإلجرامووسائل فعالة للحد من  آلياتلم تتمكن من وضع  انترنت تطورا وسرعة، وحتى الدول الكبرى

جرائم الكمبيوتر تكلف االقتصاد أن  FBIرالي مكتب التحقيقات الفدالتقارير الصادرة عن  أثبتتالمعلوماتي 
تعرضت لخسائر مالية بسبب  األمريكيةبالمئة من الشركات   60دوالر سنويا، وحوالي  67.1  األمريكي

 الكمبيوتر خالل العام الماضي. ظمةأنحوادث اختراق 
 الخاتمة

المشرع الجزائري ال يتوفر على آليات قادرة على االضطالع باآلثار  إلى أن ،في األخير نخلص
الخطيرة التي ترتبها جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات سواء على مستوى النصوص 

زة المتخصصة لمواجهة هذا النوع من اإلجرام، ومن ثم كان على مستوى طبيعة الكوادر واألجهأو  التشريعية
البد أن يبادر إلى تبني سياسة موسعة ومحكمة، تستهدف إيقاف كل التحديات التي يطرحها هذا اإلجرام، 

يمانا بأهمية الوقوف أمام التحديات التي م هذا البحث ببعض االقتراحات تفرضها هذه الجريمة، ارتأينا خت وا 
لتي قد تساهم في التقليل من اآلثار السلبية لكثير من التحديات المصاحبة لوسائل االتصال اوالتوصيات 

 الجديدة، وتندرج هذه التوصيات تحت النقاط اآلتية :
إعطاء جرائم التقنية حقها من األهمية في مؤسسات التشريع الوطنية والدولية على السواء، مع التركيز  .1

يرة ضمن التشريعات الوطنية المختلفة، باعتبار أن جرائم اإلنترنت ذات على أهمية إدراج نصوص هذه األخ
بعد دولي تتطلب االنخراط في اتفاقيات دولية، واالهتمام بالتعاون الدولي في مجال المكافحة لضمان 

 الحماية العالمية الفعالة لبرامج المعطيات اآللية والكمبيوتر وشبكة االنترنت ككل.
الحالية بما يتالءم مع طبيعة جرائم اإلنترنت، والتقنية، وتثقيف العاملين في  تعديل بعض التشريعات .1

الجهات ذات العالقة بهذه التعديالت، وشرحها لهم بشكل واضح، وخاصة وانفي مجال الملكية الفكرية 
في  فالتشريع الوحيد الذي تقع برامج المعالجة اآللية للمعطيات تحت حمايته هو قانون حقوق المؤلف وحتى

هذا إطار هذا القانون ال تتعدى الحماية شكل البرنامج فقط، لهذا السبب تبرز أهمية البحث عن إطار أكبر 
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وأوسع لبرامج الكمبيوتر يتعدى النصوص التقليدية لجريمة التقليد المنصوص عليها في قانون حقوق المؤلف 
 والحقوق المجاورة.

 السلطات مهام صعوبة تظهر المحسوس غير بيئتها كيانو  ةالخاص المعلوماتية الجريمة لطبيعة نظرا.  0
نو  فحتى أدلتها عن البحثو  الجريمة عن للكشف دورها أداء في القضائية السلطاتو  القضائية شبه  نجحت ا 

ضفاءو  الضبطو  التفتيشو كالمعاينة التقليدية اإلجرائية األساليب تطبيق في نسبيا الّدول  بعض ا 
 للكشف دائما الصعوبات بعض تبقى المعلوماتية، الجريمة طبيعةو  لتتالءم عليها، الشروطو  الخصوصيات

 مسرحها على يترددون الذين األشخاص كثرةو  تتركها التي المادية اآلثار قلة في المتمثلةو  الجريمة هذه عن
 .عنها الكشف عملية يصعب مما اكتشافها فترةو  ارتكابها فترة بين

التحري والتحقيق، والمحاكمة حول جرائم المساس بأنظمة  عقد دورات مكثفة للعاملين في حقل .4
ات، والجرائم المرتبطة بها، والنظر في تضمين مناهج التحقيق لحاسوبالمعالجة اآللية للمعطيات وتطبيقات ا

 الجنائي في كليات، ومعاهد تدريب الشرطة موضوعات عن جرائم اإلنترنت.
ي اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة سواء من حيث سالمة مساعدة شركات التقنية، واإلنترنت العربية ف .0

 ما يختص بقواعد حماية األجهزة، والبرامج.أو  المنشآت،
التنسيق إلنشاء مركز معلومات عربي مشترك يهتم برصد وتحليل جرائم الحاسوب، يضم معلومات  .1

ت ال تحدها حدود مكتملة عن أي واقعة ومعلومات عن المدانين والمشتبه بهم، حيث أن جريمة اإلنترن
 قومية.أو  وطنية،

 اإلجرائية الناحية من الجريمة هذه لمكافحة الدولي للتعاون المناسبة الوسائل إيجاد ضرورة تظهر كما .6
 المجرمين تسليمو  المعلومات تبادل على الدولي كالتعاون الجرائم بهذه الخاصة التشريعات بين التوفيق بهدف

 .أخرى دول في المجموعة لألدلة دولة أي قبولو 
***** 
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الحماية الجنائية لبرامج  القهوجي،علي عبد القادر : أنظر ."التواجد داخل نظام المعالجة اآللية للمعطيات ضد إرادة من له الحق في السيطرة على هذا النظام": يقصد بفعل البقاء (6) 

 .144ص المرجع السابق،  الكمبيوتر،

 .406، ص 1881نائلة عادل محمد فريد قروة، جرائم الكمبيوتر االقتصادية، منشورات حلبي، الطبعة األولى، بيروت، ( 7) 
 .117، المرجع السابق، ص خثير مسعود( 8) 
 .141المرجع السابق، ص  ة لبرامج الكمبيوتر،الحماية الجنائي علي عبد القادر قهوجي،( 9) 
 .147-146، ص المرجع نفس (10) 
 .119، المرجع السابق، ص خثير مسعود( 11) 
 .110، ص 1886، الجزائر، ةآمال قارة، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، دار هوم( 12) 
 .11ص المرجع السابق،  ،فشار عطاء اهلل( 13) 
 .111، المرجع السابق، ص ير مسعودخث( 14) 
  .1881 ،والبحوث الجنائية، أبو ظبيلدراسات تنظيم المركز العربي ل مؤتمر األمن العربي، بحث مقدم إلى ''واالنترنت ائم الكمبيوترجر ''، يونس عرب (15) 
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 .149المرجع السابق، ص  الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر، علي عبد القادر قهوجي،( 16) 
 .71- 74ص ضياء مصطفى عثمان، المرجع السابق، ( 17) 
 .04النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية، المرجع السابق، ص : عبد الفتاح بيومي حجازي( 18) 
 .104المرجع السابق، ص  الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر، علي عبد القادر قهوجي،( 19) 
 .04 النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية، المرجع السابق، صحجازي، بيومي عبد الفتاح ( 20) 
 .118آمال قارة، المرجع السابق، ص : أنظر ال يشترط اجتماع هذه الصور، بل يكفي أن يصدر عن الجاني إحداها فقـط. (21)
 .101 ، ص1881ات اإلعالمية، الجزائر، موسوعة الفكر القانوني، دار الهالل للخدم، جرائم الكمبيوتر واالنترنت، نبيل صقر ( 22) 
 .90 حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية، المرجع السابق، صبيومي عبد الفتاح ( 23) 
 .111آمال قارة، المرجع السابق، ص ( 24) 
 .41فشار عطاء اهلل، المرجع السابق، ص ( 25) 
 .40-44المرجع، ص  نفس( 26) 
 .418، ص 1886اق المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات االقتصادية في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، المركز الجامعي بشار، نط ،محمد مزاولي( 27) 
 .41- 84فشار عطاء اهلل، المرجع السابق، ص  (28) 
في اتفاق تألف بغرض اإلعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم "كل من شارك في مجموعة أو : من قانون العقوبات( 1مكرر 490)حيث تنص المادة  (29) 

 .وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو بعدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة بالجريمة ذاتها"
 .47-46فشار عطاء اهلل، المرجع السابق، ص ( 30) 
 :" يعاقب على الشروع في ارتكاب جنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها".الجزائري باتقانون العقو من  7مكرر  490نصت المادة ( 31) 
 .144أمال قارة، المرجع السابق، ص ( 32) 
 . 422، ص2009 الجديدة، الجامعة دار، الطبعة األولى، المعلوماتية للحماية القانوني النظام المعلوماتي األمن عطية، الدسوقي طارق (33)
 .بعدها ماو  123 ص، 2008، الجديدة الجامعة ، دارالثامنة الطبعة الجنائية، اإلجراءات ،عامر أبو زكي محمد(34)
 .141، ص 8111-1811،  1الجزائر جامعة ،الحقوق ليةك ،الجنائي القانون في الماجستير شهادة على الحصول أجل من كرةمذ ،المعلوماتية الجريمة مكافحة ،نورة طرشي (35)
 بعضها مع وتتصل محددة وظيفة منها لكل الوحدات من مجموعة وهي: المادية المكونات المعلوماتية، وينصب التفتيش على نظم في للتفتيش الرئيسي المحل اآللي لحاسوبا يمثل( 36) 

التحكم،  والمنطق، الشاشة، وحدة لحاسوبا القراءة، وحدة ذاكرة الرئيسية، وحدة لذاكرةا وحدة ،اإلدخال وحدات: وهي الحاسوب بمعدات وتسمى متكامل، كنظام تعمل يجعلها بشكل البعض
 .اإلخراج، الطابعة المساعدة، وحدة الذاكرة وحدة
 .441 صالمرجع السابق،  ،عطية الدسوقي طارق: أنظر

 .111 المرجع السابق، ص ،نورة طرشي (37) 
 . 385ص ،السابق المرجع عطية، الدسوقي إبراهيم طارق (38) 
 .2007، الحقوقية الحلبي منشورات ثانية،ال طبعةال والقانون، الشرطة الفنية ودور المؤلف والمصنفات الكمبيوتر وحقوق عفيفي، جرائم كامل عفيفي (39) 
 . 52ص ،2000،القاهرة العربية النهضة دار، المتهم المعلوماتي وضمانات اآللي لحاسوبا نظم حمد، تفتيشأ اهلل عبد هاللي (40) 
 .118 المرجع السابق، ص ،نورة طرشي( 41) 
 .بعدها وما  187، ص1982،المتهم المال، اعتراف صادق سامي (42) 

 .459 ص ،المرجع السابق ،عطية الدسوقي طارق: وأيضا
 . 106ص ،2001القاهرة،  ،العربية النهضة دار ،الصغير الباقي عبد جميل: أنظر (43) 
 . 68ص. ،2008 ،8 الجديدة، ط الجامعة دار ،الجنائية جراءاتاإل ،عامر أبو زكي محمد (44) 
 .111المرجع السابق،  ،نورة طرشي(45) 

 . 65ص ،1887 ،ثانيةال طبعةال ،الحقوقية الحلبي منشورات ،والقانون الشرطة الفنية ودور المؤلف والمصنفات الكمبيوتر وحقوق جرائم ،عفيفي كامل عفيفي 46
 .116سابق، ص المرجع ال ،نورة طرشي(47) 
 .109محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، بدون سنة نشر، ص  (48)
 .181 محدة محمد، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، الطبعة األولى، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص (49)
"ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون سرية المراسالت : ، معدل ومتمم، التي تنص على أنه1996 الجزائري لعام دستور( من ال49)المادة  (50)

 واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة".
 .140المرجع السابق، ص  ،نورة طرشي (51)
 .74 -71، ص 1818 ،الجزائية، دار الهدى عين مليلة، الجزائر اإلجراءات، محاضرات في قانون نخلفي عبد الرحم (52)
 .70، ص 1998ق الجنائي، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، يحقتحسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في ال (53)
 معدل ومتمم.  1996( من دستور 49المادة ) (54)
يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  1889أوت  1المؤرخ في  89/80القانون رقم  من أ/ 1 المادة إطار فيئم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجراب يقصد(55)

ات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات المحددة في قانون العقوب بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها،
 معلوماتية أو نظام االتصاالت االلكترونية.

م يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعال 1889أوت  1المؤرخ في  89/80القانون رقم  من ج / 1 المادة إطار في المعلوماتية بالمعطيات يقصد (56)
امج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة واالتصال ومكافحتها، أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البر 

 معلوماتية تؤدي وظيفتها .
 حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون." "كل شخص يعتبر بريئا: على أنه 1996 عام من دستور (01)تنص المادة  (57)
 .1886ديسمبر  18المؤرخ في  86/14من القانون رقم  (44)معدلة ومتممة بموجب المادة  66/116من األمر رقم  (مكرر 484) المادة (58)
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 .86/11( من القانون رقم 10مادة )المعدل والمتمم بموجب ال 66/111األمر رقم  (7مكرر  61)المادة  (59)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم بموجب المادة ) 66/111األمر رقم  (7مكرر  61)المادة  (60)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم بموجب المادة ) 66/111األمر رقم  (9مكرر  61)المادة  (61)
 .171 ص ،1888فقها وقضاء، الطبعة األولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،  كمال كمال الرخاوي، إذن التفتيش (62)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم بموجب المادة ) 66/111األمر رقم  (18مكرر  61) المادة (63)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم بموجب المادة ) 66/111من األمر رقم  (11)المادة  (64)
 .117، ص 1880سهيلة بوزبرة، مواجهة الصفقات العمومية المشبوهة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة جيجل،  (65)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم بموجب المادة ) 66/111األمر رقم  (7مكرر  61)المادة  (66)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم بموجب المادة ) 66/111من األمر رقم  (4/ 01) المادة (67)
 معدل ومتمم. 66/111األمر رقم  (11)المادة  (68)
 .191السهاوي، المرجع السابق، ص  قدري عبد الفتاح (69)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم بموجب المادة ) 66/111األمر رقم  (11مكرر 61)المادة  (70)
 .111، ص 1889يط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر، حز محمد  (71)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم بموجب المادة ) 66/111األمر رقم  (11مكرر 61) المادة (72)
 .81عيساوي نبيلة، المرجع السابق، ص  (73)
 .71 -70لمرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي، ا (74)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم بموجب المادة ) 66/111األمر رقم من  (10مكرر  61) المادة (75)
 .86/11( من القانون رقم 10المعدل والمتمم ومعدل بموجب المادة ) 66/111من األمر رقم  (مكرر 0 – 61/4) المادة (76)
 .141-141ابق، ص المرجع الس ،نورة طرشي (77)
 .141-141، ص 1811-1811،  1الجزائر الحقوق جامعةكلية  ،الجنائي القانون في الماجستير شهادة على الحصول أجل من كرةمذ ،المعلوماتية الجريمة مكافحة ،نورة طرشي (78)
 .1889أوت  1المؤرخ في  89/80القانون رقم  من 81 المادة (79)
 .144-141ص  المرجع السابق، ،نورة طرشي (80)
 .1889أوت  1المؤرخ في  89/80القانون رقم  من 87 المادة (81)
 .1889أوت  1المؤرخ في  89/80القانون رقم  من 80 المادة (82)
  1889أوت  1المؤرخ في  89/80القانون رقم  من 89 المادة (83)
 .1889أوت  1المؤرخ في  89/80القانون رقم  من 18 المادة (84)
 .140لمرجع السابق، ص ا ،نورة طرشي (85)
والمتضمن  1889أغسطس  1المؤرخ في  80-89إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته التي سبق وأن ص عليها القانون رقم  (86)

 .افحتهاالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومك
من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  سير  وكيفيات  تشكيلة وتنظيم  يحدد 1811أكتوبر  0ه/ الموافق ل  1046عام   الحجة  من ذي 10المؤرخ  في   15-261  رقم  رئاسي  مرسومأنظر: 

 .الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
 

 قائمة المراجع
 الكتب  -أ
 .110، ص 1886رة، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر، آمال قا .1
 .1887، دار الخلدونية، الطبعة األولى، الجزائر، 84/81بن زيطة عبد الهادي، حماية برامج الحاسوب في التشريع الجزائري وفقا ألحكام قانون حقوق المؤلف الجديد األمر رقم  .1
 .2001القاهرة،  ،العربية النهضة دار ،الصغير باقيال عبد جميل .4
 .1881خالد مصطفي فهمي، الحماية القانونية لبرامج الكمبيوتر، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  .0
 .1818خثير مسعود، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  .1
 . 1982،متهمال المال، اعتراف صادق سامي .6
 .1881لكتاب الثاني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، اعبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية،  .7

 .1999علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر، المكتبة القانونية، القاهرة،  .0
 .1880، الجديدة دار الجامعة، واألنترنت الحاسوب نظم على الجنائي التفتيش ،الطوالبة محمد حسن علي .9

 .1887 ،ثانيةال طبعةال ،الحقوقية الحلبي منشورات ،والقانون الشرطة الفنية ودور المؤلف والمصنفات الكمبيوتر وحقوق جرائم ،عفيفي كامل عفيفي .18
 .1811، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان ولى،السرقة اإللكترونية )دراسة فقهية(، الطبعة األضياء مصطفى عثمان،  .11
 .محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، بدون سنة نشر .11
 .2008الجديدة،  الجامعة دار ،8 ط ،الجنائية اإلجراءات ،عامر أبو زكي محمد .14
 . 2000،القاهرة ،العربية النهضة دار، المتهم المعلوماتي وضمانات اآللي لحاسوبا نظم تفتيش، مدحأ اهلل عبد هاللي .10
 .1881نائلة عادل محمد فريد قروة، جرائم الكمبيوتر االقتصادية، منشورات حلبي، الطبعة األولى، بيروت،  .11
 .1881ل للخدمات اإلعالمية، الجزائر، نبيل صقر، جرائم الكمبيوتر واالنترنت، موسوعة الفكر القانوني، دار الهال .16
 المذكرات والرسائل -ب 
 .1811-1811، 1 الجزائر الحقوق جامعة ليةك ،الجنائي القانون في الماجستير شهادة على الحصول أجل من كرةمذ ،المعلوماتية الجريمة مكافحة ،نورة طرشي .1
 .1886ادية في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، المركز الجامعي بشار، محمد مزاولي، نطاق المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات االقتص .1
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 الندوات والملتقيات -ج
 .1889أكتوبر  ،بأكاديمية الدراسات العليا بليبيا، الملتقى المغاربي حول القانون والمعلوماتية ضمن، بحث ''مواجهة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري'' فشار عطاء اهلل، .1
 .1881، بحث مقدم إلى مؤتمر األمن العربي، تنظيم المركز العربي للدراسات والبحوث الجنائية أبو ظبي ''جرائم الكمبيوتر واالنترنت''يونس عرب،  .1
 االتفاقيات والقوانين -د
 .80/11/1881االتفاقية الدولية حول اإلجرام المعلوماتي التي أبرمت بتاريخ  .1
 .1880( لسنة 71المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد ) 18/11/1880المؤرخ في  80/10القانون رقم  .1
 0الموافـق ل  /هــ 1406صـفر  10المـؤرخ فـي  66/116رقـم  لقـانون العقوبـاتالمعـدل والمـتمم  1880نـوفمبر 18هــ الموافـق لــ 1011رمضـان  17المـؤرخ فـي  80/11القـانون رقـم  .4

 .1880( لسنة 71، الجديدة الرسمية العدد )1966يوليو 
الصادرة سنة  00، والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المنشور في الجريدة الرسمية رقم1886ديسمبر سنة  18الموافق  1017ذي القعدة عام  19مؤرخ في  11-86القانون رقم  .4

1886 . 
 66/10المتعلق بحماية االختراعات المعدل لألمر  87/11/1994المؤرخ في  94/17ق ببراءات االختراع المعدل لألمر رقم المتعل 19/87/1884المؤرخ في  84/87األمر رقم  .5

جازات االختراع. 84/84/1964في   المتعلق بشهادات المخترعين وا 
 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة. 19/87/1884الصادر بتاريخ  84/81األمر رقم  .2
 



 ملخص
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 ملخص 
لحق في الحياة؛ بل يجب أن يتمتع بكافة العناصر التي تضمن بقاءه على قيد لم يعد يكفي القول أن اإلنسان له ا      

الحياة وعيش حياة عادية وطبيعية، ولهذا فقد كفل القانون الدولي اإلنساني حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة 
عن طريق ضمان حماية وسائل معيشته بما  باعتبارها المجال الحيوي الذي يضمن حقوق اإلنسان أثناء النزاع المسلح  وذلك

في ذلك المياه والموارد المائية وتجنيبها ويالت الحرب باعتبار حماية البيئة الطبيعية أحد الحقوق اإلنسانية أثناء السلم 
واحد ال يقبل وخالل النزاع المسلح، وبالتالي إن العالقة التي تربط اإلنسان بالبيئة هي عالقة تأثير وتأثر، فالبيئة هي وسط 

التقسيم، لذلك، فإن األضرار التي تلحق بالبيئة ال تعرف حدود ولعل خير دليل على هذا هو ما شهده العالم من حروب أدت 
بدورها إلى األضرار باإلنسان وبيئته على المدى الطويل، كون االعتداء على البيئة يكون بطريقة غير مباشرة من جهة والتي 

دي لمتطلبات الحرب، أي دمار البيئة المحيطة بميدان القتال، كما يكون االعتداء على البيئة تأتي ضمن المجرى العا
بطريقة مباشرة من جهة أخرى، أشد خطورة وضرًرا، وهو محرم دوليا بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني بصفة خاصة 

المساس بعناصر البيئة الطبيعية أثناء القيام  بموجب مبدأ حصانة البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمة، أي عدم جواز
 بالعمليات العسكرية القتالية، هي هدف غير مشروع في النشاط العدائي، وكذلك وسيلة غير مشروعة لتحقيق ميزة عسكرية.

أثناء  لبيئةا بحماية الخاصة القانون الدولي اإلنساني قواعد إحترام وفرض إحترام على كبيرة أهمية تعليق يتعين لذلك       
يالء النزاعات المسلحة فحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة بما في ذلك  الحماية، هذه وتفعيل لتطوير الدائم اإلهتمام وا 

المياه والموارد المائية لها أثر كبير في الحفاظ على النوع البشري وعنصر أساسي لحياة الكائنات الحية بما في ذلك 
 اإلنسان.
جراءات ونظرا        لألضرار الجسيمة المحدقة بالبيئة بسبب آثار الحروب واألسلحة المستخدمة فيها توجب إقرار تدابير وا 

فعالة لحماية البيئة، وعليه يتبادر إلى ذهننا اإلشكال التالي: عن مدى فعالية قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاصة بحماية 
 البيئة أثناء النزاعات المسلحة؟ . 

 ويندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية:       
 المبحث األول: القواعد القانونية لضمان حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.

 حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة.: اآلليات المكرسة لتفعيل قواعد المبحث الثاني
 النتهاكات الجسيمة، األسلحة الجيوفيزيائية، الدمار الشامل: حصانة البيئة، االكلمات المفتاحية

 
 

على ضوء أحكام القانوني اإلنساني الجسيمة االنتهاكاتحصانة البيئة الطبيعية من   

5090حظر استخدام التغيرات المناخية ألغراض عدائية لعام واتفاقية    
 



 مقدمة
 

لم يعد يكفي القول أن اإلنسان له الحق في الحياة؛ بل يجب أن يتمتع بكافة العناصر التي تضمن بقاءه       
الطبيعية أثناء  على قيد الحياة وعيش حياة عادية وطبيعية، ولهذا فقد كفل القانون الدولي اإلنساني حماية البيئة

وذلك عن طريق  ،النزاعات المسلحة باعتبارها المجال الحيوي الذي يضمن حقوق اإلنسان أثناء النزاع المسلح
إن العالقة فوبالتالي  ،ضمان حماية وسائل معيشته بما في ذلك المياه والموارد المائية وتجنيبها ويالت الحرب

وتأثر، فالبيئة هي وسط واحد ال يقبل التقسيم، لذلك، فإن األضرار  التي تربط اإلنسان بالبيئة هي عالقة تأثير
التي تلحق بالبيئة ال تعرف حدود ولعل خير دليل على هذا هو ما شهده العالم من حروب أدت بدورها إلى 
األضرار باإلنسان وبيئته على المدى الطويل، كون االعتداء على البيئة يكون بطريقة غير مباشرة من جهة 

تي تأتي ضمن المجرى العادي لمتطلبات الحرب، أي دمار البيئة المحيطة بميدان القتال، كما يكون االعتداء وال
على البيئة بطريقة مباشرة من جهة أخرى، أشد خطورة وضرًرا، وهو محرم دوليا بموجب أحكام القانون الدولي 

ار الجسيمة، أي عدم جواز المساس اإلنساني بصفة خاصة بموجب مبدأ حصانة البيئة الطبيعية من األضر 
بعناصر البيئة الطبيعية أثناء القيام بالعمليات العسكرية القتالية، هي هدف غير مشروع في النشاط العدائي، 

 وكذلك وسيلة غير مشروعة لتحقيق ميزة عسكرية.
 بحماية الخاصة إلنسانيالقانون الدولي ا قواعد إحترام وفرض إحترام على كبيرة أهمية تعليق يتعين لذلك       
يالء أثناء النزاعات المسلحة البيئة فحماية البيئة أثناء النزاعات  الحماية، هذه وتفعيل لتطوير الدائم اإلهتمام وا 

المسلحة بما في ذلك المياه والموارد المائية لها أثر كبير في الحفاظ على النوع البشري وعنصر أساسي لحياة 
 ك اإلنسان.الكائنات الحية بما في ذل

هذا ويكتسي موضوع البحث في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة أهمية بالغة سواء من الناحية 
 العلمية أو العملية ومن هذه الجوانب ما يلي:

أهمية تاريخية: فموضوع حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة له أهمية تاريخية كبيرة وذلك من خالل  
لقانون الدولي اإلنساني، هذا األخير الذي شهد تطورا ملحوظا من خالل االتفاقيات التي عقدت كفالته في قواعد ا
 في هذا الشأن.

، ولهذا ومصادر التمتع بهذا الحق أهمية إنسانية: اإلنسان هو موضوع لضمان حق اإلنسان في الحياة
ة وذلك عن طريق ضمان حماية وسائل فقد كفل القانون الدولي اإلنساني حماية البيئة أثناء النزاعات المسلح

 معيشته بما في ذلك المياه والموارد المائية وتجنيبها ويالت الحرب كونها ال دخل لها في العمليات العدائية.
أهمية عقائدية: وهذا ما يتضح من خالل ما جاءت به مختلف األديان السماوية، خاصة الشريعة 

 تهدف لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة. اإلسالمية والتي جاءت بأحكام خاصة وعامة
 البيئةأن حماية إلى  التي أشارتو  المنظمات الدوليةو  هذا ما تضمنته مختلف التقاريرو  أهمية دولية:

السلم كونها ضرورية و    الموارد المائية لها أثر كبير في زمن الحربو  أثناء النزاعات المسلحة بما في ذلك المياه



 كانت الدافع لقيام مجلس األمن بإنشاء محاكم جنائية دولية تختص بمعاقبة مرتكبي جرائم الحربالتي و  للحياة
 .8991وفقا لما تقرر في المادة الثامنة من نظام روما لعام 

 محاولة المجتمع الدوليو  التي أبرمت في هذا الشأن االتفاقياتو  هذا من خالل القوانينو  أهمية قانونية:
أثناء النزاعات المسلحة  البيئةحماية حماية و  ي بصفة عامةاإلنسانجردة في القانون الدولي إدراك النقائص الم

 بصفة خاصة.
ي، خاصة في ظل اإلنسانفي تعزيز القانون الدولي همية بالغة فإن لموضوع البحث هذا أ ،عليهو          
أن االتفاقيات والقوانين إلى  وتجدر اإلشارةا هذ ،أثناء النزاعات المسلحة البيئةالمتكررة ألحكام حماية  االنتهاكات

واللوائح الخاصة بحماية البيئة تعتبر واجبة التطبيق زمن السلم والحرب، ونظرا لألضرار الجسيمة المحدقة بالبيئة 
جراءات فعالة لحماية البيئة.  بسبب آثار الحروب واألسلحة المستخدمة فيها توجب إقرار تدابير وا 

لحياة  الحفاظ على البيئة الطبيعية عنصر أساسيكون إلى  موضوعمعالجة هذا الل ختيارناايرجع سبب و       
، هذا األخير الذي تؤكد الحقائق أنه أكثر تعرضا للضرر في زمن النزاعات اإلنسانالكائنات الحية بما في ذلك 

مياه وتدمير مصانع تلويث مصادر الذلك جراء حرمانهم من الماء و و  المسلحة، خاصة فئة المدنيين منهم،
 التغذية واألراضي الزراعية وغيرها من مصادر البيئة التي تضمن بقائهم واستمرارهم والتي تعتبر في نفس الوقت

 في معظم الحروب أطراف النزاعالعمليات العدائية بشكل مباشر ولم تراعي  اوجه إليهت هدفا حيويا أثناء الحروب
لقانون الدولي، خاصة مع تطور األسلحة واألساليب التي تستعمل تزايد المكفولة للبيئة في اقواعد الحماية 

 النزاعات الدولية المعاصرة بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل واألسلحة الجيو فيزيائية.
ونظرا لألضرار الجسيمة المحدقة بالبيئة بسبب آثار الحروب واألسلحة المستخدمة فيها توجب إقرار        

جراء ات فعالة لحماية البيئة، وعليه يتبادر إلى ذهننا اإلشكال التالي: عن مدى فعالية قواعد القانون تدابير وا 
 الدولي اإلنساني الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة؟ . 

 ويندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية:       
 اية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.المبحث األول: القواعد القانونية لضمان حم

 المبحث الثاني: اآلليات المكرسة لتفعيل قواعد  حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة.
 

 المبحث األول: القواعد القانونية لضمان حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.
زاعات المسلحة، فإن التهديد الذي تتعرض له البيئة نظرا لألضرار البيئية واآلثار الوخيمة التي تترتب عن الن

أكثر خطورة من زمن السلم، نظرا لطبيعة األضرار الناجمة في زمن الحروب والتي قد تكون يستمر ويكون أكبر 
مما دفع  ؛النزاع أضرار طويلة األمد وواسعة االنتشار، ويرجع ذلك لألساليب والوسائل المستعملة من قبل أطراف

فرض قواعد لحماية البيئة إبان فترات النزاع المسلح، وقد مرَّ قانون حماية البيئة أثناء إلى  الدوليالمجتمع 
النزاعات المسلحة على عدة مراحل، سواء في القانون الدولي العام من خالل قواعد عرفية واتفاقيات ومعاهدات 



بطريقة مباشرة، كما تترتب أو  يقة غير مباشرةي من خالل حماية البيئة بطر اإلنسانفي القانون الدولي أو  دولية،
 مسؤولية دولية على كل من يخالف هذه القواعد. 
 األول مطلبال

 القواعد القانونية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة
حمايتها في مثل أجل  سن قواعد قانونية منإلى  لقد تزايد االهتمام بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة مما أدى

أال يلحقوا أجل  هذه الفترات، ويعتبر االهتمام بالبيئة منذ القدم فكان عبارة عن أعراف يلتزم بها المتحاربون، من
ي الذي ينظم اإلنسانأن خصصت اتفاقيات ومعاهدات تحمي البيئة، أما بالنسبة للقانون الدولي إلى  بها الضرر

د نص على حماية البيئة في البداية بطريقة ضمنية في ه الفترات، فقذالتصرفات الصادرة عن األطراف في مثل ه
مطلبين نتناول إلى  نصوص اتفاقياته ثم خصص فيما بعد قواعد خاصة بها، لذا سوف نتطرق في هذا المبحث

في المطلب األول القواعد القانونية العامة لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، أما في المطلب الثاني نقف عند 
 د الخاصة لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة. القواع
 األول: القواعد العرفية الدولية لحماية البيئة الطبيعية أثناء النزعات المسلحةالفرع 

هتم المجتمع إفقد  ،نظرا لما تمثله البيئة الطبيعية من أهمية أثناء النزعات المسلحة في حياة المدنيين
ن مبدأ و الدولي بهذا المجال،  حصانة البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمة أثناء النزعات المسلحة من أهم ا 

المبادئ األساسية التي تنظم استخدام األسلحة خالل النزعات المسلحة، فزيادة على كونه مبدأ عرفي، نجد أن 
 .1ي قد كرسته في من خالل نصوصها وقواعدهااإلنسانالمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي 

أن إلى  التي كانت تعنى بالمقاتلين فقط،و  قد نشأت هذه الحماية من خالل تطور أعراف الحربو 
اعتبارها خروجا و  التي تطالهم االعتداءاتذلك بحظر مختلف و  أعيانهمو  تطورت حتى أصبحت تشمل المدنيين

 اهتماما كبيرا بحماية المدنيينلذا فقد أولى قادة الجيوش المحاربة  ،عن القواعد العامة المنظمة للعمليات الحربية
تتناف مع ما و   والمصالح العليا للمجتمع الدولي، ذلك بعد أن أصبحت الحرب تهدد القيمو  أعيانهم المدنيةو 

، وهناك العديد من القواعد العرفية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة نذكر منها (2)جاءت به الديانات السماوية
 ما يلي:

 الجسيمة  واالنتهاكات حصانة البيئة الطبيعية من األضرارمبدأ  أوال:
كان لالنتهاكات الواسعة وللتدمير الكبير للبيئة الطبيعية جراء النزاعات المسلحة الدولية في القرن 

 .مبدأ حصانة البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمةإلى  العشرين أثرا تنبهت المجموعة الدولية من خاللها
حصانة البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمة أثناء النزعات المسلحة، حصانة البيئة يعني مبدأ و 
أي عدم جواز المساس بعناصر البيئة الطبيعية أثناء القيام بالعمليات العسكرية القتالية، هي هدف غير الطبيعية 

                                                           
ت المسلحة، ذلك لكون العرف الدولي أقل وضوحا من القانون المكتوب، إذ توجد أثناء النزاعا البيئة الطبيعية التي تقع على االنتهاكاتالدولي على تحريم  العرفليس باألمر اليسير استقرار   1 

 بعض القواعد االسترشادية التي تحمي المياه والموارد المائية وخاصة منها ما هو متعلق بحماية المدنيين.

 .111 ص المرجع، نفس الحسيني، جعفر زهير فراس - (2)



لمساس بالبيئة الطبيعية إال أن ا مشروع في النشاط العدائي، وكذلك وسيلة غير مشروعة لتحقيق ميزة عسكرية
 .ألنه يبقى من المنطقي أن كل نزاع مسلح له دوره في تدمير البيئة ،أمر ال مفر منه

ي على أن تقتصر حماية البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمة التي ال اإلنسانلذا اشترط القانون الدولي 
ألنه يحمل مفهوم  ،ليس بمعيار كافي مةمعيار الجساتقتضيها الضرورة العسكرية مهما كانت الظروف، وحتى 

لتحديد درجة الجسامة المحظور إلحاقها بالبيئة الطبيعية  البد من وضع معيار دقيقمطاطي فضفاض، لذا 
، والبعض األخر النظام االيكولوجي استقرارخالل النزعات المسلحة، في هذا اإلطار قام البعض باقتراح معيار 

، وفي األخير استقر الفقه واالتفاقيات الدولية على األخذ بالمعيار األخير أي رمعيار سعة وأمد األضرااقترح 
 .معيار األضرار الواسعة والجسيمة وطويلة األمد

عات المسلحة هو حماية الوسط اإذن المقصود بمبدأ حصانة البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمة أثناء النز    
واالنتهاكات واألضرار الواسعة وطويلة األمد والناجمة عن العمليات الطبيعي بعناصره المختلفة من الخسائر 

 وسيلة.أو  القتالية العسكرية سواء كانت هذه العناصر هدفا
وتظهر أهمية حماية البيئة الطبيعية من األضرار الجسيمة أثناء النزعات المسلحة خاصة مع ظهور أسلحة    

جزئيا وحتى منها من ال تفرق بين من هاجم أو  لإلنسان كليا نها تدمير الوسط الطبيعيأووسائل خطيرة من ش
واستخدم هذه األسلحة وبين من تمت مهاجمته واستخدمت ضده مثل هذه األسلحة النووية والبيولوجية 

 ...أو ما يطلق عليه تسمية أسلحة الدمار الشامل..والكيمياوية
أخرى ال تقل خطورة عن األولى تتمثل في استخدام استخدام األسلحة الخطيرة، هناك أساليب إلى  وباإلضافة  

 عناصر البيئة الطبيعية لتحقيق أهداف عسكرية مثل حرق الغابات وتدمير أبار البترول.
 مبدأ الوسائل المحددة: اثاني
وسائل إلحاق الضرر  استعمالفي إن جوهر جميع قوانين الحرب يتلخص في أن حق األطراف المتحاربة  

محدودة، إن هذا المبدأ يمثل تنظيم قوانين النزاع المسلح بذاتها ويدخل بشكل صريح في جميع  بالعدو ليست غير
ويشكل مبدأ تقييد حق األطراف المتحاربة في اختيار وسائل وأساليب القتال كأحد  ،(3)قوانين النزاع المسلح

 المبادئ التي استقرت عليها األعراف الدولية في الحروب والنزاعات المسلحة.
وبالتالي  ،كما قررت الشريعة اإلسالمية السمحاء ضرورة تجنب من ال يشتركون في القتال اآلثار المدمرة

المناطق الموصولة بهم، وقد أكد المؤتمر العشرون للصليب أو  ضد المدنيين أكدت على عدم استخدام السالح
، (4)أ أساسيا وثابتا في القانون الدوليأن مبدأ تقييد حق المتحاربين يشكل مبد 8991لسنة  81األحمر في قراره 

حماية البيئة أجل  وينطبق هذا المبدأ على حماية البيئة حيث يعد من أهم المبادئ التي يمكن تكريسها من
والمحافظة على مواردها الطبيعية، وخير دليل على استخدام األسلحة، من شأنها أن تحدث أضرارا بليغة بالبيئة، 
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ليج الثانية والتي نتج عنها تلوث المياه بالنفط وتلوث الهواء من آثار احتراق اآلبار مثلما حدث في حرب الخ
 النفطية وغيرها من األضرار البيئية.

 مبدأ التناسب  ثالثا:
إن األضرار العارضة التي تؤثر على البيئة الطبيعية يجب أال تكون مفرطة في تجاوز ما ينتظر أن يسفر 

بشأن حماية البيئة زمن النزاع  اإلرشاداتمن ميزة عسكرية، ويرد هذا في عنه الهجوم على هدف عسكري 
 .(5)المسلح، وفي دليل "سان ريمو" بشأن الحرب البرية

، هذا المبدأ باعتباره أحد (6)8922األول  اإلضافيمن البرتوكول  28الفقرة  12كما أوضحت المادة  
يتخذ قرارا بشأنه أن أو  ب على كل من يخطط لهجوممبادئ القانون الدولي العرفي، عندما نص على أنه يج

، ويدعم عدد من (7)تجنب احتمال الخسائرأجل  يتخذ جميع االحتياطات عند اختيار أساليب ووسائل الهجوم من
البيانات الرسمية انطباق مبدأ التناسب على األضرار العارضة بالبيئة، فخالل حملة القصف ضد جمهورية 

ذكر حلف شمال األطلسي أنه أخذ بالحسبان عند اتخاذ قرارات تحديد األهداف جميع  يوغسالفيا االتحادية
 بنية تحتية مدنية.أو  بشريةأو  األضرار العارضة المحتملة إن كانت بيئية
لكونها تفرض على عاتق أطراف النزاع اتخاذ وفر حماية أفضل للبيئة توالحقيقة أن تطبيق قاعدة التناسب 

، لممكنة لتجنب وقوع خسائر عرضية أو غير مباشرة تتجاوز الميزة العسكرية المطلوبةكافة االحتياطات ا
إصابات عرضية أو  التخطيط له انه يلحق بالبيئة خسائرأو  وبالتالي فإن أي عمل عسكري يتوقع لحظة اتخاذه

ويترتب على من  غير متناسبة مع الميزة العسكرية المطلوبة، فإنه عمل عسكري غير مشروع ويحظر القيام بت،
 يأمر باتخاذه مسؤولة قانونية ناجمة عن مخالفة قاعدة التناسب.أو  يتخذه

والحقيقية أن أية أضرار تلحق بالبيئة الطبيعية جراء العمليات القتالية، هي أضرار تتجاوز في كل الحاالت 
ض الوسائل واألساليب القتالية الميزة العسكرية المطلوبة، وذلك ألن األضرار البيئية التي تنجم عن استخدام بع

تدمير األرض أو كتلويث الهواء والماء وما يترتب عليها كمن أثار صحية تهدد كل أشكال الحياة على سطح 
التوازن البيئي للكائنات الحية هي أضرار مفرطة، وبديهي ان أضرار بهذه الصفات الخطيرة تتجاوز أي ميزة 

 النزاع المسلح. عسكرية يمكن أن يحصل عليها أي طرف في
ومن هنا نستطيع القول أن قاعدة التناسب تشكل حماية للبيئة المحيطة بالعمليات القتالية أفضل حتى من 

من  19و 11و 51/5الحماية التي توفرها النصوص االتفاقية التي تنص صراحة على حماية البيئة كالمواد 
ة فقط من أألضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة توكول األول، ألن هذه النصوص قد حصرت حماية البيئو البر 

 األمد، مما يعني أن األضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية خارج هذه الشروط تكون أضرارا جائزة وغير محظورة.
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ن قامت دولة معتدية بتدمير المواردو  وحتى المنشآت المائية للدولة المعتدي عليها فإنه ليس لهذه و  ا 
ن كان و  ية، حتىاإلنسانذلك من باب و  تدمير منشآت الدولة المعتدية أيضا،و  لرد عليها بالمثلاألخيرة الحق با ا 

الخاصة، ألن تدمير  االلتزاماتو  المبادئ انتهاكلكن بعدم و  القانون الدولي يعطيها الحق في الدفاع عن النفس
من ثم و  لتي ال غنى عنها لبقائهم،حرمانهم من المواد اإلى  المنشآت المائية للمدنيين سيؤديو  موارد المياه

 ية التي تقرها المواثيق الدولية كافة.اإلنسانهو ما يتنافى مع مبادئ و  حرمانهم من حقهم في الحياة،
كيو: "إن القانون الدولي يقوم على أساس أن مختلف الدول يجب أن تسفي هذا الصدد يقول الفقيه مونو  

أقل ما يمكن من األذى زمن الحرب، دون و  ر في زمن السلمتفعل بعضها البعض أكثر مما يمكن من الخي
 .(8)اإلضرار بمصالحها الحقيقية زمن الحرب"

 مبدأ الضرورة العسكرية رابعا:
الحقيقة أن قاعدة الضرورة العسكرية، كمبرر للخروج على قواعد الحماية المقررة بموجب االتفاقيات 

حد العوامل التي أميدان القتال، بل هي على عكس ذلك، قد تكون ية، ال توفر الحماية للبيئة المحيطة باإلنسان
يمكن ألطراف النزاع الخروج على بعض قواعد الحماية المقررة بموجب القانون إذ  تساهم في تدمير البيئة،

ي، إذا توافرت شروط الضرورة العسكرية، كاستخدام الوسائل واألساليب الحربية المشروعة اإلنسانالدولي 
 ميزة عسكرية وفقا للغاية المشروعة من الحرب. ذها في ظل الظروف السائدة لتحقيقية لحظة اتخاوالضرور 

خاصة البيئة الطبيعية المحيطة بميدان –هم في حماية البيئة اومع ذلك فإن قاعدة الضرورة العسكرية، قد تس
التذرع بتا دون توافر تلك الشروط، أو  السيما إذا تم االلتزام بشروط هذه القاعدة ولم يساء استعمالها -القتال

 وتظهر هذه الحماية من خالل النقاط التالية:
ا لتحقيق أية ميزة عسكرية، إنما يجب أن تكون الميزة هإن قاعدة الضرورة العسكرية ال يمكن التذرع ب

ال يمكن  العسكرية المتحققة متفقة مع الغاية من الحرب وهي إضعاف القوة العسكرية للخصم، وبالتالي فإنه
قتل الحيوانات أو أو  المياهأو  التذرع بالضرورة العسكرية لالعتداء على البيئة الطبيعية، كتلويث الهواء

الطيور،ألن الميزة العسكرية المترتبة على هذا االعتداء ال تتفق مع الغاية من الحرب وهي إضعاف الخصم 
تجاوز هذه الغاية، ويوصف بالتالي بأنه ال طائل من تدميرا بيئيا يأو  عسكريا، بل تتجاوز ذلك وتحدث أضرارا

 ورائه هذا بالنسبة للبيئة الطبيعية. 
أو  غير الطبيعية، فإنه يمكن التذرع بالضرورة العسكرية لمهاجمتهاأو  أما بالنسبة للبيئة االصطناعية

سكرية للخصم( في ظل تدميرها ألن ذلك يمكن أن يحقق ميزة عسكرية متفقة مع غاية الحرب )إضعاف القوة الع
الضرورة العسكرية لتبرير عمليات قصف المدن واألعيان إلى  الظروف السائدة، ومن هنا نجد كثرة اللجوء

المدنية، كما فعلت الواليات المتحدة في تبرير قصفها الوحشي والالإنساني للمدن العراقية واألعيان المدنية خالل 
 ت عن ذلك بقولها أن فعلها كانت تستدعيه الضرورة العسكرية.، حين دافع8998حرب الخليج الثانية عام 
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استنادا للبرتوكوالت اإلضافية ال يمكن التذرع بالضرورة العسكرية للمساس بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة، 
حراق الخنادق المملوءة بالنفط لتحقيقي ميزة عسكرية،  وعلى ذلك، فإن عمليات إشعال النار في أبار النفط، وا 

منح فرصة أو  الحماية من القصف الجويأو  تضليل أجهزة الرادارأو  كخلق غيوم سوداء كثيفة تساهم في إرباك
االنسحاب تحت هذا الغطاء من السحب السوداء، والتي ترتب أثارا بيئية سيئة على البيئة الطبيعية، ال تكون 

لضرورة العسكرية للخروج على قواعد مشروعة بموجب نصوص البرتوكوالت اإلضافية التي منعت التذرع با
 . (9)حماية البيئة الطبيعية بشكل خاص

 مبدأ التمييزخامسا: 
بين و  المقاتلين وغير يعني هذا المبدأ أنه يجب على أطراف النزاع التمييز أثناء الهجوم بين المقاتلين

األضرار أو  المقاتلين غير بشكل يمتنع معه إيذاء جميع األوقات، في األهداف العسكرية واألعيان المدنية
 اتــــالهجم وكذا حظر ،المدنيين ضد خاص بشكل الموجهة الهجمات حظر على عالوة ،(10)بممتلكاتهم

 شوائية.ــــالع
الشرط إلى  تستند هذه القاعدة التي تحظر مهاجمة أي جزء من البيئة الطبيعية ما لم يكن هدفا عسكريا 

ية واألعيان المدنية، وتنعكس هذه القاعدة في البروتوكول الثالث لالتفاقية العام بالتمييز بين األهداف العسكر 
يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع الكساء »الخاصة باألسلحة التقليدية المعينة والذي ينص على أنه: 

أهداف أو  اربينتمويه محأو  إخفاءأو  النباتي هدفا بأسلحة محرقة إال حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر
 .(11)حين تكون هي ذاتها أهداف عسكرية"أو  عسكرية أخرى
أن إلى  ، إذ أشار اإلعالن8191هرت بوادر حماية األعيان المدنية في إعالن سان بطرسبرغ ظولقد 

ية، بل أن هذا اإلنساناألهداف العسكرية، يشكل حجر األساس في القوانين و  مبدأ التمييز بين األعيان المدنية
 لمبدأ تتوقف عليه حماية ضحايا النزاعات المسلحة كافة.ا

قد أخذت عدة و  لم يكن هدفا عسكريا، حظر مهاجمة أي جزء من الطبيعة ماإلى  كما تستند هذه القاعدة
كذا و  هذا ما تجلى في البروتوكول الثالث لإلتفاقية الخاصة باألسلحة التقليدية المعينة،و  اتفاقيات بهذا المبدأ

 85في المادة  8922و 8199اتفاقيتي الهاي لعامي و  منها، 85خاصة في المادة  8195بر لعام الئحة لي
تفاقيات جنيف األربعة لعام و  ،منه  .89222البروتوكولين اإلضافيين لعام و  8999ا 

أثناء النزاعات المسلحة من خالل مبدأ التمييز في فرض القانون الدولي  البيئة الطبيعيةحماية  ىوتتجل
األعيان و  ي على األطراف المتنازعة، ضرورة التفريق في نطاق العمليات العسكرية بين األهداف العسكريةساناإلن

ذلك بحمايتها من وسائل و  أثناء النزاعات المسلحة، للبيئة الطبيعيةهذا ما يكفل حماية غير مباشرة و  المدنية،
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األطراف المتنازعة بالتحقق من األهداف محل الهجوم  كذا إلزامو  كذا الهجمات العشوائية التي قد تطالها،و  القتال
بإلغاء أي هجوم إذا ما تبين أن الهجوم يتوقع منه أن يحدث أضرار  االلتزامو  للتأكد من أنها أهداف عسكرية،
الموارد المائية بصفة خاصة، كما شدد المسؤولية على القادة العسكريين و  المياهو  باألعيان المدنية بصورة عامة

 أو يتخذون قرار بشأنه. ن يخططون للهجومالذي
القوة ضد العراق إلخراجه من الكويت  استخدامفإن ما قامت به القوات الدولية أثناء  ،وعلى هذا األساس 

أثناء النزاعات  وكل مصادر البيئة الطبيعيةالمنشآت المائية و  موارد المياهلمن تدمير  921بناءا على القرار 
 .(12)القوة المحددة باألهداف العسكرية فقط استخدامير شرعية ألنها تجاوزت المسلحة تعد أعماال غ

حماية المدنيين، فان اإليذاء الوحشي إلى  على الرغم من وجود قواعد صريحة تهدف نخلص أنه         
تلين في االحتالل الحربي ال يزال مستمرا بسبب تعمد عدم احترام التفرقة بين المدنيين والمقاظل للمدنيين في 
المدنية غطاء تحتمي به العمليات العسكرية وأهدافا لالنتقام  عيانأضحى السكان المدنيين واألإذ  أحوال كثيرة،

 .(13)كما يحدث حاليا في العراق ،وضحايا لألعمال الوحشية الفوضوية
ن الفئات المدنية وبما أن البيئة المحيطة بميدان القتال بنوعيها الطبيعي وغير الطبيعي تعد في األصل م   

الحصانة التي توفرها قاعدة التمييز أو  غير المساهمة مباشرة في العمليات العدائية، فإنها تكون مشمولة بالحماية
 لغير المقاتلين من الفئات المدنية المحمية.

ساس ولما كان المعيار المتخذ للتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، كما رأينا سابقا يقوم على أ   
المساهمة الفعالة في العمليات القتالية التي تحقق ميزة عسكرية، فإن قاعدة التمييز تتوقف عن توفير الحماية 

تدميرها أو  تعطيلهاأو  للبيئة متى كانت البيئة تساهم مساهمة فعالة في العمليات القتالية ويترتب على مهاجمتها
 ميزة عسكرية أكيدة في الظروف السائدة.

ورد تطبيقا لهذه الفرضية)كون البيئة تساهم مساهمة مباشرة في العمليات القتالية، بحيث يترتب على وقد     
ية في حالتين تمثالن استثناء على قاعدة اإلنسانتدميرها ميزة عسكرية أكيدة( في االتفاقيات الدولية أو  مهاجمتها

 التمييز هما:
إلحاق األذى بها إذا اتخذت وصف الهدف العسكري أو  البيئة الحالة األولى: أجازت القواعد االتفاقية مهاجمة

تعطيلها في الظروف السائدة أو  بأن أصبحت تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، ويترتب على تدميرها
 حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

رقة الملحق باتفاقية من البروتوكول الثالث الخاص باألسلحة المح 8/9ومن هذه القواعد االتفاقية المادة    
، التي نصت على أنه : " يحظر أن تجعل الغابات وغيرها 8912حظر بعض األسلحة التقليدية الالإنسانية لعام 

أو  إخفاءأو  من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم بأسلحة محرقة إال حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر
 ين تكون هي ذاتها أهدافا عسكرية".حأو  أهداف عسكرية أخرىأو  تمويه محاربين

                                                           
 .851 ص المرجع، نفس الحسيني، جعفر زهير فراس -  (12)

-(13)Claude Pilloud, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, Comité International de le 

Croix-Rouge, Genève, 1986, p 610. 



من أحكام حماية الماء والمنشئات المائية أثناء النزاعات المسلحة  5ومن هذه القواعد كذلك، المادة    
، التي تنص على أنه : " يجب حظر تحويل المياه 899المعتمدة من قبل رابطة القانون الدولي في مدريد عام 

ضررا للتوازن االيكولوجي أو  نه أن يسبب معاناة كبيرة للسكان المدنيينألغراض عسكرية عندما يكون من شأ
للمنطقة المحيطة، وينبغي أن يحظر في جميع الحاالت أي تحويل للمياه يجري بهدف األضرار بالظروف الدنيا 

 تلك الظروف القضاء علىأو  التوازن االيكولوجي األساسي في المنطقة المعنيةأو  الالزمة لبقاء السكان المدنيين
 بهدف إرهاب السكان.أو 
ومن القواعد االتفاقية أيضا، التي تبيح مهاجمة البيئة وتدميرها متى أصبحت هدفا عسكريا، المادة    

تعطيل األعيان والمواد التي أو  نقلأو  تدميرأو  ، التي أجازت مهاجمة8922من البرتوكول األول لعام  19/5
نيين باعتبارها من عناصر البيئة المدنية، إذا كانت تشكل دعما مباشرا للعمل ال غنى عنها لبقاء السكان المد

 العسكري.
إلحاق األذى بالبيئة، إذا استدعت الضرورة العسكرية ذلك أو  الحالة الثانية: أجازت القواعد االتفاقية مهاجمة

، التي اعتبرت تدمير 8999من اتفاقية جنيف األولى لعام  12لتحقيق ميزة عسكرية أكيدة، منها المادة 
االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبرره الضرورات الحربية، أو  الممتلكات باعتبارها من عناصر البيئة المدنية

وبطريقة غير مشروعة وتعسفية مخالفة جسيمة لقواعد هذه االتفاقية، مما يعني أن تدمير البيئة المدنية الذي 
 خالفة جسيمة لهذه االتفاقيات.تبرره الضرورة العسكرية ال يعد م

، التي تنص على أنه: " يجب استخدام وسال 8999من دليل سان ريمو لعام  99ومنها كذلك المادة    
قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتحظر إلى  الحرب وأساليبها مع إيالء المراعاة الواجبة للبيئة الطبيعية استنادا

حق بالبيئة الطبيعية والتي ال تبررها الضرورات العسكرية وتباشر على نحو األضرار وأعمال التدمير التي تل
 .(14)تعسفي
 شرط مارتينز سادسا:

نص شرط مارتينز أنه في الحاالت غير الواردة في نصوص االتفاقية يبقى السكان والمحاربون تحت حماية 
ستقرة بين األمم المتمدنة وقوانين سلطان مبادئ قانون الشعوب بالشكل الذي وصلت إليه أساليب التعامل الم

ي، حيث يعتبر من اإلنسانية ومتطلبات الضمير العام، فهذا الشرط يشكل مادة تفسيرية للقانون الدولي اإلنسان
خاللها الحاالت غير المنصوص عليها بسبب عدم وجود نص خطي ينظمها، غير متروكة للتقدير الكيفي من 

 .(15)افذا بدون حد زمنيقادة الجيوش ولذلك ظل هذا الشرط ن
نما سمح بمعالجة  وقد ذكر القاضي شهاب الدين، أن شرط مارتينز ال يقتصر على تأكيد القانون العرفي، وا 

ية وما يمليه الضمير العام باعتبارها من مبادئ القانون الدولي، وينبغي التأكيد عليها في ضوء اإلنسانمبادئ 

                                                           
(14) -Stephanie.N. Simonds, op-cit , p 165, 221. 

 .819عمر سعد اهلل، القانون الدولي اإلنساني، وثائق وآراء، المرجع السابق، ص  - (15)



الذي يحققه شرط مارتينز في حالة المنازعات المسلحة، هو أنه يحد من  المتغيرة، ومهما يكن فإن األثر األحوال
  .االنتهاكات التي قد تتعرض لها البيئة

ما يمليه الضمير العام باعتبارها من مبادئ القانون الدولي، و  يةاإلنسانفهذا الشرط سمح بمعالجة مبادئ 
يعطي أيضا هذا الشرط و  ناء النزاعات المسلحةالتي تطال البيئة أث االنتهاكاتكما قيد هذا الشرط جملة من 

قد تضمن اقتراح اللجنة الدولية للصليب و  إلجابة قاطعة على المبدأ التقليدي "أن ما ليس محظور فهو مباح"،
المبادئ العامة و  يةاإلنساناألحمر المتعلق بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة مبدأ مارتينز وعليه فإن المبادئ 

ألعيانهم المدنية، و  وضمان القدر الكافي لهم    ن تقضي جميعها بإبعاد المدنيين عن النزاعات المسلحة للقانو 
 .(16) الموارد المائيةو  بما في ذلك المياه

 
 الثاني الفرع

 حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةبالخاصة ية اإلنسانالقواعد 
سن إلى  يئة بسبب الحروب مما لفت انتباه الدول الذي أدىنظرا لألضرار الجسيمة والبالغة التي تلحق بالب

تكريس مبدأ حصانة أجل  ي تحمي البيئة بصفة غير مباشرة ومباشرة، مناإلنساناتفاقيات في القانون الدولي 
البيئة أثناء النزاعات المسلحة ومن هذا المنطلق سوف نخصص لهذا المطلب فرعين فاألول نتناول فيه الحماية 

 غير المباشرة للبيئة، أما الفرع الثاني سنقف عند الحماية المباشرة للبيئة. الدولية
 لبيئة أثناء النزاعات المسلحةلالحماية غير المباشرة بالخاصة ية اإلنسان: القواعد أوال

بطريقة ضمنية، لتأتي بعد ذلك  8191تم الحديث عن البيئة ألول مرة في إعالن سان بطرسبورغ لعام 
 .8999واتفاقيات جنيف األربعة لعام  8922اي لعام اتفاقية اله

لقد نص إعالن سان بطرسبرغ على أن حق أطراف النزاع المسلح  :5101إعالن سان بطرسبرغ لعام  -5
نما تقيده قيود معينة، وقد حظر استخدام األسلحة والقذائف  في اختيار وسائل وأساليب القتال ليس حقا مطلقا وا 

، كما أوجب التحقق قبل أي هجوم (17)ل التي من شأنها إحداث إصابات وآالم ال مبرر لهاوالمواد ووسائل القتا
أنها غير مشمولة بحماية خاصة، ويجب أن تتخذ جميع أو  أعيانًا مدنيةأو  من األهداف على أنها ليست مدنية

 نيين.تجنب إحداث خسائر في أرواح المدأجل  اإلحتياطات في مواجهة وسائل وأساليب الهجوم من
 5039 لعام اتفاقية الهاي -5

تبني مؤتمر السالم األول في الهاي ثالث اتفاقيات عالجت األولى مواضيع وقوانين وأعراف الحرب البرية 
وقد جاء في ديباجته  ،وانبثقت عنه ثالثة عشر اتفاقية 8922وتمخض عنه مؤتمر السالم الثاني في الهاي لعام 

، وعلى الرغم (18)ي حصر شرور الحرب بقدر ما تسمح به المتطلبات العسكريةبأن األطراف المتعاقدة راغبة ف
                                                           

 .829، 821فيصل لنوار، المرجع السابق، ص  -(16)
واللذان تضمنا المسؤولية الدولية وأكدت على ذلك الجمعية  88و 88 نتلك المبادئ المبدآومن أهم  8928ذكرت هذه المبادئ في العديد من اإلعالنات الحامية للبيئة منها إعالن البيئة لعام  - (17)

 .88/8992/ 81الصادر في  8999/82العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم 
 .818صالح عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص  -(18)



والالئحة المرفقة  من عدم التناول الصريح لإلضرار بالبيئة الطبيعية من خالل نصوص االتفاقية الهاي الرابعة 
من اتفاقية  88 المادة، إال أنه يستفاد من نص (19)8922بها الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 

 ها قررت حماية غير مباشرة للبيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة من خالل تأكيدها على أنهالهاي على أن
المتحاربين ليس لهم حق مطلق وغير محدد باختيار الوسائل التي تضر باألعداء ويعتبر هذا المبدأ أساسيا 

 .(20)ياإلنسانللقانون الدولي 
األسلحة السامة وكذلك استخدام األسلحة أو  حظرت استخدام السم 85أ( و)ه( من المادة كما أن الفقرتان )

وهو نفس المبدأ الذي اعتمده المعهد الدولي والقذائف والمواد التي من شأنها إحداث إصابات وآالم ال مبرر لها، 
سان ريمو ب 8992لية الصادر في ي المتعلقة بتسيير األعمال العدائية في المنازعات الغير الدو اإلنسانللقانون 

 ر استعمال السم كوسيلة أو طريقة للقتال.حظ( من هذا اإلعالن على 5) في الجزء ب الفقرة
الحجز التي يجب أو  حجز أمالك األعداء عدا حالة التدميرأو  والفقرة )ز( من نفس المادة حظرت تدمير

حجزها، هل هي األمالك أو  مالك التي يجوز تدميرهاهي األ تنفيذها بدقة ولضرورة الحرب، ولم توضح الفقرة ما
الخاصة أم أمالك الدولة، ولكن يبدو أن النص تضمن األمالك الخاصة والعامة، وعلى سبيل المثال األراضي 
الزراعية ومصادر المياه والغابات، ومن المهم أن نذكر أنَّ عشرات الموظفين الرسميين األلمان بعد الحرب 

 .(21)ية اتهموا بخرق الفقرة )ز( بسبب إعطائهم األوامر بتدمير الغابات البولونيةالعالمية الثان
، إال ما (22)تشكل أقدم قواعد حماية البيئة في فترة النزاع المسلح، لما توفره من حماية 85وبهذا، فإن المادة 

 فقا لضوابط وشروط.كان من قبل التدمير الذي تبرره الضرورة العسكرية وحتى هذه األخيرة يجب أن تكون و 
 سلطة إدارية، ال تعتبر دولة االحتالل نفسها سوى 8922الرابعة لعام  من اتفاقية الهاي 11المادة ب جاءو 
دية والتي توجد امن المؤسسات والمباني العمومية والغابات واألراضي الزراعية التي تملكها الدولة المع ةومنتفع

دارتهاعليها صيانة باطن هذه الممتلكات في البلد الواقع تحت االحتالل، وينبغي   .(23)وفقا لقواعد االنتفاع وا 
إن جوهر ما تضمنته هذه االتفاقية من خالل نصوصها، هو محاولة الموازنة بين مبدأي التناسبية والتمييز 

ة كلي لعدوها، وهذا في حد ذاته يعتبر ضمانة وحماية للبيئأو  عند اجتياح دولة للحصول على استسالم جزئي
 التغيير الذي ال ضرورة له.و  الطبيعية من التدمير

 5052بروتوكول جنيف لعام  -0
المتعلق بخطر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما  8981تضمن البروتوكول جنيف لعام 

يرة بالماء إحداث أضرار كثإلى  شابهها وللوسائل الجرثومية في الحرب،ومن المؤكد أن استعمال السموم يؤدي
 .هالكه وموتهإلى  الذي يقوم باستخدام هذه المياه الملوثة، ما يؤدي حتما اإلنسانوالحيوان والنبات فضال عن  

                                                           
المسلح، في: دراسات في القانون الدولي اإلنساني، أعداد نخبة من المختصين والخبراء، تقديم مفيد شهاب، الطبعة األولى، دار المستقبل  أنطوان بوفيه، حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع - (19)

 .899، ص 8222العربي، مصر، 
 .818، المرجع السابق، ص صالح عبد الرحمن عبد الحديثي - (20)

 .892ممتلكات المحمية، المرجع السابق، ص عمر سعد اهلل، القانون الدولي اإلنساني، ال - (21)
 .892أنطوان بوفيه، المرجع السابق، ص  - (22)
 .822، ص 8229أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، مصر،  - (23)



 5060لعام  الرابعة اتفاقية جنيف -6
نص اتفاقي صريح متعلق بالبيئة، أو  ، لم نجد أي قاعدة8999 لعام الرابعةاتفاقيات جنيف إلى  بالرجوع

دة قواعد قانونية تمنح حماية ضمنية من خالل الحماية المقررة للسكان المدنيين والمقاتلين، ومع ذلك هناك ع
المادة إال أنها من خالل نص ، حماية البيئة الطبيعية بصورة مباشرةإلى  وبهذا لم تشر هذه االتفاقية كسابقتها

دمت حماية محدودة وغير مباشرة قمن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب،  15
والممتلكات، حيث جاء  تدمير األموال لحتالالا اتقو  حظرت علىإذ  ،(24)للبيئة الطبيعية أثناء النزاع المسلح

أو  جماعات،أو  منقولة تتعلق بأفرادأو  : "يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتةفيها
حتما التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي أو  لمنظمات االجتماعيةاأو  السلطات العامةأو  بالدولة

 .(25)هذا التدمير"
مع تسجيل ورود  نالحظ أن نص هذه المادة يوفر للبيئة الطبيعية حد ادني من الحماية في حالة االحتالل

رورة العسكرية ذلك وبغير ذلك ال عبارة "العملية الحربية" التي يمكن لها أن تبرر بعض التدمير إذا اقتضت الض
 يمكن االعتداء على البيئة الطبيعية.

توجب على دول االحتالل أن تعمل بأقصى  8999الرابعة لعام  من اتفاقية جنيف 11 و 19و 15واد الم
ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات، 
وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في األراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق 
التدابير الوقائية الالزمة لمكافحة انتشار األمراض المعدية واألوبئة، ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل 

  .(26)عتادهم بأداء مهامهم
، تعمد 8999لعام  من اتفاقية جنيف الرابعة 892المادة  إليها كذلك من المخالفات الخطيرة التي أشارت 

بالصحة تجاه األشخاص المحميين بواسطة هذه أو  إلحاق أضرار خطيرة بالسالمة البدنيةأو  إحداث آالم شديدة
ة القصد يفرغ النص من محتواه، وخاصة فيما يتعلق باإلصابات الصحية الناشئأو  االتفاقية، غير أن معيار النية

عدم وجود النية إلحداث أو  من األضرار اإلضافية، ألن الدولة في حالة النزاع العسكري قد تدعي الخطأ
األضرار سابقة الذكر، ولكن بما أن اتفاقية جنيف قننت عدة قواعد عرفية للقانون الدولي والتي تتضمن حماية 

 .(27)الل القانون العرفيللبيئة في حالة النزاع المسلح، فإنه يمكن تغطية هذا النقص من خ
( من 85/8( من الئحة الهاي والمادة)91-99-81وهنالك عدة أحكام أيدت هذه القاعدة مثل المواد )

المتعلق بالنزاعات المسلحة غير  8922/ز( من البروتوكول الثاني لعام 89/82) اتفاقية جنيف الرابعة والمادة

                                                           
 .818، المرجع السابق، ص صالح عبد الرحمن عبد الحديثي - (24)

 .891وائل أنور بندق، موسوعة القانون الدولي اإلنساني، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، بدون تاريخ النشر، ص  - (25)
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 .29، ص 8221، جامعة العلوم التطبيقية، العدد األول، األردن، المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، "حماية البيئة في القانون الدولي اإلنساني في وقت النزاع المسلح"، أعمرعمر محمود  - (27)



لملكية الخاصة وخطر السلب ويطبق ذلك على الدولية فجميع هذه النصوص نصت على خطر مصادرة ا
 .3أراضي الدول المعادية واألراضي المحتلة"
أثناء النزاعات المسلحة ما جاء به اإلعالن العالمي الصادر عن  للبيئةومن أمثلة الحماية غير المباشرة 

 8992 فريلأ 22لية فيالمسلحة غير دو  المنازعاتي بشأن تسيير العمليات العدائية في اإلنسانالمعهد الدولي 
ي تاورمين بخطرها لمهاجمة ملكيات السكان المدنيين وكل العمليات العسكرية التي من شأنها أن تهدد بقاء ف

زالتها والتي تدخل في ضمنها المنشآت المائية التي تعد من األولويات لألفراد  السكان المدنيين أحياء أو تدميرها وا 
 لضمان بقائهم .

جنيف على خطر  التفاقياتت الداللة المباشرة ما تضمنه البروتوكول اإلضافي األول ومن األسانيد ذا
استخدام مختلف وسائل وأساليب القتال التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالبيئة وأضرارا قد تكون واسعة وطويلة 

 . 2صحة أو بقاء السكانوكذا مختلف العمليات العسكرية التي قد تسبب أضرارا للبيئة الطبيعية وتضر ب ،1األمد
 1968 لعام النووية األسلحة انتشار منع إتفاقية -2

 وهى : الخمسة يالنوو  يالناد أعضاء الدول لغير النووية األسلحة انتشار حظر على اإلتفاقية تنص
 لمراقبة رقابية آلية اإلتفاقية وأوجدت الدول يباق من غيرها دون التاريخ السالح في ذلك هذا الدول التي إمتلكت

 .الذرية للطاقة الدولية الحظر هي الوكالة هذا
 نجد الحديث، الشامل في العصر الدمار أسلحة األسلحة التي هي أقوى هذه انتشار حظرت وقد اإلتفاقية وهذه   
 والقضاء عليه في الفقه المستقر القتال، ولكنفي  األسلحة هذه إستخدام حظر على صراحة تنص لم انهأ

 والتى الضرر ومفرطة األثر عشوائية أسلحة األسلحة هي أول هذه بحسبان اإلستخدام هذا حظر هو الدوليين
 عن الصادر التفسيرى القرار من أيًضا مستفاد الحظر هذا أن إستخدامها، كما حظر على الدولية المواثيق نصت
 .الدولية العدل محكمة

 فتًكا القتال أسلحة أنواع النووية هي أشد األسلحة قاإلطال على وأخطرها هذه الشامل الدمار أسلحة أن ورغم    
 نحو الحظر الدولي والسعى هذا بمخالفة الدول بعض قيام المالحظ أن إال ،والبيئة اإلنسانب ضرًرا وأكثرها
 القوى خلال في توازنات يسبب ذلك أن شك ينتظر، وال من ومنها بالفعل إمتلكه من ومنها األسلحة هذه إمتالك

 .محدق خطر وفى مهدده دائًما البيئة مستقر، ويجعل غير ويجعله بالسالم يضر مما في منطقتنا العسكرية
 لبيئة أثناء النزاعات المسلحةلالحماية المباشرة بالخاصة ية اإلنسان: القواعد اثاني

حظر  ي التي تحمي البيئة بصورة مباشرة هي كل من اتفاقيةاإلنسانإن من أبرز اتفاقيات القانون الدولي 
والبروتوكول اإلضافي  8929ألية أغراض عدائية أخرى لسنة أو  استخدام تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية

 من نظام روما األساسي. 1المادة إلى  ، إضافة8999الملحق باتفاقيات جنيف األربع لسنة  8922األول 
                                                           

 ،8288-8282خالل النزاعات المسلحة"، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة حسبية بن بوعلي بالشلف، اإلنسانيللقانون الدولي الجنسية جياللي الحسين، االنتهاكات  -3
 .52ص

 ..55ص ،8999ماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة، بدون طبعة، المجلة المصرية، مصر،أحمد عبد الونيس، الح -1
 .899ص ،8222 دار المستقبل العربي، القاهرة، ،أنطوان بوقينه، حماية البيئة الطبيعية في مقر النزاع المسلح ،دراسات في القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى -2



نتاج وتخزين األسلحة البكترولوجية -5 لعام  التكسينية وتدمير تلك األسلحةأو  اتفاقية حظر استخدام وا 
5095 
اتخاذ كافة االحتياطات الممكنة إلى  أول اتفاقية تتضمن النص صراحة على مصطلح البيئة وتدعو هي        

لحمايتها والمحافظة عاليها من أثار األسلحة الجرثومية وبذلك تكون هذه االتفاقية قد سبقت إعالن ستوكهولم 
في استخدام مصطلح البيئة، وقد تم إبرامها في لندن وموسكو  8928حزيران  89ر في للبيئة البشرية الصاد

 .8928أفريل  82وواشنطن في 
عن االتفاقيات السابقة  8995و 8928وما يميز اتفاقيات حظر األسلحة الجرثومية والكيميائية لعامي   

وتصنيعها وتخزينها وحيازتها وتداولها،  حظر هذه األنواع من األسلحة حظر إنتاجهاإلى  أنها تضمنت باإلضافة
عالنات في هذا اإلطار في أنها ألزمت الدول األطراف فيها بالتعاون  كذلك تتميز عما سبقها من اتفاقيات وا 
والتشاور فيما بينها للحد من تصنيع هذه األسلحة وتدميرها ووضع اتفاقيات مستقبلية حول المشاكل التي قد تنجم 

السماح للجنة خاصة بالتفتيش على مواقع تلك األسلحة في الدول األطراف فيها إلى  فةعن تنفيذها باإلضا
 من االتفاقيات(. 1)المادة 
البيئة وحمايتها، فيمكن تحديديها بالمادة إلى  أما عن نصوص هذه االتفاقيات التي أشارت بصورة مباشرة  

من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية  1/88المادة ، وتقابلها 8928من اتفاقية حظر األسلحة الجرثومية لعام  8
، التي تنص على أن تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بأن تقوم وفي أقرب وقت 8995لعام 

ممكن وخالل فترة ال تتجاوز على أية حال تسعة أشهر بعد بدء نفاذ االتفاقية، بتدمير جميع العوامل والتكسينات، 
أو  والمعدات ووسائل اإليصال المعينة في المادة األولى من هذه االتفاقية التي تكون في حوزتهاواألسلحة 

بتحويلها لالستعمال في األغراض السلمية ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة أو  رقابتهاأو  خاضعة لواليتها
 اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية لحماية السكان والبيئة.

ية السابقة التي تحظر األسلحة اإلنسانت ديباجة هذه االتفاقيات قد أكدت على أهمية االتفاقيات وأكد  
، وأكدت كذلك على أن استخدام مثل هذه األسلحة 8981السامة وخاصة بروتوكول جنيف لعام أو  الجرثومية

ا أن المادة األولى من هذه ية الحية، كماإلنسانأثناء النزاعات المسلحة هو بمثابة عمل تشمئز منه الضمائر 
تداول هذه األنواع أو  حفظأو  إقتناءأو  تخزينأو  إنتاجأو  االتفاقيات التي قيدت في فقرتها األولى، استحداث

طرق استخدامها من األنواع أو  أسلوب إنتاجهاأو  أيا كان منشؤها -الجرثومية والكيميائية–من األسلحة 
األغراض السلمية، وكذلك الفقرة الثانية من هذه أو  الحمايةأو  اض الوقايةوالكميات التي ال تكون موجهة ألغر 

 السامةأو  وسائل اإليصال الموجهة الستعمال العوامل الجرثومية والكيميائيةأو  المواد التي حظرت كافة المعدات
 التكسينات في األغراض العدائية أثناء النزعات المسلحة.أو 

 ألية أغراض عدائية أخرىأو  يات تغيير البيئة ألغراض عسكريةاتفاقية حظر استخدام تقن -5
ألية أغراض عدائية أخرى أو  تمثل اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية

، والتي يطلق عليها اختصارا 8929كانون األول  82المعتمدة في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة في 



، فقد نصت المادة األولى منها على أنه: "تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية (ENMOD)" "اتفاقية إنمود
الشديدة ألغراض أو  الطويلة البقاءأو  بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات اآلثار الواسعة االنتشار

 ضرار بأية دولة طرف أخرى".األأو  الخسائرأو  ألية أغراض عدائية أخرى كوسيلة إللحاق الدمارأو  عسكرية
ظهور هذه االتفاقية كان نتيجة لرد فعل المجتمع الدولي على قيام القوات األمريكية بالعمل على تدمير  

القضاء على الثوار، والذي بدوره أجل  الغابات والحقول الزراعية في الفيتنام إبان الحرب األمريكية الفيتنامية من
انشغال العالم بخطورة هذه إلى  طبيعته في تلك المنطقة، هذه األفعال أدتأثر على حالة المناخ وتغيير 

. 82/88التصرفات المضرة بالبيئة وكان حافزا لعقد اتفاقية دولية تمنع استخدام تقنيات تحدث تغيرات بالبيئة في 
 .(28)مع إمكانية تطبيقها في وقت السلم والحرب 21/82/8921ودخلت حيز التنفيذ في  8929
 تسبب قتال وسائل إستخدام عنة المتولد للمخاوف استجابة المتحدة األمم برعاية اإلتفاقية هذه تعقد 
 انهشأ من يكون تقنيات يأل يالحرب اإلستخدام حظر اإلتفاقية فيتنام، وتستهدف حرب أثناء للبيئة بالغة أضرارا
 .خطيرةأو  دائمةأو  واسعة آثار لها تكون بيئية تغيرات إحداث

"األحداث التي تحدث تغيير عن  االتفاقيةد بتقنيات تغيير البيئة الواردة في المادة األولى من والمقصو 
 .الذي يؤثر في ديناميكية األرض، أو الفضاء الخارجي أو تركيبه"و  طريق التغيير المتعمد في العمليات الطبيعية

يكي إعطاء مفهوم واسع لهذا ونظرا لغموض مصطلح تقنيات التغيير في البيئة فقد حاول المشرع األمر 
القوات المسلحة، و  الخسائر التي تطال البيئة بما في ذلك المصانعو  ذلك من خالل ربطه بالدمارو  المصطلح

 االعتبارالثروات الطبيعية مع األخذ في و  االتصالشبكات و  الطرقو  األراضي الزراعيةو  المدنو  للدولة الطرق
 2ل البقاءأو طوي االنتشاربمعيار الضرر الواسع 

 اعتمادغيرها، أثارت الجمعية العامة لألمم المتحدة أنه من الضروري و  واستنادا على هذه األسباب
عليه طلبت من مؤتمر و  اتفاقية تحظر كل تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى،

لعام  85/28هو ما تم فعال بموجب القرار و  إعداد اتفاقية من هذا النوع في أقرب اآلجال، 3لجنة نزع السالح
8929. 

 بحرية أمواج – أعاصير إحداث تستهدف قد الدول بعض إليها التقنيات التي تلجأ هذه أن المعلوم ومن
 التقنيات هذه ، وكل"الخ.....ونقصاًنا زيادة الحرارة التحكم في درجات – وثلوج أمطار – أرضية هزات – عنيفة

 لحق ما طويلة، ولعل لمدة وتستمر أطراف النزاع المسلح لغير آثارها تمتد وقد البيئة على ثيرالتأ شديدة العسكرية
 .ماثل في األذهان زال ال فيها األرض ةكيدينامي وتغيير الطبيعية وبيئتها اتهغابا وخاصة بفيتنام

فائدة على البيئة ذلك بالنظر لما فيها من و  االتفاقيةوعلى هذا األساس فقد تبنى المجتمع الدولي هذه 
التقنيات قد يكون له أثار وخيمة على كل عناصر البيئة بصفة و  الجائر لهذه األسلحة االستخدامو  بكل عناصرها،
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 .العامة للجمعية سنوي تقرير ترفع األعضاء، الدول جميع تضم المتحدة األمم لمنظمة تابعة لجنة: السالح نزع لجنة -3



كون هذه األخيرة من بين المجاالت التي يمسها إلى  ذلك بالنظرو  الموارد المائية بصفة خاصة،و  المياهو  عامة
التي و  التقنيات إذ تتحجج غالبية القوات العسكرية بالضرورة العسكريةو  الغير العقالني لهذه الوسائل االستخدام

الموارد المائية بحجة إضعاف القوة العسكرية و  تبرر من خاللها التدمير أو الهجومات التي تتعرض لها المياه
 للعدو.

حتى أطراف  خاص، فتقيد الموارد المائية بشكلو  جاءت حامية للبيئة الطبيعية بشكل عام االتفاقيةفهذه 
الهواء أعيانا مدنية و  الماءو  التي تعد األرضو  مبدأ حماية األعيان المدنية،و  النزاع في اختيار وسائل القتال

التي تنطبق على جميع و  ياإلنسانالمتأصلة في قواعد القانون الدولي و  مطلقة هي من المبادئ العامة المستقرة
 دمها أطراف النزاع كوسيلة حرب.التي تستخو  أو غير الدولية النزاعات الدولية

عدم إلى  االتفاقيةالغرض منها هو دعوة الدول األطراف في هذه و  عدة أحكام االتفاقيةلقد تضمنت هذه        
أو طويلة البقاء الشديدة ألغراض عسكرية أو ألية  االنتشاراستخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات اآلثار الواسعة 

 .االتفاقيةأو الخسائر أو األضرار بأية دولة طرف في هذه  وسيلة إللحاق الدمارأغراض عدائية أخرى ك
بهذه األنشطة  االستطالعكذلك الدول أو المنظمات الدولية على  االتفاقيةجانب هذا حثت إلى  
 .(29)تغييرات في تكوين األرضإلى  التي تستهدف بطريقة متعمدة، تؤديو  المحظورة،

أي استخدام عدائي آخر لهذه التقنيات، وذلك بغية أو  حظر االستخدام العسكري إلى تهدف هذه االتفاقية
تعزيز السلم الدولي والثقة فيما بين األمم، ومن أحكامها التزام األطراف أالَّ تستخدم تقنيات التغيير البيئي ذات 

إتالفها واألضرار بها، وأال  أو الشديدة كوسيلة لتدمير أطراف أخرىأو  التأثيرات الواسعة التي تدوم مدة طويلة
 .(30)منظمة دولية على أن تفعل ذلكأو  مجموعة من الدولأو  تمس أية دولة أخرىأو  تشجعأو  تساعد

واالعتداءات على البيئة التي تحظرها االتفاقية هي التي تنجم عن استخدام أية تقنيات تستهدف تعديل 
أن إعالن إلى  في العمليات الطبيعية وتشير هذه االتفاقية تركيبها عن طريق تغيير متعمداألرض أو ديناميكية 

تبني مجموعة من النصوص المتعلقة  إمكانيةإلى  مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم هو مؤشر
بحماية البيئة وقت السلم وتطبيقها وقت النزاع، كما أعطت هذه االتفاقية األطراف المتعاقدة الحق في اقتراح 

خال تعديالت على هذه االتفاقية مما يوحي بإمكانية إدراج نصوص قانونية جديدة لسد الثغرات الواردة بهذه إد
تقنيات من شأنها إحداث تغييرات في البيئة أو  االتفاقية، وبموجبها تعهدت الدول الموقعة بعدم استخدام وسائل

بيئة، وحدد االتفاق التوضيحي للمادة األولى من الخطير على الأو  خاصة عندما يكون من شأنها التأثير الدائم
االتفاقية أن المقصود باستخدام تقنيات التغيير في البيئة واسعة االنتشار بواسطة استخدام التقنيات العدائية 
المعدلة للبيئة الطبيعية يجب أن تقاس بعدة مئات األميال المربعة، والفترة الزمنية المطلوبة حتى يعتبر الضرر 
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أو  ما يقارب الفصل أما كلمة "خطير" فالمقصود بها االختاللأو  ًا ومن ثم محظور هو أن يمتد لعدة شهوردائم
 .(31)الضرر الحقيقي الذي يهدد حياة البشر والمصادر الطبيعية واالقتصادية

طبيعية المادة الثانية من هذه االتفاقية أخذت بمبدأ النية والقصد أي أن يكون الفعل موجها ضد البيئة ال
ويقصد إلحاق األضرار بها كوسيلة من وسائل الحرب، وبالتالي فإن األضرار العرضية والحوادث غير المقصودة 
وغير المباشرة ال تدخل ضمن نطاق هذه المادة، وبدون إثبات فعل التعمد ال يمكن تطبيق هذا النص وتعفى 

 .(32)الدولة المتسببة باألضرار من أي مسؤولية دولية
حالة حدوث اختالل بيئي ناتج عن استخدام أسلحة كالسيكية وغير محرمة إلى  االتفاقية لم تشرإن هذه 

مكانية التمسك بهذه االتفاقية ال يكون  دوليا، كما أنها ال تطبق إال على األطراف المتعاقدة من أطراف النزاع، وا 
العملية ليس لهذه االتفاقية إال  إال عن طريق وضع شكوى وطلب تحقيق من مجلس األمن الدولي، ومن الناحية

قوة إكراه ضعيفة إلرغام أغلبية الدول على تطبيقها، أما بالنسبة ألعضاء مجلس األمن الدولي الخمسة فليس 
 .(33)لهذه االتفاقية أي قيمة إلزامية

ات القتالية، واالتفاقية لم تبرم لحماية البيئة من الوسائل واألساليب الحربية المستخدمة أثناء اندالع العملي
بعض األسلحة التقليدية التي تؤثر في التوازن الطبيعي، أو  النوويةأو  الكيميائيةأو  كاستخدام األسلحة البيولوجية

نما جاءت لحماية البيئة من استخدامها من قبل أطراف النزاع كسالح إلى  وتؤدي إلحاق أثار سلبية بالبيئة، وا 
 حربي في النزاع المسلح.

اإلخالل إلى  القانونيين، يطلق على الحالة األولى )استخدام وسال وأساليب قتالية تؤدي لذلك نجد بعض
لحمايتها، بينما  8922بالتوازن الطبيعي للبيئة(، الحرب االيكولوجية وهي الحالة التي جاء البرتوكول األول لعام 

م بعض الظواهر الطبيعية كالرياح يطلق على الحالة الثانية )التدخل المتعمد في العمليات الطبيعية الستخدا
واألمواج والمياه....: كسالح ضد األعداء( الحرب الجيوفيزيائية وهي الحالة التي تضمنتها اتفاقية إنمود لعام 

8929. 
ينص على "الحرب تمارس عمال تخريبيا جوهريا  8998أن إعالن ريو دي جانيرو إلى  وتجدر اإلشارة
عين على الدول األطراف، القانون الدولي المطلق بحماية البيئة في فترة النزاع لذلك يتو  على التنمية الدائمة،

  1تسهم في تطوره تبعا للضرورة"و  المسلح
إلى  التي نتج عنها تلويث المياه بالنفط ما أدىو  وخير دليل على ذلك ما حدث في حرب الخليج الثانية

التي تم خاللها إرسال و  األهلية التي وقعت بالصومالما حدث في الحرب و  إلحاق أضرار كبيرة في تلك المنطقة،
 األراضي والمياه اإلقليمية لتلك المنطقة.إلى  النفايات السامة
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حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية أو  اتفاقيةفإن األحكام الواردة من خالل  ،وعليه
لمائية أثناء النزاعات المسلحة، وذلك لما تفرضه من الموارد او  ألية عدائية أخر لها دور كبير في حماية المياه

 .تقييد حقهم في ذلكو  أساليب الحربو  قيود على األطراف المتنازعة ليس في اختيار وسائل
 5099البروتوكول اإلضافي األول لعام  -0

عدة خطرات  8922الذي نتج عنه بروتوكولي جنيف لعام و  لقد سبق المؤتمر الدبلوماسي بجنيف
النقاش حول و  من أجل التشاور االستشاريينو  للخبراء اجتماعاتة لتهيئة الساحة الدولية، حيث تم عقد تمهيدي
التي كانت أهمها حماية السكان و  تدارك األمور الناقصة،و  ي،اإلنسانفاعلية قواعد القانون الدولي و  سريان

 األعيان المدنية من الهجمات العسكرية.و  المدنيين
ضرورة  على االستقاللدول العالم الثالث حديثة و  االشتراكيةأكد خبراء الدول  عاتاالجتماوأثناء هذه 

 الواردة بها. االلتزاماتمساءلة من ينتهك و  8999جنيف لعام  اتفاقياتاحترام 
تم عقد الدورة الثانية لمؤتمر الخبراء في  25/29/8922حتى  85/21/8928وفي الفترة الممتدة من 

ذلك من قبل إحدى و  قد ساد خالف في هذه الدورةو  دولة، 22خبير يمثلون عدد  922جنيف أيضا بحضور 
كذلك حول مبدأ و  التمييز بينهما،و  األهداف العسكريةو  اللجان من خالل وضعها التعريف محدد لألهداف المدنية

 . 1المزايا العسكريةو  التناسب بين خسائر المدنيين
 البيئة الطبيعيةعدة قواعد قانونية تهدف لحماية  8922وتوكول اإلضافي األول لعام لقد تضمن البر 
خصوصية هذا إلى  بالنظرو  ذلك بالنظر لألحكام التي جاء بها من خالل نصوصه،و  أثناء النزاعات المسلحة،

هي خطر استخدام وسائل الحرب التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب و  تضمنه لقاعدة جديدةو  البروتوكول
 طويلة األمد بالبيئة الطبيعية.و  االنتشارسعة أضرار بالغة، وا

حيث لم تصادق عليه  ،رد فعل على الحرب الفيتنامية األمريكيةكأن الملحق األول جاء  واضحمن الو 
تم إدخال قاعدة جديدة في هذا البروتوكول وهي حظر استخدام وسائل الحرب إذ  الواليات المتحدة األمريكية،

، وبهذا ها أن تسبب أضرار بالغة، واسعة االنتشار، وطويلة األمد للبيئة الطبيعيةيتوقع منأو  التي يقصد بها
مباشرة وهذا بطريقة ضمن نصين متعلقين بحماية البيئة ت قد 8922لعام البروتوكول اإلضافي األول يكون 

 ، وذلك على التوالي:(34)11نص المادة ، و 51/5واضح من خالل نص المادتين 
يتوقع منها أن أو  أساليب للقتال يقصد بهاأو  على حظر استخدام وسائل 51لمادة من ا 5الفقرة نص  -8

النص كما يبدو هو حماية هذا تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارًا بالغة، واسعة االنتشار وطويلة األمد، والغرض من 
بقائهم على قيد الحياةأجل  البيئة الطبيعية من  ى حرمة الوسائل، حيث أكد بوضوح عل(35)حماية البشر وا 
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األساليب التي تحدث تدميرا للبيئة الطبيعية بإحداثها أضرار بالغة ال ضرورة لها وواسعة االنتشار وطويلة األمد، و 
التي قد تتعدى النسل البشري و  لما تخلفه على األجيال الالحقة من كوارث في شتى مجاالت البيئة المستهدفة،

لى ما ذلك من األمراض التي تصاحب أو  لتي تسبب العقمفي حد ذاته، نتيجة النتشار الغازات ا التشوه وا 
 ألجيال متعاقبة. اإلنسان

 على أنه: " حماية البيئة الطبيعية التي اندرجت تحت عنوان:  11المــادة  تنص -8
ضمن هذه وتت ،تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد 1  -

الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار 
   .بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

   ".تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية2 - 
تراعى أثناء القتال حماية البيئة  هعلى أن 8922اإلضافي األول لعام  البروتوكول 11المادة نالحظ أن 

أو  الطبيعية من األضرار البالغة، واسعة االنتشار، وطويلة األمد وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب
بقاء أو  ومن ثم تضر بصحة ،يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار بالبيئةأو  وسائل القتال التي يقصد بها

 .(36)السكان
 الحظر هذا ومبنى، الطبيعية البيئة ضد الردع التي تشن هجمات ،في فقرتها الثانية 11كما حظرت المادة    
 أن العسكرية التي يجب األهداف وغير المقاتلين غير لتطول آثارها تمتد البيئة ضد الهجمات التي توجه تلك أن

 أثناء النزاع المسلح، هذا ولدت قد تكن لم ربما ،عدد ذات غير بأجيال تلحق قد انهأ القتال، بل فيهما ينحصر
 .أطراف النزاع المسلح غير أخرى دول لتطول الدولة حدود عبورها إحتمالية بجانب

تميزان بأنهما توسيعا من نطاق الحماية القانونية المباشرة لتشمل البيئة بنوعيها يوعليه إن النصين السابقين 
صت على حماية البيئة الطبيعية من الوسائل واألساليب القتالية التي ن 51/5الطبيعية وغير الطبيعية، فالمادة 

 11يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد، أما المادة أو  يقصد بها
لطبيعية إال أنها فعلى الرغم من استخدامها لعبارة "البيئة الطبيعية"، كما أنها جاءت تحت عنوان حماية البيئة ا

حظر استخدام الوسائل إلى  المدنية أيضا، وذلك إلشارتها الصريحةأو  مدت الحماية القانونية للبيئة غير الطبيعة
تتسبب في إلحاق األضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر أو  يتوقع منهاأو  واألساليب القتالية التي يقصد بها

في أن هذه المادة تستهدف أيضا حماية األعيان السيما وأن هذه  بقاء السكان، وفي ذلك تصريحأو  بصحة
المادة قد جاءت ضمن الباب الرابع )السكان المدنيون( والفصل الثالث )الحماية العامة لألعيان المدنية( مما 

 .(37)يؤكد أن البيئة في هذه المادة قد أخذت بمعناها الواسع
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أو  دولتين بين الدولية التي تنشب على النزاعات المسلحة للبيئة الدولية القانونية الحماية تقتصر ولم هذا
نما، أكثر  أيًضا األخيرة تخلفه لما الدولية، بالنظر غير يحدث في النزاعات المسلحة ما أيًضا لتشمل إمتدت وا 
 .أخرى لدول مداها يتجاوزأو  يالوطن المستوى على سواء بالبيئة كبيرة أضرار من

ليس محصور فقط بتأمين الحياة للشعب  11نصي المادتين، غير أن نص المادة يوجد تشابه كبير بين 
ولكن بصحته أيضا، فبالنسبة لالعتداء على الصحة العامة للشعب فإنه ال يتحقق إال بعد توافر عدة شروط منها 

شعب وبقائه الديمومة، أي أن األعمال العسكرية يجب أن تكون تأثيراتها طويلة األمد وحصرية تتعلق بحياة ال
اإلنسان أو إلى تغيير شكل أو  المسخإلى  على قيد الحياة مثل انتشار األوبئة المرضية المعدية والتي تؤدي

العمليات العسكرية االنتقامية بين األطراف  11 ، ومنعت الفقرة الثانية من المادة(38)ياإلنسانانحطاط الشخص 
ن االعتداء ال موجه ضد البيئة الطبيعية يجب أال يكون رًدا على خرق لقواعد المتعاقدة في النزاعات الدولية وا 

 .(39)الرد محظور فقط ما بين الدول المتعاقدةأو  ي، ومن الواضح أن شرط عدم االنتقاماإلنسانالقانون الدولي 
 51طبق نص المادتين  8998نيسان  1بتاريخ  912ففي القرار الصادر عن مجلس األمن الدولي رقم  
، عندما أعلن مجلس األمن مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي عن جميع األضرار 11مادة وال 25فقرة 

والخسائر التي لحقت بالكويت ومن بينها األضرار البيئية وتدمير المصادر الطبيعية للكويت جراء غزو العراق 
ما بالبيئة ولذلك فإن ما ال األضرار حتإلى  . وال شك أن للحرب قواعدها وضروراتها والتي قد تؤدي(40)للكويت

 92/52تقتضيه الحرب يجب عدم المساس به، في هذا المعنى قالت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها 
( أن "التدمير الذي ال تبرره الضرورة العسكرية وينفذ عمًدا، أمر يتعارض بشكل واضح مع القانون 8998)

ذ جميع التدابير الالزمة لكفالة االمتثال بقواعد القانون الدولي السارية الدولي الحالي" لذلك حثت الدول على اتخا
 .(41)بخصوص حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح

الموارد المائية و  بعض النصوص القانونية ذات الداللة المباشرة المتعلقة بحماية المياهالتعرض لكما يمكن 
حماية األشغال الهندسية  من البرتوكول تحت تسمية 19 جاء في المادةحيص أثناء النزاعات المسلحة، 

 ما يلي: "، والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
ال تكون األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة أال وهي السدود والجسور والمحطات النووية 1 - 

إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن  لتوليد الطاقة الكهربية محاًل للهجوم، حتى ولو كانت أهدافًا عسكرية،
كما ال يجوز تعريض األهداف  ،يتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين

العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن 
قوى خطرة من األشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين  مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق

 .السكان المدنيين
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   : تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة األولى في الحاالت التالية2 - 
لعسكرية على فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعمًا للعمليات ا ( أ  

 .نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء ذلك الدعم
فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات ( ب  

هو السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء مثل هذا العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم 
 .الدعم

فيما يتعلق باألهداف العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األعمال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة ( ج   
منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو 

 .مستطاع إلنهاء مثل هذا الدعمالسبيل الوحيد ال
يظل السكان المدنيون واألفراد المدنيون، في جميع األحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم  3 - 

. فإذا توقفت 12القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 
من األشغال الهندسية أو المنشآت أو األهداف العسكرية المذكورة في الفقرة األولى للهجوم  الحماية أو تعرض أي

   .تتخذ جميع االحتياطات العملية لتفادي انطالق القوى الخطرة
يحظر اتخاذ أي من األشغال الهندسية أو المنشآت أو األهداف العسكرية المذكورة في الفقرة األولى، هدفًا   4 -

   .ردعلهجمات ال
تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من األشغال الهندسية أو المنشآت إلى  تسعى أطراف النزاع5 - 

المذكورة في الفقرة األولى ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن األشغال 
ال تكون هي بذاتها هدفًا للهجوم بشرط عدم الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم. يجب أ

استخدامها في األعمال العدائية ما لم يكن ذلك قيامًا بالعمليات الدفاعية الالزمة للرد على الهجمات ضد 
األشغال الهندسية أو المنشآت المحمية، وكان تسليحها قاصرًا على األسلحة القادرة فقط على صد أي عمل 

   .ية أو المنشآت المحميةعدائي ضد األشغال الهندس
تعمل األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام المزيد من االتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية 6 - 

   .إضافية لألعيان التي تحوي قوى خطرة
هذه بعالمة يجوز لألطراف، بغية تيسير التعرف على األعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم األعيان 7 - 

خاصة تتكون من مجموعة من ثالث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة 
وال يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من  ،لحق "البروتوكول"ملهذا ال  (1)( من الملحق رقم 89)

  .التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من األحوال
إذ نصت المادة في فقرتها  8922من البروتوكول اإلضافي األول لعام  19خالل نص المادة  من 

انتهاك لقواعد و  قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين المدنيين انطالقاألولى على أن الهجومات التي تتسبب في 
التي تعد من و  سدودعن ضرب ال االمتناعالقانون الدولي، لذا نجد أن هذه الفقرة أوجبت على المتحاربين 



إحداث أثار خطيرة، إلى  إحداث أثار خطيرة قد يسبب تدميرهاإلى  التي يؤدي تدميرهاو  المنشآت المائية الحيوية
لما أدرك محررو البروتوكول اإلضافي األول و    ممتلكاتهم من جراء مهاجمتها،و  قد تصيب حياة السكان

حد بعيد األهداف العسكرية المشروعة محل الهجوم فإنهم عززوا إلى  تتجاوزو  بالمخاطر التي تالزم هذا التدمير
بشروط إضافية منها عدم مهاجمة األهداف العسكرية التي تقع في  19الحماية الخاصة الواردة في المادة 
 . 2المنشآت المعنية أو على مقربة منها

هذه األشغال الهندسية كما حثت الدول األطراف على تجنب إقامة ألية أهداف عسكرية على مقربة من 
أو المنشآت المذكورة، باستثناء المنشآت التي يكون هدفها الوحيد هو الدفاع عن هذه األشغال أو المنشآت 

لهذا أجازت للدول وضع عالمات مميزة لها تتكون من و  مختلف الموارد المائية،و  التي من بينها السدودو  المحمية
لحاق الضرر بهاو  لمحور لتجنب مهاجمتهاثالث دوائر برتقالية زاهية توضع على ا  . 1ا 

ورغم المزايا التي اختصت بها النصوص السابقة من البرتوكول، تكشف لنا مدى فعاليتها، لذلك فإن أول         
هذه النصوص توفر حماية البيئة من األضرار البالغة الواسعة االنتشار وطويلة األمد، هي أضرار إلى  ما يوجه

ظورة، وبالتالي فإن هذه النصوص غير قادرة على توفير حماية فعالة للبيئة أثناء النزاعات مقبولة وغير مح
 المسلحة.

كذلك يؤخذ على النصوص الواردة في البرتوكول األول، أنها لم تضع مقاييس للقائد العسكري أثناء النزاع 
الواسع االنتشار و  عة الضرر البالغالمسلح كما أن هذه النصوص لم تحدد درجة التدمير السيئ المحظور وال طبي

العناية المبذولة كلما كانت هناك حالة الضرورة العسكرية التي و  عدم التدقيق في المراعاة المتخذةإلى  إضافة
 .(42)حتى كلهأو  تقتضي بعضا من التدمير

 5099ي لعام الثان ياإلضاف البروتوكول -6
 لبقاء عنها غنى األعيان التي ال حماية -أ ي:يل ما على 89في المادة  يالثان ياإلضاف البروتوكولنص 

 ومخازن والماشية والمحاصيل الغذائية والمواد الزراعية للمناطق العدائية الهجمات توجيه المدنيين، وحظر السكان
أثناء  البيئة شك في حماية بدون تسهم بذلك ، وهىيالر  وأشغال واآلبار اتهوشبكا الشرب مياه ومرافق الغالل

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. : "89، حيث جاء في نص المادة غير الدولي زاع المسلحالن
مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء  ,ومن ثم يحظر, توصاًل لذلك

لزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق ا
 ".ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري

، حيث جاء فيها: حماية األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرةعلى  81المــادة كما أكدت 
لمحطات النووية ال تكون األشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة, أال وهي السدود والجسور وا"

                                                           
 .الدولية المسلحة بالنزاعات المتعلق ،1999 لسنة األربع جنيف باتفاقيات الملحق ،1955 لعام األول اإلضافي البروتوكول من 75 المادة نص راجع -2

 .135 ص السابق، المرجع حمودة، سعيد منتصر - 1
(42) -Amer Zemmali, la protection de l’environnement en période de conflit arme dans les normes humanitaire et l’action de comité international de la 

croix rouge, 1994, p 177-118. 



ية محاًل للهجوم حتى ولو كانت أهدافًا عسكرية, إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب ائلتوليد الطاقة الكهرب
 ."في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين

 5001نظام روما األساسي للمحكمة الدولية الجنائية لعام  -2
اقتصارها على دول و  قتة على النظر في الجرائم المرتكبة في فترة معينة المحاكم المؤ  القتصارنظرا 

ر في كافة أنواع الجرائم الدولية المختلفة ظإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تنإلى  دون غيرها، برزت الحاجة
ن المحاكم حتى ضرورة إنشاء هذا النوع مإلى  التي تقع في كافة أنحاء العالم، مما استدعى من المجتمع الدولي

الدولية، بدءا بالجهود المبذولة من قبل منظمة األمم المتحدة في إنشاءها، حيث قدم   تترسم العدالة الجنائية 
أشار و  تقنيته التابعة للجمعية العامةو  اللجنة المختصة بتطوير القانون الدوليإلى  الوفد الفرنسي آنذاك مشروعا

أكد على عدم اعتبارها محاكم ذات صفة دولية ألنها كانت تمثل و  طوكيو،و  محاكمات نورمبرغإلى  الوفد الفرنسي
التي استطاعت أن تفرض إرادتها عن طريق القوة على الدول الخاسرة إلقامة و  الدول المنتصرة في الحرب فقط،

 . 1تلك المحاكم
الجرائم التي  و لهذا أكد المشرع الفرنسي على ضرورة إعطاء محكمة العدل الدولية صالحية النظر في

تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة لها صالحية البت إلى  مجرمو الحرب، كما دعا أيضاو  يرتكبها رؤساء الدول
لجنة القانون إلى  قد أوصت اللجنة السادسة لألمم المتحدة بإحالة الموضوعو  في الجرائم ذات الصفة الدولية،
س محكمة جنائية دولية خاصة بمحاكمة األشخاص المتهمين بيان إمكانية تأسيو  الدولي، لدراسته بشكل أفضل،

 . 2بارتكاب جرائم دولية
محكمة جنائية دولية، تمنح لها صالحية البت في الجرائم  بإنشاءو بعد تقديم المشرع الفرنسي القاضي 

 ن الدوليذات الصفة الدولية نال المشرع الفرنسي تأييد أغلبية األعضاء في اللجنة المختصة بتطوير القانو 
أن أنشأت الجمعية العامة لألمم إلى  صدور قرارات،و  جمعياتو  اتفاقياتسار األمر بعد ذلك بعقد عدة و  تقنينه،و 

ذلك إلجراء المزيد من و  ،8991ديسمبر  88الصادر في  12/99المتحدة لجنة تحضيرية بمقتضى القرار 
عداد مشروع النو  المناقشات بشأن المحكمة الجنائية الدولية اجتمعت اللجنة التحضيرية خالل و  ظام األساسي لها،ا 

ناقشت هذه اللجنة التحضيرية و  ذلك لدراسة مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،و  8999عام و  8992عامي 
انتهت اللجنة التحضيرية من إعداد مشروع و  بالنظام األساسي الخاص بها،و  كافة المسائل المتعلقة بالمحكمة

لها الذي عقدته في أفريل  اجتماعذلك في أخر و  المؤتمر،إلى  أحالتهو  تعلقة بإنشاء محكمة جنائيةالم االتفاقية
89911 . 

الصادر  18/822و قد انعقد مؤتمر روما بمقتضى القرار الصادر من الجمعية العامة الذي يحمل رقم 
 دولة 892د شارك فيه وفود قو  8991جويلية  82إلى  جوان 81، في الفترة الممتدة من 8999ديسمبر  82في 

                                                           
 .101 ص السابق، المرجع الحسين، جياللي -1 
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حظر المؤتمر ممثلي و  منظمة غير حكومية، 851و وكالة دولية متخصصة 89و منظمة دولية حكومية 82و
 هي:و  قد تم تشكيل عدة لجان خالل إنعقاد المؤتمرو  يوغوسالفيا سابقا،و  محكمة روندا

 لجنة الصياغة.رئيس و  رئيس اللجنة الجامعةو  نوابهو  لجنة المكتب: تضم رئيس المؤتمر-
 المقرر.و  نوابهو  "Philip kirchاللجنة الجامعة: تتشكل من الرئيس "فيليب كيرتش" "-
 دولة. 81ممثلين عن و  لجنة الصياغة: تتشكل من الرئيس "شريف بسيوني"-
 لجنة وثائق التعويض: تتشكل من تسع ممثلين من الدول األعضاء.-

، حيث تم 8991جويلية  82إلى  جوان 81لدولية من امتد مشروع إنشاء المحكمة الجنائية او  هذا
اعترضت عليه سبع دول منها ثالث دول عربية هي: و  دولة 882اعتماد نظام روما لهذه المحكمة، وافقت عليه 

 88الصين فيما امتنعت و  أربع دول أجنبية هي الواليات المتحدة األمريكية، إسرائيل، الهندو  العراق، ليبيا، قطر،
، 8222ديسمبر سنة  58غاية إلى  بروما 8991جويلية  81تم توقيع المعاهدة في و  تصويت،دولة عن ال

 غاية يومنا هذا.إلى  فيما لم تصادق عليها 8222ديسمبر  81وقعت الجزائر على هذه المعاهدة في 
 بر جريمةأن اإلضرار الشديد بالبيئة يعت 8991لعام لمحكمة الجنائية الدولية ل اعتبر النظام األساسيوقد 

سياسة عامة لعملية واسعة النطاق ووفقا أو  ب تلك الجرائم في إطار خطةكجرائم الحرب، خاصة عندما ترت من
( تعد من بين جرائم الحرب تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر 9/ب/8الفقرة ) 21لنص المادة 

إحداث ضرر واسع أو  عن إلحاق أضرار مدنيةأو  عن إصابات بين المدنيينأو  عن خسائر تبعية في األرواح
مجمل المكاسب العسكرية إلى  النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس

 .(43)المتوقعة الملموسة المباشرة
 على أركان هذه الجريمة والتي تتلخص فيما يلي: (9/ب/8الفقرة ) 21المادة ولقد نصت 

 جريمة هجوما.أن يشن مرتكب ال -
أن يكون الهجوم من شأنه إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد بالبيئة الطبيعية بحيث يكون  -

 مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.إلى  إفراطه واضح بالقياس
حق ضرر أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن هذا الهجوم من شأنه أن يسفر على خسائر عرضية تل -

 بالبيئة الطبيعية ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد.
أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي، ويكون مرتبط به مع علم الجاني بالظروف الواقعية التي  -

 .(44)أثبتت وجود نزاع مسلح
عليه فإنه و  أثناء النزاعات المسلحة البيئةكما أوضحت هذه المادة أيضا ثالث فئات يخضع لها تدمير 

 يشكل جريمة حرب.

                                                           
  .598، ص 8288سعدة سعيد، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  - (43)
 .222ص ، 8229 اإلسكندرية، الطبعة األولى، مصر، ،الجامعي الفكر ، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دارعبد الفتاح بيومي حجازي - (44)



تشمل عددا من و  ،8999 جنيف األربعة لعام التفاقياتالجسيمة  باالنتهاكاتفالفئة األولى منها تتعلق 
 .، فإنها تعد جريمة حرب االتفاقياتاألفعال التي إذا ما اقترفت ضد أشخاص أو ممتلكات تحميهم هذه 

هذا ما نصت و  لمنشآت المائية، فإن هذه األفعال تنطبق عليه،او  بقدر تعلق األمر بتدمير موارد المياهو       
/ أ( من المادة الثامنة على إن تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى  8( من الفقرة )9و 5عليه الفقرتان )

 . 1هو ما يترتب على تدمير موارد المياهو  خطير بالجسم أو بالصحة
( من النظام 1( من المادة )9/أ/8لمائية ضمن نطاق الفقرة )المنشآت او  كما يدخل تدمير موارد المياه

عليها دون أن تكون  االستيالءو  التي تنص على إلحاق "تدمير واسع النطاق بالممتلكاتو  األساسي للمحكمة
 التفاقياتيعتبر هذا الفعل انتهاكا جسيما و  ،بطريقة عابثة"و  بالمخالفة للقانونو  هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك

 .8999 لعام فجني
( من النظام األساسي للمحكمة ذات الصلة بتدمير موارد 1أما الفئة الثانية التي نصت عليها المادة )

أعرافها من خالل "تعمد توجيه هجمات و   الخطيرة لقوانين الحرب  االنتهاكاتالمنشآت المائية من خالل و  المياه
 .1سكرية"ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي ال تشكل أهدافا ع

ذلك باعتبارها لتعمد الهجوم مع العلم بأنه سيسفر و  (21( من المادة )9-/ب8وما نصت أيضا الفقرة )
شديد و  طويل األجلو  يكون هذا الضرر واسع النطاقو  على خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق ضرر بهم

هذه و  الملموسة مباشرة،و  رية، المتوقعةمجمل المكاسب العسكإلى  بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس
 المنشآت المائية.و  األضرار هي ما يسببه تدمير الموارد

( من نفس المادة على أن "مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو 1-/ب8كما نصت الفقرة )
أن المنشآت المائية تعد التي ال تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت" تعد جريمة حرب: إذ  المعزولةالمباني 

اعتبرته جريمة و  ( "تدمير ممتلكات العدو"21( من المادة )85-/ب8، كما حضرت الفقرة )المعزولةمن المباني 
 مما ال شك فيه أن المنشآت المائية تعد جزءا من الممتلكات العامة.و  حرب

األسلحة و  لسموم( من النظام روما على أن "استخدام ا1( من المادة )82-/ب8ونصت الفقرة )
عليه فإن تسميم المياه أو الموارد المائية هو جريمة حرب بغض النظر عن األضرار و  المسمومة" جريمة حرب

 ( .81-/ب8هذا تقريبا ما نصت عليه الفقرة )و  التي يسببها،
 ( من النظام1( من المادة )81-/ب8الموارد المائية أيضا ضمن نطاق الفقرة )و  ويدخل تدمير المنشآت

حرمانهم من المواد التي ال و  على أسلوب تجويع المدنيين االعتماداألساسي للمحكمة يعده جريمة حرب في حال 
 موارد المياه يتسبب في تجويع السكان المدنيين.و  غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، فتدمير المنشآت المائية

لفقرة الثانية )هـ( من النظام األساسي للمحكمة ذات صلة أما الفئة الثالثة التي نصت عليها المادة الثامنة من ا -
األعراف و  الخطيرة األخرى للقوانين باالتهاماتهي تلك المتعلقة و  موارد المياه،و  مباشرة بتدمير المنشآت المائية
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 مبانيذلك بتعمد توجيه هجمات ضد الو  هو ما شملته هذه الفقرةو  السارية على المنازعات المسلحة الغير الدولية،
 الوحدات الطبيعية.....".و  الموادو 

استعماله في و      ذلك لتعقيم موادها الطبيةو  الماءإلى  إذ ينطبق هذا على حاجة الوحدات الطبية
 .1موارد المياه هو تدمير لهذه الوحدات في حد ذاتهاو  عليه فإن تدمير المنشآت المائيةو  اإلغاثة

فيما  8991ية "ال جريمة إال بنص" متحقق في ظل نظام روما نجد أن مبدأ الشرع ،ختاما لما سبق ذكره
هو متحقق بما ينسجم مع طبيعة القانون الدولي، إذ ترك تقدير تحديد و  المنشآت المائية،و  يخص تدمير الموارد

من أنه "ال يعاقب شخص أدانته المحكمة ، من النظام األساسي 85العقوبة للمحكمة طبقا لما نصت عليه المادة 
( من النظام األساسي العقوبات الواجبة التطبيق التي 22قد حددت المادة )و  وفقا لهذا النظام األساسي"، إال

السجن المؤبد عن الجرائم ذات الخطورة البالغة، و  سنة 52التي تتراوح بين السجن لمدة أقصاها و  تقدرها المحكمة
 ص المدان.الظروف الخاصة للشخ االعتبارفضال عن أن المحكمة تأخذ بنظر 

ذلك من خالل النصوص القانونية التي و  خاصةو  وعليه فقد أقر النظام األساسي لروما حماية مباشرة
الموارد المائية أثناء النزاعات المسلحة إذ اعتبر أي مساس بها سواء بطريقة و  سخرها لتوفير الحماية للمياه

 ي. اإلنساندولي مباشرة أو غير مباشرة جريمة حرب وانتهاك ألحكام القانون ال
قد اعتمد في تصنيف لألفعال التي تعد انتهاكا للبيئة على معيار الضرر  ،نالحظ أن النظام األساسي        

من البرتوكول  11و 51/5الجسيم الذي قد يلحق بالبيئة الطبيعية وهذا استنادا على ما ورد في نص المادتين 
تفاقية الدولية لحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة إلغراض االو  8922اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام 

حيث يتعين أن يكون الضرر الحاصل  ،وهو معيار متشدد 8929أية أغراض عدائية أخرى لعام أو  عسكرية
بالغ الخطورة أما ما دون ذلك من األعمال التي قد تصيب البيئة أثناء النزاعات و  واسع االنتشار وطويل األمد

 .(45)حة ال تعتبر أعماال محظورة المسل
االنتشار( و  الخطورةو  أن جانبا كبيرا من الفقه يرى بأنه البد من توافر العناصر الثالث )المدةإلى  وتجدر اإلشارة

فإنه يكفي توافر  8929في مفهوم الضرر الجسيم حتى يتم االعتداد به، كما الصيغة المستعملة في اتفاقية عام 
 .قواعد الحظر حد الشروط لتطبيقأ
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 المبحث الثاني: اآلليات المكرسة لتفعيل قواعد  حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة.
لحمايتها وتفعيل إيجاد آليات كان البد من  حتى ال تكون حماية البيئة الطبيعية مجرد تعبير عن األفكار،

في ظل النزاعات المسلحة ضمان احترام تلك القواعد اسي ، غرضها األسالقواعد التي تضمن عدم االعتداء عليها
، فهذه اآلليات غايتها التي تكفل بقاءها بمعزل عن العمليات العدائيةي اإلنسانوذلك بتطبيق نصوص القانون 

أثناء النزاعات المسلحة، من قبل الدول التي تمتنع عن االلتزام  قواعد حماية البيئةاألساسية ضمان احترام 
 ي وتنتهكه.اإلنسانالقانون الدولي  بأحكام

أثناء بيئة الطبيعية فإن إيجاد وسائل فعالة لتنفيذ وتعزيز قواعد الحماية المقررة لل ه،واستنادا لما تقدم ذكر  
، ففعالية أي بضمان عدم االعتداء عليها وذلك نظرا لالنتهاكات التي تطال االلتزامات الدولية ،النزاعات المسلحة

تتوقـف على مدى تطبيقه، وتطبيقـه يقتضـي وجود هيئات ووسائل تضمن ذلك، سواء ما تعلق  نـظام قانوني
ي أو اإلشراف على حماية الحقوق المقررة فيه أو من خالل اإلنسانبالمراقبة على تنفيذ أحكام القانون الدولي 

المسؤولين الذين يخرجون عن الوسائل الردعية التي لها فعالية كبرى، كونها تعمل على تطبيق األحكام وتحديد 
 أحكام القانون.

اآلليات المقررة في تنفيذ األحكام المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات إلى  عرضوعليه سنت 
أجهزة اإلشراف والرقابة المتعلقة سوف نشير لدور  ، ففي المبحث األولةليتاحث الاالمسلحة من خالل المب

لدور المحاكم الجنائية في العقاب على ، وفي المبحث الثاني أثناء النزاعات المسلحة ةبيئة الطبيعيبحماية لل
أثناء النزاعات المسلحة، وفي المبحث الثالث سوف نعرض لبحث المسؤولية  بيئة الطبيعيةبحماية لل انتهاك قواعد

 .الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة
 حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحةفي أجهزة اإلشراف والرقابة دور األول:  لبطالم

أهم اآلليات الرقابية واإلشرافية على تنفيذ األحكام المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية أثناء دور سنبحث في 
 النزاعات المسلحة.

 أثناء النزاعات المسلحةالطبيعية األول: األجهزة المباشرة المعنية بحماية البيئة  فرعال
والنزاعات المعاصرة خصوصا التي تستعمل  نظرا لألضرار الجسيمة التي تلحق بالبيئة بسبب الحروب 

ستمرار  أبشع األسلحة المتطورة واألكثرها فتكا بالبيئة الطبيعية التي تعتبر المجال الطبيعي لضمان بقاء وا 
اشرة تقوم بمراقبة مدى التزام الدول بتطبيق قواعد حماية البيئة وضع آليات خاصة ومبإلى  ، أدىاإلنسان

 .تفعيلهاالطبيعية وتقوم باإلشراف على 
 : األطراف المتعاقدةأوال

ي بصفة عامة واإلتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة اإلنسانال يقتصر تطبيق القانون الدولي  
نما يقتضي وفاء الدول بإلتزاماتها التعاقدية، وعليه فمبدأ الطبيعية بصفة خاصة على الوقت والمكان ف قط، وا 

ي، فالدولة بموافقتها رسميا على أي اإلنسان"الوفاء بالعهد" يمثل أفضل ضمان لتطبيق قواعد القانون الدولي 
وم اتفاقية أو معاهدة، فهي قد تعهدت بضمان أفضل احترام لها، وعليه فإن أي دولة طرف في المعاهدة أن تق



باإلشراف على تنفيذها كافة المجاالت، وذلك باإلشراف واتخاذ التدابير الالزمة لذلك ونشرها على أوسع نطاق 
، وهذا ما نصت عليه مختلف االتفاقيات والمعاهدات إذ نجد البروتوكولين 1وامتداده ألوقات السلم والنزاع المسلح

قيات جنيف األربعة بأن تتعهد باتخاذ تدابير تتضمن ذلك، يلزمان الدول الموقعة على اتفا 8922اإلضافيين لعام 
 وتكفل احترامها في جميع األحوال.

وكفالة االحترام، يفهم منها أن الدول ينبغي أن تتحرك إزاء أحد األطراف المتعاقدة باحترام وتنفيذ قواعد  
عية أثناء النزاعات المسلحة، وعليه فإن ي بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية البيئة الطبياإلنسانالقانون الدولي 

الدول مطالبة بالتحرك بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، سواء بصورة فردية أو جماعية من أجل ضمان احترام 
 ي.اإلنسانقواعد القانون الدولي 

ء بها والوفاء بالعهد منصوص عليه في الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل مناداتها بقدسية العقود والوفا
 . 2سواء كانت فردية أو جماعية، قال تعالى "و أوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم..."

قد وردت عدة نصوص في مختلف االتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي نادت بضرورة كفالة واحترام  
العالمي الحق في الغذاء، ذلك على اعتبار أن الماء من أوجه الغذاء وذلك على غرار ما جاء في اإلعالن 

 ..89913لعام  اإلنسانلحقوق 
وكذلك أيضا من خالل الحق في المياه، والذي نادت به مختلف المبادئ والمواثيق الدولية أيضا، 

في مادته الثالثة، وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة  اإلنسانكاإلعالن العالمي لحقوق 
ء يستوجب ضرورة توفير الوسائل لذلك كالمياه، والتي تعتبر من أهم وسائل السادسة منه، إذ أن الحق في الغذا

 تحقيق ذلك.
في بيئة سليمة،  اإلنساني احترام وكفالة حق اإلنسانكما أن من الحقوق التقليدية في القانون الدولي  

وكذا الميثاق ، 8992ديسمبر  88وهذا ما نصت عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها الصادر في 
"، إذ أن الحق في البيئة يستلزم سالمة هذه األخيرة من كل ما 89من خالل مادته " اإلنساناإلفريقي لحقوق 

يهددها ومن عناصر البيئة كما هو معلوم الماء، وعليه فإن سالمة البيئة تقتضي سالمة عناصرها والماء من 
 أهم عناصرها.

لتزامات التعاقدية أو مبدأ "الوفاء بالعهد" من المبادئ األساسية فإن مسألة الوفاء باإل ،ختاما لما سبق
التي تضمن حماية قواعد القانون الدولي بصفة عامة وقواعد حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة 
بصفة خاصة، وذلك في حال احترامه من طرف الدول وضمان تفعيله وتعميمه، وهذا ما يفسر نقص التقيد به 

ي الوقت الحالي، إذ يشهد المجتمع الدولي على عدة خروقات من طرف الدول في انتهاك قواعد القانون الدولي ف
 1.ي وذلك نتيجة تقاعس الدول وتغاضي األخرىاإلنسان
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 الفرع الثاني: اللجنة الدولية للصليب األحمر
ي بصفة عامة وحماية البيئة ساناإلنأن أهم وأضمن إجراء لفعالية القانون الدولي إلى  لقد أشرنا سابقا 

شرافية تسهر على تطبيق هذا القانون  الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة بصفة خاصة هي وجود آليات رقابية وا 
واحترامه إال أنه ال قيمة لوجود القوانين ما لم تتجسد على أرض الواقع ووجود آليات ووسائل فعالة تنادي 

عطاء أكثر فعالية له  ا.بتطبيقها وا 
آليات أخرى وضعت لتعزيز تطبيق حماية المياه والموارد المائية أثناء إلى  وعليه سنتطرق في هذا الفرع 

النزاعات المسلحة، وهذا في عنصرين، إذ سنتناول في العنصر األول دور اللجنة الدولية للصليب األحمر كآلية 
دور منظمات الدفاع المدني إلى  طرق في الثانيلحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، في حين سنت

ي بما في ذلك حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات اإلنسانكوسيلة من وسائل حماية قواعد القانون الدولي 
 المسلحة.

 اللجنة الدولية للصليب األحمر .5
ي، والسهر اإلنساندولي لقد لعبت اللجنة الدولية للصليب األحمر دورا فعاال في نشر قواعد القانون ال

 على ضمان تطبيقه، وهذا ما يفسر الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه اللجنة 
أثناء النزاعات  البيئة الطبيعيةولقد سلكت اللجنة الدولية للصليب األحمر عدة سبل في مسعاها لحماية 

صالح  نظم المعالجة وتوزيع مياه الشرب المسلحة، وكذلك من خالل عدة أنشطة تبنتها كتوزيع المياه وتوفيرها وا 
فضال عن المساعي الواجب القيام بها لدى أطراف النزاع وتعبئة الرأي العام واستقطابه وهذا ما سنتطرق إليه في 

 النقاط التالية:
 توزيع الماء-8
دولي ال يقتصر عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر على العمل القانوني ومراقبة تنفيذ قواعد القانون ال 

نما تعتمد على أسس منهجية لتغليب الجانب اإلنسان ي على عملها وذلك بتقديم المساعدة الملموسة اإلنساني، وا 
غاثة الجرحى في اإلنسانللضحايا أثناء النزاعات المسلحة، مسترشدين بمبدأ  ية والتخفيف من المعاناة البشرية وا 
 1.ألساسي هو ضمان حماية األفرادميادين القتال وتقديم كل المساعدة لهم ألن هدفها ا

وعليه فإن اإلضرار بالبيئة والمساس بها أثناء النزاعات المسلحة أمر حتمي ال مفر منه سواء بطريقة 
هجرة منازلهم بحثا عن إلى  المساس بمصادر المياه مما يضطر بالسكانإلى  عمدية أو غير عمدية، مما يؤدي

بما يتم تدمير البنية التحتية التي تزودهم بالماء أثناء القتال أو تصبح الماء، حتى في الدول المعادية لهم، ور 
نقص الغذاء ويضاعف من حاالت إلى  منطقة محظورة الدخول إليها ألسباب أخرى وعليه فإن نقص الماء يؤدي

ض خفض عدد األشخاص الذين يصابون بالمر إلى  الفقر والمرض لذا فإن اللجنة الدولية للصليب األحمر تسعى
أو يموتون بسبب انهيار نظام الماء من خالل توفير المياه على نحو مالئم كما وكيفا للسكان، ألنه ال حاجة في 

 توزيع األدوية ما لم يتم الوفاء على نحو كامل بالحاجات األساسية من مياه الشرب والغذاء.
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روفيا في ليبيريا سنة وأمثلة ذلك كثيرة جدا وهذا ما اتضح خالل القتال الضاري الذي حدث في من
السكان والنازحين جراء زحف المتمردين أين تم نقل إلى  ، حيث قدمت المساعدة في ظروف صعبة للغاية8225

 .1الماء للطوارئ بشاحنات اإلمداد بالماء الصالح للشرب في مواقع توزيعه بشكل استراتيجي
وفير الماء لعشرات اآلالف من المواطنين ونفس الشيء بالنسبة لحرب الخليج الثانية أين قامت اللجنة بت

األجانب الفارين من العراق والكويت، ووزعت مياه الشرب في أكياس بالستيكية لتلبية حاجات المراكز الصحية 
 في العراق وتوفير الشاحنات الصهريجية بالنسبة للسكان القاطنين باألحياء المحرومة.

اللها على العمل ظجنة الدولية للصليب األحمر كعادتها بوفي أزمة دارفور ألقت الل ،أما في السودان
ي من خالل مد يد العون عبر نقل مائة ألف لتر من المياه يوميا بواسطة الشاحنات، ونفس الحال بالنسبة اإلنسان

لتشاد الشرقية وذلك جراء نزوح السكان وتمركزهم في إقليم واحد نظرا لكثرة المواجهات بين القوات الحكومية 
ها توفير زيادة نشاطها والتي كان من بينإلى  مسلحة ومجموعات المعارضة المسلحة هناك، مما أدى باللجنةال

إلى  تكلفة كبيرة كما أنه غير فعال على المدى الطويل، وصعوبة الوصولإلى  والذي يحتاج المياه للسكان
 السكان المتشتتين.

 إصالح نظم معالجة وتوزيع مياه الشرب -8
جانب توزيع المياه أثناء النزاعات المسلحة مد يد إلى  أهم أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر "من      

العون للسكان المدنيين من خالل إمدادهم بمختلف الوسائل الضرورية والالزمة لبقائهم على قيد الحياة جراء 
رين عاما أنشأت اللجنة الدولية للصليب اإلنتهاكات التي تطال المقومات األساسية لدوامهم، لذا ومنذ ثالثة وعش

األحمر قسما يعنى بمشكالت اإلمداد بالمياه والمعالجة والتثقيف في ميدان سالمة البيئة أطلق عليه قسم الماء 
 2والمؤن"

ويهتم هذا القسم التابع للجنة الدولية للصليب األحمر بالتشييد والهندسة وتأمين الحصول على الماء 
 لبيئة.والصحة وحماية ا

مدادها للسكان، كما  ،وعليه فإن من المهام التي تقوم بها هذه اللجنة معالجة المياه المستعملة وتنقيتها وا 
تقوم بإصالح المنشآت المعطلة والشبكات، كما تقوم أيضا بحفر اآلبار وتسخير مصادر المياه لإلستعماالت 

ذلك ما قامت به اللجنة خالل السنوات األخيرة  المختلفة وحمايتها هي وشبكات صرف المياه، وخير دليل على
مليون من احتياجات األفراد  89دولة ووفرت حوالي  52من خالل النشاطات التي قامت بها على مستوى 

 مهندسا وفنيا وطنيا. 289موظفا أجنبيا و 95وتوظيفها لنحو 
ج الثانية بإصالح البنى وعلى هذا األساس فقد قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بعد حرب الخلي

ألف  922التحتية لدولة العراق والخاصة بالمياه والصرف الصحي، كما قامت أيضا بتوفير المياه لحوالي 
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شخص من النازحين من إقليم دارفور بالسودان هروبا من أعمال العنف وتلبية حاجاتهم فيما يتعلق بتوفير 
 .1الرعاية الصحية والغذاء بما فيها المياه

في اليمن فقد قام قسم مهندسي اللجنة الدولية بإصالح محطة بئر ناصر لضخ المياه جراء األضرار  أما
صالح  "وهذا ما يتضح  ابطاألعالتي لحقت به نتيجة الصراع الداخلي، أين قامت بتحسين استغالل اآلبار وا 

كوسيط محايد بين أطراف  أو التوترات الداخلية االضطراباتمن خالل عمل اللجنة وقت الحروب األهلية أو 
 2.كفالة الحماية والمساعدة للضحايا المدنيين والعسكريين"إلى  النزاع أو الخصوم اآلخرين، ساعية

قامت اللجنة بتوفير المياه للسكان المدنيين أثناء محاولة اإلنقالب الفاشل سنة  ،في ساحل العاجو 
 ر المياه.، أين قامت اللجنة بتوفير المواد الكيماوية لتطهي8228

أين قامت اللجنة بتوفير المياه للسكان هناك جراء التأثر بحالة النزاع التي  نونفس الحال في الصومال
إلى  كانت قائمة في البالد، أين قامت باصالح اآلبار وتطهير المياه والخزانات، وقد وصل الحال في الصومال

رد المياه، أين كانت الحيوانات تلتف حول آبار المياه بروز نزاع جديد بين السكان والحيوانات البرية، حول موا
 وتمنع السكان القرويين من اإلقتراب منها وذلك جراء النقص الفادح في المياه.

 الحوار بين األطراف المتنازعة وتعبئة الرأي العام -5
، فإنه وعند بما أن عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر مقترن بشكل كبير على مسرح النزاعات المسلحة

ي فإن الدور الرئيسي للجنة الدولية للصليب األحمر وذلك طبقا للنظام اإلنسانحدوث انتهاكات للقانون الدولي 
األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في "اإلطالع بالمهام التي تسندها إليها اتفاقيات جنيف 

ي الواجب التطبيق أثناء النزاعات المسلحة"، وحين تالحظ اإلنساندولي والعمل من أجل التطبيق األمين للقانون ال
اللجنة الدولية أثناء اضطالعها بمهامها، وقوع انتهاكات إلتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيين،فإنها تجري 

 1.اتصاالت سرية بالسلطات المسؤولة
المائية ومستودعات مياه الشرب  فإن أي تعمد في اإلعتداء على موارد المياه والمنشآت ،وعليه

المخصصة لإلستعمال المدني، فإنها في هذه الحالة تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة والكفيلة بحماية البيئة الطبيعية 
من اإلنتهاكات التي قد تمارس من أطراف النزاع، وذلك بتذكيرهم وفي حالة عدم نجاعة األمر فإنها تقوم 

يصال ر  ويقدمون اقتراحات إما عن ، 2أيها للسلطات المسؤولة وهذا طبقا للمادة المذكورة سلفاباإلحتجاج مباشرة وا 
السلطات إلى  طريق أحد المندوبين أو عن طريق تقرير مفصل من رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

 المعنية.
راف النزاع وذلك فإنه بإمكان اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تتدخل لدى أط ،وفي ضوء ما تقدم ذكره

عن طريق االتصال المباشر بهما وذلك إلعالمهم بضرورة أخذ كل االحتياطات الالزمة والتي من شأنها حماية 
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موارد المياه والمنشآت المائية من أي اعتداء قد يطالها بصفة خاصة وأي منشأة ضرورية لبقاء السكان المدنيين 
ي، فعلى سبيل المثال أرسلت اإلنسانء على مبادئ القانون الدولي على قيد الحياة بصفة عامة والذي يشكل اعتدا
جميع األطراف المشاركة في النزاع إلى  8998جويلية  28اللجنة الدولية للصليب األحمر نداءها في 

ي وركزت بصفة خاصة على اإلنساناليوغوسالفي لتذكيرهم بواجباتهم الخاصة باحترام قواعد القانون الدولي 
المنشآت المدنية بما في ذلك المياه والموارد المائية وكل ما هو خارج عن القتال، وقد عادت وأرسلت المدنيين و 

 . 3نداءات جديدة في هذا الشأن عندما لم تجد أذانا صاغية
كما يبرز دور اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل الدعاية وتعبئة الرأي العام وذلك لضمان أقصى 

ي،و اإلنسانأثناء النزاعات المسلحة وهذا ما تجلى من خالل ظهور قواعد القانون الدولي  ساناإلنحماية لحقوق 
في هذا الصدد يقول جان بكتيه "الحظت أن المعرفة بالقانون شرط ضروري لتطبيقه الفعال وأخذ أسوأ اتفاقيات 

مبدأ الذي تقوم عليه جميع ي يندرج ضمن الاإلنسانجنيف هو الجهل" حيث أن اإللتزام بنشر القانون الدولي 
ي بما في ذلك حماية اإلنسان، وعليه فإن نشر القانون الدولي 4األنظمة القانونية، أال وهو "ال يعذر بجهل القانون"

البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة من أهم الوسائل الوقائية التي تستخدمها اللجنة الدولية للصليب األحمر 
سي من وراء هذا في التأثير على المواقف وضمان احترامها وكذا نشر قواعد القانون الدولي ويتمثل هدفها الرئي

ي وهذا عن طريق إعالن المواد المتعلقة مثال بحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة والمنصوص اإلنسان
ليتمكن الضحايا من التمسك  8922والبروتوكولين الملحقين بها لعام  8999عليها في اتفاقيات جنيف لعام 

 بحقوقهم والدفاع عنها.
كما تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر على عقد عدة مؤتمرات بغية إعداد نصوص جديدة وتطوير 

عن المياه  8999أخرى وهذا ما تجلى من خالل الندوة التي نظمتها اللجنة في مدينة "مونترو" بسويسرا عام 
م هذا المؤتمر عديد الخبراء ورجال القانون والمهندسون والصحفيون والعلماء والنزاعات المسلحة، وقد ض

 البيئة الطبيعيةجملة من التوصيات واألهداف المتعلقة بحماية إلى  والجمعيات وتوصل المشاركون في األخير
 ونذكر منها ما يلي: ،أثناء النزاعات المسلحة

 ناحية المادية والقانونية.ضمان حماية أفضل لنظم اإلمداد بالمياه من ال -
 تعاون اللجنة الدولية للصليب األحمر ومختلف المنظمات في مجال توفير الحماية للمياه والموارد المائية. -
الطلب من القطاع الخاص المساعدة في إصالح شبكات اإلمداد بالمياه عند تضررها باألعمال العدائية وما  -

 بعدها.
 حماية المياه والموارد المائية.إلى  ربية والمساهمة في نشر القواعد التي تهدفالمشاركة في اإلعالم والت -
 1اتخاذ تدابير وقائية في زمن السلم لتفادي اآلثار الضارة من جراء النقص في اإلمدادات بالمياه زمن الحروب -
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 الفرع الثاني: نظام الدولة الحامية
المشتركة بين إتفاقيات  88، 88، 88، 88لمواد يتضح نشاط الدولة الحامية من خالل ما ورد في ا

جنيف األربعة والتي تتضمن عرض المساعي الحميدة في حال إختالف وجهات النظر وهذا كأصل عام، ومهمة 
الدولة الحامية واسعة النطاق أثناء النزاعات المسلحة وهذا من خالل الحق الممنوح لها، بما في ذلك حماية البيئة 

 صفة مباشرة أو غير مباشرة.الطبيعية سواء ب
مراقبة توزيع وسائل اإلغاثة وما تحويه من مواد غذائية وأدوية لألشخاص المستفدين من ذلك، وبما أن المياه  -

من أهم الوسائل التي يستغاث بها المدنيين ويتغذون عليها، فإنهابالحماية من طرف الدولة الحامية وذلك من 
الفقرة الثالثة من اإلتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية  85تطبيقا لنص المادة  جراء أي انتهاك قد يطالها وهذا

 2المدنيين
 الفرع الثالث: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

أن عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق يقتصر على إجراء التحقيقات في اإلنتهاكات الجسيمة التي 
( من البروتوكول اإلضافي األول الملحق 92طبقا لنص المادة )ي وهذا اإلنسانتطال أحكام القانون الدولي 
، وعليه فإن أهم اإلنتهاكات الجسيمة التي جاء بها هذا البروتوكول من خالل 8999باتفاقيات جنيف األربع لعام 
نجد أن أهم هذه اإلنتهاكات التي يتسنى للجنة الدولية لتقصي الحقائق إجراء  11ما جاء في نص المادة 

 قات عليها والتي تعتبر الماء والموارد المائية أحد الحقوق المحمية من خالل ما يلي:تحقي
: حيث أقر هذا البروتوكول بمبدأ التمييز بين األعيان المدنية واألهداف جعل السكان المدنيين هدفا للهجوم -8

ائية من أهم هاته األعيان فإنه العسكرية وخطر أي هجوم يطال المدنيين وممتلكاتهم، وبما أن الماء والموارد الم
يحظر على أطراف النزاع إنتهاك هذا المبدأ وأي خرق لهذه القاعدة يتسنى للجنة الدولية لتقصي الحقائق بإعداد 

السلطات المعنية وذلك في حال كانت متعمدة من طرف أطراف النزاع، فالهجوم على األعيان إلى  تقريرها ورفعه
 .1يستوجب تدخل هذه اللجنة المدنية يعد انتهاكا جسيما

ي اإلنسان: تعتبر الهجمات العشوائية من بين اإلنتهاكات الجسيمة ألحكام القانون الدولي الهجمات العشوائية -8
قائق ألن تحقق في مدى احترام أطراف النزاع لهذا المبدأ كونه قد يعصف التي يمكن للجنة الدولية لتقصي الح

بأرواح المدنيين وأعيانهم التي هي ضرورية لحياتهم والتي يدخل في إطارها المياه والموارد المائية، وعليه فإن أي 
نة الدولية هجمات عشوائية قد تطال هذه المنشآت الضرورية سواء كانت عادية أو خطرة يستوجب تدخل اللج

لتقصي الحقائق في حال كانت معتمدة من قبل أطراف النزاع وعمل تقرير عن األوضاع التي ميزت هذه 
اإلنتهاكات، ولكون المياه والموارد المائية من بين األعيان الواجبة الحماية فإن أي تعدي عليها بدافع الالمباالة 

 .2يناإلنسايعتبر انتهاكا جسيما ألحكام القانون الدولي 
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تقييد حق األطراف في اختيار وسائل القتال: لقد أوجب لهذا البروتوكول على األطراف المتنازعة ضرورة  -5
التقيد باختيار وسائل القتال وذلك وفقا لما يتناسب والوضع السائد، وأن أي تجاوز لهذا المبدأ يتسنى للجنة 

عداد الدولية لتقصي الحقائق ممارسة النشاط المخول لها وذلك ف ي حال قبول اعتمادها من قبل أطراف النزاع وا 
تقريرها وتسليمه للهيئات المختصة، وعليه فإن للجنة الدولية لتقصي الحقائق دور مهم في تطبيق الرقابة على 

ي وذلك من خالل إثباتها لإلنتهاكات الخطيرة التي تطال قواعده، وكذا إلمكانية اإلنسانقواعد القانون الدولي 
 .1لتوصيات وأيضا القيام بالمساعي الحميدة كسعيها إلعمال التسوية بين أطراف النزاع إصدارها

ي بما في ذلك حماية اإلنسانفإن التعبير عن األفكار المثالية في القانون الدولي ، وختاما لما سبق ذكره
نما يتطل ب وجود أجهزة ووسائل البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة ال يتطلب وضع نصوص قانونية فقط وا 

لفرض الرقابة واإلشراف على تنفيذ هذه النصوص، وفي حال لم تطبق وجب إقرار وسائل ردعية لضمان أقصى 
 حماية لها.

 
 أثناء النزاعات المسلحة بيئةالمطلب الثاني: األجهزة غير المباشرة لتنفيذ القواعد المتعلقة بحماية ال

الوسائل واألجهزة الهادفة لحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة  أهمإلى  بعد التطرق في المطلب األول
نتناول أجهزة أخرى تعد من الحماية أيضا ولكن بصورة غير مباشرة وتتمثل هذه األجهزة في الجمعية العامة 

 لألمم المتحدة ومجلس األمن.
 الفرع األول: الجمعية العامة لألمم المتحدة -

عامة أكثر أجهزة المنظمة الدولية التي تتبنى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق تعتبر الجمعية ال
عداد المشروعات واإلعالنات الدولية المتعلقة بحقوق ، (46)اإلنسان بحيث لم تكتف بمهمة الدراسة والبحث وا 
نما مارست مهمة الرقابة الدولية على احترام هذه اإلعالنات، و  اإلنسان قرارها دوليا، وا  هي في ذلك تنظر في وا 

، التي يعرضها عليها المجلس االقتصادي واالجتماعي أو هيئة اإلنسانجميع الموضوعات المتعلقة بحقوق 
 رئيسية أخرى من هيئات المنظمة، أو تفرضها الدول األعضاء أو األمين العام للمنظمة.

والمنشآت المائية أثناء النزاعات  للجمعية العامة لألمم المتحدة عدة قرارات فيما يتعلق بحماية المياه و
 المسلحة ومن أهم هذه القرارات ما يلي:

: منذ احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية كان الشغل الشاغل لهيئة األمم المتحدة إصدار 8282 رقم القرار
همة للقضية قرارات خاصة بالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي بكافة جوانبه، وكانت مسألة المياه من المسائل الم

الفلسطينية، وألهميتها أصدرت الجمعية العامة قرارات خاصة بالموارد الطبيعية لألراضي الفلسطينية، ومن 
بناءا على توصيات اللجنة السياسية الخاصة بفلسطين عام 8282ضمنها المياه، وعليه فإن صدور القرار 

اضعة لالحتالل العسكري، والتحقيق في ، وتضمن هذا القرار الحرص على سالمة سكان األقاليم الخ8922
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الممارسات اإلسرائيلية باألراضي المحتلة وتضرها، والتأكيد على مسألة السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية 
 بما فيها المياه والموارد المائية.

الطبيعية، والذي أكد على حق فلسطين في السيادة على ثرواتهم  8928: صدر هذا القرار سنة 5221القرار-
 بما فيها المياه.

: والذي تناول مبدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية لألراضي المحتلة، 8929الصادر في  819القرار-
وحقها في استعادة مصادرها الطبيعية بشكل كامل وحقيقي، بما فيها المياه والموارد المائية، وحق دولة فلسطين 

 ضرار التي لحقت بهذه المصادر الطبيعية.في الحصول على التعويض نظرا لأل
هذه المسألة المتعلقة إلى  : وجهت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلهتمام8925: في عام 5821القرار  -

والذي أقر بالسيادة الكاملة للشعب الفلسطيني  5821بمشكلة المياه في األراضي الفلسطينية وأصدرت القرار 
 .1كل خاص المياه الفلسطينيةعلى موارده الطبيعية وبش

هذه من جملة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والمتعلقة بحماية البيئة الطبيعية في 
 دولة فلسطين، وهناك عدة قرارات أيضا لدول أخرى في هذا الشأن ونذكر منها:

 ع وسوء التغذية، وذلك نتيجة: المتعلق باستئصال الجو 8929ديسمبر  82: الصادر في 5599القرار  -
ي بدولة العراق وحرمان الشعب من أبسط ضروريات العيش اإلنساناالنتهاكات المتكررة لقواعد القانون الدولي 
 2ية إليهماإلنسانكالمياه والحلول دون وصول المساعدات 

دة من خالله على : حيث أعلنت الجمعية العامة لألمم المتح8919نوفمبر  88: الصادر في 59/88القرار  -
أن "المحافظة على حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحق يشكالن التزاما أساسيا على كل دولة كما 

حق الشعوب إلى  أعلنت بأن الشعوب على كوكبنا لها حق مقدس في سلم" وعليه فإن واقع الحياة الدولية يشير
ذلك لكثرة عدد الحروب ومن الحقوق المحفوظة لإلنسان في المقدس في السلم، حق ال مكان له في واقع الحياة و 

 .3وقت السلم هو الحق في الغذاء والذي يعد الماء أحد الوسائل الضرورية لذلك
: والذي نص على التزامات الدول 8928ديسمبر  81( الصادر في 82) 8999قرار الجمعية العامة رقم  -

إقليمها أو تحت إشرافها، بأن ال تحدث أضرارا لدولة أخرى، خاصة في ظل النشاطات التي تمارسها سواء فوق 
ال تحملت الدولة مسؤولية التعويض عن هذه األضرار  أو بيئة المناطق الخارجة عن حدود أي والية أخرى، وا 

( منه وكذا في إعالن قمة األرض في 88و 88وهذا ما تم تأكيده أيضا في مؤتمر استوكهولم للبيئة في المبدأ )
( من خالل التقرير بوجوب تعاون الدول في مجال تطوير قواعد القانون 85وذلك في المبدأ ) 8998ام ريو لع

الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض عن التلوث،و بما أن هناك بعض األنشطة الصادرة من الدول سواء في 
لتلك الدولة أخرى، فإن الدولة زمن السلم أو الحرب والتي من شأنها أن تلحق ضررا على البيئة الطبيعية 
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المرتكبة لذلك الفعل فهي مطالبة بالتعويض عن االنتهاك الذي تسببت فيه وذلك لمسؤوليتها عنه، ويتجلى أيضا 
دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في مجال حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة وذلك من خالل 

، (UNEP)والذي انبثق عنه برنامج األمم المتحدة للبيئة  8928استوكهولم لعام تبنيها لعدة مؤتمرات، كمؤتمر 
، كما 8998والذي بدوره كرس لحماية البيئة، ولذا يعد بمثابة الجهاز الرئيسي للمؤتمر، وكذا مؤتمر ريو لعام 

ئة بشكل عام والمياه قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بعقد عدة إتفاقيات ومعاهدات التي تستهدف حماية البي
والموارد المائية بشكل خاص، كاألضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة استعمال أسلحة معينة وأساليب القتال وتقييدها 

 1باتفاقية.
فإنه تضمن مجموعة مبادئ توجيهية تحث على ضرورة تبادل  (UNEP)أما برنامج األمم المتحدة للبيئة 
شأن األنشطة التي تتم داخل إقليم الدولة وتؤثر في بيانات أخرى ومن المعلومات، والدخول في مفاوضات ب

 أهدافه:
 .ترقية التعاون الدولي في مجال حماية البيئة وتقديم التوصيات المناسبة لهذا الغرض 
 .وضع األنظمة اإلرشادية العامة لتوجيه برامج البيئة، وتنفيذها في إطار نظام األمم المتحدة 
 1.ية والبيئة وحمايتها من المخاطر التي تهددهااإلنسانمج البيئية وحماية الصحة متابعة تنفيذ البرا 

حماية البيئة إلى  وختاما لما سبق ذكره فإن الجمعية العامة لألمم المتحدة، تبقى من الوسائل التي تهدف 
اد قرارات تهدف بشكل عام والمياه والموارد المائية بشكل خاص وذلك بطريقة غير مباشرة، كونها تقوم بإعد

لتوفير هذه الحماية، إال أنها تبقى غير ملزمة وهذا ما يفسر التعنت في تنفيذ قراراتها خاصة في القطاع 
والبيئة بشكل عام، هذا رغم القرارات المعلنة من قبل  اإلنسانالفلسطيني الذي يشهد انتهاكات كبيرة لحقوق 
إنكار المجهودات الكبيرة التي تبذلها وهذا ما يتضح من خالل ما  الجمعية العامة لألمم المتحدة، إال أنه ال يمكن

 من خالل القرارات التي تبنتها. 8999/8991، وكذا حرب البوسنة والهرسك 8998قامت به في حرب كوسوفو
 الفرع الثاني: مجلس األمن -

القرارات التي والبيئة بشكل عام، وذلك من خالل  اإلنسانلمجلس األمن دور كبير في حماية حقوق  و
 أصدرها في هذا الشأن، ومن هذه القرارات نذكر ما يلي:

اللجنة السياسية الخاصة باألراضي المحتلة، إلى  : وقد وجه هذا القرار8929: الصادر سنة 999القرار رقم  
لك سعيا للقيام بدراسة الوضع الناشئ عن االستيطان اإلسرائيلي وأثره على االنخفاض الخطير لمصادر المياه وذ

 منه لتأمين الحماية للمصادر الطبيعية بوجه عام والمياه بوجه خاص.
، وجاء في مقدمته أن مجلس األمن يعبر عن قلقه المستمر للموقف 8992الصادر سنة  898القرار رقم  

 الخطير في الشرق األوسط، وذلك بتأكيده على عدم شرعية االستيالء على األراضي عن طريق الحرب.
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والمطالب بانسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي المحتلة دون قيد  8925والصادر في عام  551رقم  القرار 
أو شرط، ويرتبط هذا القرار بالمناطق التي يجب على القوات المحتلة االنسحاب منها وعودة المياه والمصادر 

 فلسطين.إلى  المائية
مناطق الفلسطينية وذلك نتيجة االنتهاكات المتكررة لقواعد هذا وقد اعتمد مجلس األمن على قرارات عديدة بال

، والذي ينص 8912والصادر في علم  991ي من طرف المحتل اإلسرائيلي، كالقرار رقم اإلنسانالقانون الدولي 
على أنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين الحماية الضرورية لألراضي واألمالك الفلسطينية خاصة مصادر 

 .1يرها من القرارات األخرى المتعلقة بهذا الشأنالمياه وغ
كما أصدر مجلس األمن قرارات أخرى في عدة دول والعراق أحد هذه الدول التي مستها قرارات مجلس األمن 

 نتيجة الصراع بينها وبين الكويت في حرب الخليج، ومن هذه القرارات ما يلي:
، حيث ذهب 8992األزمة العراقية الكويتية عام : الصادر بخصوص 8998الصادر سنة  912القرار رقم 

القول بأن "... مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة، مباشرة أو ضرر مباشر، بما إلى  مجلس األمن
في ذلك الضرر الالحق بالبيئة، أو استنفاذ الموارد الطبيعية، أو ضرر على الحكومات األجنبية أو رعاياها أو 

حتالله غير المشروعين للكويت"، وعليه فقد اعتبر مجلس األمن العدوان العراقي على الكويت شركاتها لغزوه وا
غير مشروع، وقد طالب في مجلس األمن إنشاء صندوق لدفع التعويضات المتعلقة بالطلبات التي تدخل في 

نشاء لجنة إلدارة الصندوق"89نطاق الفقرة )  2(، وا 
ار المسؤولية الجنائية لدولة العراق عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها وأهم ما جاء في هذا القرار هو إقر  

المسلحة بدولة الكويت: حيث أضفى الطبيعة الجنائية على الجزاءات التي أوقعها مجلس األمن على دولة 
ت المدنية العراق، أثناء األزمة الكويتية على إثر احتالله للكويت، وقيام قواته المسلحة بتدمير المباني والمنشآ

ومنها مصادر المياه والموارد المائية ودل ذلك على أن اإلجراءات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف الدولي 
ضد العراق تعد عقوبات جنائية قائمة على اتهام العراق بارتكاب جرائم ضد دولة الكويت، ولم تتضمن اتهامات 

ن كما أن الجزاءات االقتصادية التي فرضها مجلس األمن على موجهة ضد قادة العراق الرتكابهم جريمة العدوا
 .1دولة العراق تعد نوعا من الجزاءات الخطيرة نتيجة االتهام بجرائم الدولة

كما أتاح هذا القرار أيضا فرصة لتطبيق االلتزام بدفع التعويضات عما يرتكب من انتهاكات للقانون  
يا األفراد عن األضرار التي أصابتهم، وقد قام مجلس األمن ي بما في ذلك تعويض الضحااإلنسانالدولي 

بمقتضى هذا القرار بإنشاء لجنة األمم المتحدة للتعويضات، وهي الهيئة المكلفة بالفصل والنظر في دعاوي 
التعويض عن الخسائر التي نجمت كنتيجة مباشرة لغزو العراق للكويت، وعلى الرغم من أن هذه اللجنة مختصة 
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النظر في األضرار التي ترتبت على االستخدام الغير مبرر للقوة من جانب العراق، فقد أصدرت أيضا أساسا ب
 .2ياإلنسانأحكاما بتعويض أفراد الضحايا عما أصابهم من أضرار من جراء االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

دولي، وذلك ألن الدول قد إن قوة القرارات الصادرة عن مجلس األمن تعد ملزمة ألعضاء المجتمع ال
( من ميثاق األمم المتحدة، بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها إال 81تعهدت في المادة الخامسة والعشرين )

 أنها ال تعتبر بحد ذاتها قاعدة قانونية كمصدر قانوني دولي، فهي ملزمة سياسيا للدول األعضاء.
ي وضمان حماية حقوق اإلنساناعد القانون الدولي و عليه فإن مجلس األمن يعد قوة لضمان تطبيق قو 

وحريات األفراد، وذلك من خالل القرارات التي أصدرها والتي تتسم بقوة اإللزام على المجتمع الدولي، وما يميز 
ي، كقراره في اإلنسانمجلس األمن هو قدرته على إنشاء المحاكم الجنائية وذلك لمعاقبة منتهكي القانون الدولي 

يوغوسالفيا سابقا، وروندا، وذلك نتيجة االنتهاكات التي ميزت المنطقتين جراء الحروب التي عصفت كل من 
 بها.
 الجنائية ودورها في حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة ةكمالثاني: المح طلبالم

آليات إلى  لمجتمع الدوليي، وحاجة ااإلنساننظرا لتزايد حجم االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي 
أكثر فاعلية للسيطرة على الوضع والتخفيف من حجم هذه اإلنتهاكات التي باتت تهدد حياة األشخاص 

حماية إلى  والمجتمعات نظرا لتعسف الدول واألشخاص في عدم التقيد بنصوص اإلتفاقيات والقوانين التي تهدف
الحياة ودوامها، وعلى هذا األساس انصرف رأي المجتمع وحرياتهم مما يضمن لهم استمرارية  اإلنسانحقوق 
ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية يكون لها صالحية النظر في مختلف اإلنتهاكات التي تطال إلى  الدولي

 ي في مختلف أنحاء العالم، وهو ما تجسد في المحكمة الجنائية الدولية.اإلنسانالقانون الدولي 
 انونية للمحكمة الجنائية الدولية واختصاصهاالفرع األول: الطبيعة الق

 أوال: الطبيعة القانونية للمحكمة
نصت المادة األولى من الباب األول من هذا النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تكون 

وضع هذه األخيرة هيئة دائمة لها السلطة في ممارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة وم
االهتمام الدولي وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام األساسي، وتكون المحكمة "مكملة" للواليات 

 .1القضائية الجنائية الوطنية
وبناءا على هذه المادة نستنتج أن الطبيعة القانونية األولى للمحكمة الجنائية الدولية تتمثل في طبيعة 

لقضاء الوطني، إذ أن إنشاء المحكمة كان بموافقة الدول األطراف، وفي مكملة، أي أن اختصاصها تكميلي ل
حالة اإلقرار بعجز السلطات الوطنية، أو عدم رغبتها في الكثير من األحيان التعامل مع مقترفي الجرائم الخطيرة 
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مبدأ ينعقد اختصاص المحكمة، محل االختصاصات الجنائية الوطنية، بل تتدخل في الوقت المناسب وفقا ل
 .2"التكاملية" حينما يثبت عدم جدوى اإلجراءات القضائية والمحاكمات المحلية

كما أضافت المادة الرابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تكون للمحكمة 
حو المنصوص شخصية قانونية دولية، كما تكون لها األهلية القانونية الالزمة لممارسة وظائفها وسلطتها على الن

عليه في هذا النظام األساسي في إقليم أي دولة طرف، وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى أن تمارس 
 .3إختصاصها في إقليم تلك الدولة

وكما قلنا سابقا فإن الغرض من إنشاء هذه المحكمة جاء من أجل تعويض عجز أو عدم قدرة السلطات 
ومحاكمة مقترفي الجرائم الخطيرة محليا، ولغرض تحقيق العدالة نصت المحلية والوطنية على إقامة الدعوى 

 المادة السابقة على االختصاص القضائي العالمي للمحكمة الجنائية الدولية.
فاالختصاص العالمي هو إستثناء لمبدأ اإلقليمية في قانون العقوبات، وهو يركز على الدفاع عن 

مثل في فكرة أن قاضي وطني يمكنه إيقاف أو محاكمة أو تسليم مرتكبي المصالح والقيم ذات البعد العالمي، ويت
الجرائم المذكورة في االتفاقيات الدولية أو في القانون العرفي، "كجرائم الحرب" بغض النظر عن مرتكبها أو مكان 

 .4ارتكابها أو جنسية الضحايا
س عندما تتقاعس السلطات المحلية و لما كانت ظاهرة اإلفالت من العقوبات على الجرائم توجد باألسا

في البلدان التي تأثرت بالجرائم الدولية، فإن ذلك يمكن مبدأ االختصاص القضائي العالمي في النظم القضائية 
المحلية لجميع الدول األخرى من النهوض بمهمة النظر في تلك الجرائم بالنيابة عن المجتمع الدولي، وتتجنب 

لمي تذرعا بالحصانة التي يتمتع بها المسؤولين السياسيين األجانب، أو تذرعا الدول تطبيق االختصاص العا
بأولوية محاكمة الدولة لرعاياها، أما نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فهو يطبق بصورة متساوية 

أن ال يطبق القانون دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، فقد ألغى مفهوم الحصانة بشكل كامل، والمترتب عليه 
ن كان  على الشخص الذي يتمتع بها بسبب جرائم ارتكابها، فال يعفى من المسئولية الجنائية أي شخص حتى وا 

 .1رئيسا لدولة أو عضوا في حكومة، أو برلمان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا
نذ تأسيس هذه المنظمة فقد هذا وقد اهتمت منظمة األمم المتحدة بموضوع إنشاء محكمة جنائية دولية م

كونت الجمعية العامة لألمم المتحدة لجنة القانون الدولي واللجنة التحضيرية بمقتضى قراراتها الصادرة عنها، 
 ، وبالتالي نخلص8991غاية مؤتمر روما في سنة إلى  والقاضية بتأسيس محكمة جنائية دولية وتواصل األمر

الدولية خرجت من رحم منظمة األمم المتحدة بعدما ضلت بداخلها جنينا أن المحكمة الجنائية إلى  القولإلى 
 .2نحو خمسين عاما تقريبا
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 ثانيا: إختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
 االختصاص الموضوعي -8

جانب القانون الواجب التطبيق، إلى  لقد حدد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصها،
تصاصها الموضوعي بالنظر في أشد الجرائم خطورة، وهي التي تعتبر موضوع اهتمام وعليه فقد حدد اخ

 3المجتمع الدولي بأسره وهي تتمثل فيما يلي:
: وتعني اإلبادة الجماعية أي من األفعال اآلتية متى ارتكبت بقصد إهالك جماعة جريمة اإلبادة الجماعية -أ

 ه إهالكا كليا أو جزئيا:قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذ
 قتل األفراد الجماعة. -
 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. -
 .1إخضاع الجماعة عمدا األحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا -

مثال  ظروف المعيشة القاسية وذلك كاستخدامإلى  أن إخضاع األفراد المدنيينإلى  و تجدر اإلشارة هنا
ألسلوب التجويع، كحرمان من المياه وغيرها تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها النظام األساسي للمحكمة وذلك 

 لكونها تدخل تحت جرائم اإلبادة الجماعية.
ن قامت بها حكومة وطنية ضد طائفة من طوائف  و جريمة اإلبادة الجماعية هي جريمة وطنية، حتى وا 

 ة غير سياسية حتى ال يحتج بعدم تسليم المجرمين.الشعب، كما أنها جريم
" الفقرة األولى بأنها "أي فعل من األفعال التي ترتكب على نطاق 2ية: عرفتها المادة "اإلنسانجرائم ضد  -ب

 واسع ضد السكان المدنيين"، وتتمثل هذه األفعال فيما يلي:
 القتل العمد، واإلبادة واالسترقاق. -
 قلهم قصرا.إبعاد السكان أو ن -
السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية، بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي  -

 ي.اإلنسان
 التعذيب أو االغتصاب واالستبداد الجنسي. -
مثل اإلكراه على البغاء أو الحمل القصري أو التعقيم القصري، أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على  -

 هذه الدرجة من الخطورة.
إضطهادات جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية، أو قومية أو دينية أو  -

 متعلقة بنوع الجنس على النحو المعروف والمذكور في الفقرة الثالثة أو ألسباب أخرى.
 اإلختفاء القصري لألشخاص  -
 جريمة الفصل العنصري. -
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ل الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل والتي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو فيها أذى خطير قد األفعا -
 .1يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية

و قياسا على ذلك فإن حرمان السكان المدنيين من المياه يدخل في إطار األفعال الال إنسانية التي 
محاكمة كل من يرتكب هذه الجريمة كون افتقار السكان المدنيين ألدنى ظروف للمحكمة الجنائية الدولية سلطة 

المعيشة كالماء قد يلحق بالجسم األذى والضرر مما ينعكس على الصحة البدنية والعقلية للفرد بالسلب، وعليه 
 فإن أي معاملة ال إنسانية قد تتسبب بهذه األضرار لصحة الفرد وتلحق به الضرر واألذى.

ئم الحرب: حددت جرائم الحرب في إطار نظام روما األساسي على أنها تلك االنتهاكات الجسيمة جرا -ج
 وهي تشمل ما يلي: 8999التفاقيات جنيف لعام 

 تدمير الممتلكات التي ال تبررها الضرورة العسكرية. -
ساءة استخدام علم الهدنة. -  توجيه الهجوم عمدا ضد السكان المدنيين وا 
 دم إبقاء أي شخص على قيد الحياة، استخدام السلم واألسلحة السامة.إعالن عن ع -
 االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية. -
االنتهاكات الجسيمة للمادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة وقوع نزاع مسلح غير دولي، نجد في إطار  -
" تفرق بين جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات 21نص المتعلق بجرائم الحرب أن الفقرة الثانية من المادة "ال

 الدولية وتلك المرتكبة أثناء النزاعات الغير دولية.
و عليه فإن من جملة االنتهاكات التي قد تطال أحكام هاته االتفاقيات وتصنف على أساس أنها جريمة 

تدمير المنشآت المائية وموارد المياه أثناء النزاعات المسلحة، وفي هذا الشأن فقد اعتبرت أن أي حرب ما تعلق ب
تدمير للمنشآت المائية وموارد المياه والتي تعتبر من الممتلكات العامة لألفراد هو بمثابة جريمة حرب وللمحكمة 

 الجنائية الدولية السلطة في محاكمة مرتكبيها.
ية كالمركبات اإلنسانأن أي هجوم ضد المركبات والمنشآت التي تقوم بالمساعدات كما اعتبرت أيضا 

التي تحتوي على المياه هو جريمة حرب، وهذا عمال بميثاق األمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر 
 للمدنيين أو المواقع المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة.

جوم مع العلم بأنه سيسفر عن خسائر معينة في أرواح المدنيين أو إصابات و اعتبرت أيضا أن شن اله
بينهم أو إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األمد وشديد على البيئة الطبيعية، ويكون 

منشآت مجمل المكاسب العسكرية وهذا ينطبق على التدمير الذي يطال الموارد والإلى  إفراطه واضحا بالقياس
 المائية.

اعتبار استخدام األسلحة أو القذائف أو المواد واألساليب الحربية والتي تتسبب في طبيعتها بأضرار زائدة 
وآالما ال مبرر لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك األساليب الحربية التي 
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ريمة حرب وللمحكمة الجنائية الدولية السلطة في النظر فيها ومحاكمة تتسبب في تدمير المياه والموارد المائية ج
 1مرتكبها.

أما فيما يخص النزاعات المسلحة الغير دولية، فللمحكمة الجنائية الدولية السلطة في البت فيها ومحاكمة 
ذا المركبات مرتكبي الجرائم المتعلقة باستهداف المدنيين وممتلكاتهم، وكذا المباني والوحدات الطبية وك

ية، كالمركبات المستخدمة في إيصال مياه الشرب للسكان، وكذا اإلنسانالمستخدمة في المساعدات الطبية و 
المستعملة في األعمال الطبية، وأي جريمة أو فعل من شأنه أن يلحق الضرر بها يعتبر جريمة حرب في نظر 

 .2المحكمة الجنائية الدولية
 االختصاص الشخصي -8

حكمة الجنائية الدولية في النظر ومحاكمة األشخاص الطبيعيين والذين يرتكبون الجرائم تختص الم
المنصوص عليها في النظام األساسي للمحكمة، وتم إقرار المسؤولية الجنائية الفردية، والتي تتمثل في أن 

هو عرضة الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وكون مسئوال عنها بصفته الفردية ف
للعقاب وفقا لهذا النظام األساسي، ويسأل الشخص جنائيا، إذا ارتكب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية أو 
باالشتراك مع شخص آخر، أو أمر أمرا بارتكابها أو قدم العون أو حرض أو ساعد بأي شكل من األشكال 

حكم يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية  لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة، أو الشروع في ارتكابها، أو أي
بمقتضى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ال يؤثر بأي شكل من األشكال في مسؤولية الدول بموجب 

 .3القانون الدولي
سنة وقت ارتكابهم ألي  81كما استثنت المحكمة من اختصاصها األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 .1في النظام األساسي للمحكمةجريمة منصوص عليها 
كما ال تعترف المحكمة بالصفة الرسمية للشخص مرتكب الجريمة إلعفائه من المسؤولية الجنائية، وذلك 
إلقراره بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين األفراد بسبب الصفة الرسمية، سواء كان المتهم رئيسا أو مرؤوسا والصفة 

، وفي هذا الصدد أقر النظام األساسي مسئولية القائد العسكري 2خفيف العقوبةالرسمية ليست عامال من عوامل ت
الجنائية في حالة ارتكاب القوات الخاضعة إلمرته لجرائم منصوص عليها في هذا النظام األساسي، وذلك في 

ارتكاب حالة علم القائد العسكري، أو من المفروض أن يكون عالما بأن قواته العسكرية ترتكب أو على وشك 
 .3هذه الجرائم

 .4كما أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ال يسقط المسئولية الجنائية للفرد بالتقادم
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 االختصاص الزماني للمحكمة -5
ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام 

ذا أصبحت د ولة من الدول طرفا في هذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه، ال يجوز للمحكمة أن األساسي، وا 
تمارس اختصاصها إال في الجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة 

 885.أصدرت إعالنا بموجب الفقرة الثالثة من المادة 
ألساسي للمحكمة بأثر رجعي، وتقتضي هذه القاعدة بأن القوانين و عليه فال يمكن تطبيق النظام ا

العقابية ال تطبق إال في الجرائم التي ترتكب بعد دخولها حيز النفاذ، بحيث أن الشخص ال يسأل جنائيا بموجب 
النظام األساسي إلى  ، أما بالنسبة للدول التي تنضم6النظام األساسي عن سلوك سابق قبل نفاذ هذا النظام

 للمحكمة، فإنها ال تسأل عن الجرائم المرتكبة بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.
 القانون الواجب التطبيق -9

تطبق المحكمة في المقام األول النظام األساسي، ثم تليها في المقام الثاني تطبيق المعاهدات ومبادئ 
ي، ثم تليها في المرتبة الرابعة اإلنسانئ المقررة في القانون الدولي القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المباد

المبادئ العامة للقانون المستخلصة من القوانين الوطنية والنظم القانونية في العالم، شريطة أن ال تتعارض مع 
 النظام األساسي أو القانون الدولي أو المعايير والقواعد المعترف بها دوليا.

مة تطبيق مبادئ وقواعد القانون كما هي مقررة في قراراتها السابقة، شريطة أن ال كما يجوز للمحك
 المعترف بها دوليا. اإلنسانيتعارض تطبيقها وتفسيرها مع مبادئ حقوق 

 الفرع الثاني: مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة
 ياإلنساننائية في تطور القانون الدولي أوال: دور المحكمة الج

قرار المعاهدات المتعددة األطراف والتي كان اإلنسانصاحب تطور القانون الدولي  ي، صياغة مبادئ وا 
ي، بما في ذلك االنتهاكات التي اإلنسانالقصد منها أن تصبح عالمية ومطبقة على انتهاكات القانون الدولي 

مائية والتزام الدول بهذه القواعد، وعلى هذا األساس وجدت المحكمة الجنائية الدولية تطال موارد المياه والموارد ال
للنظر في هذه االنتهاكات التي تطالها، وعليه فإن فقهاء القانون يرون بأن قبول الدول لهذا النظام يساهم بشكل 

السابق يرون بأن عدم  ي، وحتى معارضو هذا الرأياإلنسانأو بآخر في تدعيم بناء صرح القانون الدولي 
استقالل االختصاص القضائي بصياغة القوانين، إال أنه يعتبر وسيلة مفيدة لتحديد وجود قاعدة قانونية ومعناها 

، حيث يرى الدكتور أحمد الحميدي بأن المحكمة الجنائية تشكل الجانب اإلجرائي للقانون الدولي 1ونطاقها
ي الجانب الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإن اإلنسانالدولي  ي، بينما تشكل اتفاقيات القانوناإلنسان

االتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة تدخل في الجانب الموضوعي للمحكمة، إذ 
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طية أهم يتجسد الجانب الموضوعي بصورة أكبر من خالل امتداد اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية لتغ
 .2ية وجرائم الحرباإلنساني، وهي جرائم اإلبادة، الجرائم اإلنسانصور االنتهاكات التي تطال القانون الدولي 

)ب( أن أي عمل من شأنه أن يسفر عن خسائر 8الفقرة  21و هذه األخيرة فقد اعتبرت حسب المادة 
أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل  تبعية في األرواح أو إصابات بين المدنيين أو إلحاق أضرار مدنية
 .1مجمل المكاسب العسكريةإلى  وشديد للبيئة الطبيعية بما فيها المياه ويكون إفراطه واضحا بالقياس

و عليه فإن االتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة تبقى مجرد حبر على 
 ، ما لم تكن 8922جنيف األربعة أو البروتوكولين الملحقين بها لعام الورق سواء المتعلقة باتفاقيات 

اآلليات األخرى، وهذا هو الباب الذي اتخذه إلى  مدعمة بآلية ردعية وهي المحكمة الجنائية الدولية باإلضافة
انون، وما ي بصفة خاصة لتشكيك في وجود كون هذا القاإلنساننفاذ القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي 

ي بصفة اإلنسانيبقى على المحكمة الجنائية الدولية إال تفعيل دورها واجتياز كل المعوقات إلنقاذ القانون الدولي 
 عامة، والقواعد التي تحمي المياه والموارد المائية بصفة خاصة.

نة إضافية ي تشكل ضمااإلنسانو مما ال شك فيه أن للعقوبات المقررة في انتهاكات القانون الدولي 
طبيعة إلى  ي وضمان تنفيذ أحكامه وقواعده على أقصى نطاق، فإذا نظرنااإلنسانرادعة لاللتزام بالقانون الدولي 

العقوبات المقررة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أن أقصى عقوبة هي عقوبة السجن المؤبد 
إلى  للجريمة وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، هذا باإلضافة حيث تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة

فرض غرامات مالية ومصادرة العائدات وممتلكات إلى  عقوبة السجن لمدة أقصاها ثالثون سنة باإلضافة
المتهمين، والمتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من الجرائم المنسوبة للمتهم، دون المساس بحقوق األطراف 

 .2سنة النيةالثالثة الح
و على الرغم من عدم نص المحكمة الجنائية في النظام األساسي لها على عقوبة اإلعدام إال أنه يجوز 
للدول الحكم بها إذا مارست اختصاصها القضائي الوطني، بمتابعة المتهمين بارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن 

، إذا كانت مدرجة ضمن تشريعاتها اختصاص المحكمة كاختصاص أصيل، والحكم عليهم بهذه العقوبة
 .1الجنائية

و عليه فإن نظام العقوبات الوارد في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحمل في طياته العديد 
ي بصفة عامة والمياه والموارد المائية بصفة اإلنسانمن األمور اإليجابية التي تساهم في إثراء القانون الدولي 

خالل تنوع العقوبات بين العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية، بالرغم من معارضة خاصة، وذلك من 
البعض لعقوبة اإلعدام خاصة من الدول األوربية لتمسكها بعدم شرعية هاته العقوبة، كما تشكل العقوبات المالية 

م المرتكبة من طرفهم، مع إقراره إنصافا للضحايا من جهة ويضع حد استفادة الجناة من عائداتهم نتيجة الجرائ
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بنظام ومبدأ جبر الضرر بالنسبة للجرائم الشديدة الخطورة الصادرة عن األشخاص بصفتهم الفردية، ووضع 
 .2مبادئ توجيهية بشأن تفعيل التعويض عن الجرائم الفردية والجماعية

 :نتائج أعمال المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ثانيا
، وبدأت المحكمة في مباشرة عملها 8228جويلية8اسي للمحكمة الجنائية الدولية في دخل النظام األس

أهم القضايا المعالجة والتي لها عالقة بانتهاك قواعد القانون إلى  والنظر في مختلف القضايا، وعليه سنتطرق
 ي بصفة عامة والمياه والموارد المائية بصفة خاصة.اإلنسانالدولي 

 5336من طرف جمهورية الكونغو الديمقراطية )الزائير سابقا( القضية المحالة  -8
تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

، وبعد نشوب نزاع 8228أفريل88، وصادقت عليه في 8222سبتمبر  21وذلك بتوقيعها على هذا النظام في 
ولة، وتدخل عدة دول إفريقية مجاورة لها في هاته الحرب ارتكبت عدة جرائم دولية، وعلى ضوء في إقليم هذه الد

هذا تلقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رسالة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس 
ائم بالمنطقة، وعليه تدخل المحكمة الجنائية لغرض محاكمة مرتكبي الجر إلى  ، يحيل بموجبها الوضع8229

 قامت التحقيقات بأمر من المدعي العام بالمحكمة "لويس مورنيو أوكامبو".
و من بين األحكام التي أصدرتها المحكمة ما تعلق بإصدار مذكرة اتهام بحق "لوبانغا"، وأجلت محاكمته 

هم بارتكاب عدة جرائم على أساس أنه زعيم الحزب الكونغولي ومن حقه الحصول على محاكمة نزيهة وهو المت
ية، خاصة بما يتعلق باالنتهاكات التي مست المدنيين وأعيانهم المدنية كموارد المياه اإلنسانحرب وجرائم ضد 

وكذا تجويع السكان وحرمانهم من أدنى ظروف العيش كالغذاء، ولم يتم محاكمته بعد وذلك بعد االستئناف في 
س الحال بالنسبة ل "جيرمان كاتانغا" و"تغو دجولوماثيو" المتهمين القضية في انتظار ظهور أدلة جديدة، ونف

 .1بنفس الجرائم
 5332القضية المحالة من طرف جمهورية إفريقيا الوسطى  -5

تعتبر جمهورية إفريقيا الوسطى من أحد الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
، 8228أكتوبر  89، وصادقت عليه في 8991نوفمبر من عام  52في وذلك بعد توقيعها على هذا النظام 

المدعي العام إلى  وبناءا على ذلك أحالت جمهورية إفريقيا الوسطى األوضاع التي آلت إليها بموجب رسالة
 للمحكمة الجنائية الدولية وذلك للنظر في الجرائم التي ارتكبت فوق هذا اإلقليم من الدولة.

ات التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هي مذكرة اتهام بحق "جان بيير و من أبرز االتهام
بيمباقومبر" المرشح الذي خسر االنتخابات الرئاسية، وتم إلقاء القبض عليه في دولة بلجيكا، على أساس مذكرة 

إفريقيا الوسطى توقيف تحت ختم أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في اتصال مع لجنة التحقيق في حالة دولة 
ية كالقتل والتعذيب عن طريق تجويع السكان وحرمانهم من المياه، وجرائم اإلنسانوهو متهم بارتكاب جرائم ضد 

                                                           
 .35، ص 0221، جوان 152، العدد 92األحمر، المجلة  إمانويلديكو، تعريف الجزاءات التقليدية، نظامها وخصائصها، المجلة الدولية للصليب -2
 .171جياللي الحسين، اإلنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني خالل النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص  -1



الحرب كالقتل وتدمير ممتلكات المدنيين بما في ذلك موارد المياه والمنشآت المائية، والتي وقعت ما بين أكتوبر 
 .2قيا الوسطىفي إقليم جمهورية إفري 8225ومارس  8228

 المحكمة الجنائية الدوليةإلى  قضية إحالة مجلس األمن األوضاع في إقليم دارفور )السودان( -0
المحكمة الجنائية إلى  ، القاضي بإحالة الوضع في "دارفور"8195أصدر مجلس األمن قرارا يحمل الرقم 

 من النظام األساسي للمحكمة. 85الدولية وذلك طبقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، والمادة 
إلى  ونظرا لنشوب عدة نزاعات في هذا اإلقليم والذي خلف عدة قتلى ومشردين اضطر مجلس األمن

، القاضي بإنشاء لجنة تحقيق للتأكد من الجرائم 8229سبتمبر  81الصادر بتاريخ  8199التدخل وأصدر القرار 
، وأحالت 8229أكتوبر  81هذه اللجنة وباشرت عملها في  الواقعة وهوية مرتكبها وقد وافقت السودان على

األمين العام لألمم المتحدة، الذي تضمن مجموعة من الجرائم التي ارتكبها أشخاص من الحكومة إلى  تقريرها
 82211.جانفي58مجلس األمن في إلى  السودانية، وأحال األمين العام بدوره التقرير النهائي للجنة التحقيق

القاضي  8195التقرير النهائي الذي قدمته لجنة التحقيق، أصدر مجلس األمن قراره رقم  و بعد هذا
المحكمة الجنائية الدولية، ومن أبرز اإلتهامات الموجهة من طرف هاته األخيرة ما إلى  بإحالة الوضع في دارفور

جرائم الحرب بهجومه على الرئيس الحالي لدولة السودان "عمر حسن البشير" إلرتكابه عدة جرائم كإلى  وجه
ية وذلك بالقتل والتعذيب اإلنسانالسكان المدنيين وأعيانهم المدنية كموارد المياه والمنشآت المائية والجرائم ضد 

جرائم اإلبادة الجماعية والتي لم تجد الدليل إلى  عن طريق تجويع السكان وحرمانهم من المياه والغذاء باإلضافة
 الكافي الذي يؤكدها.

ليه أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" بهذه وع
عادة صدور قرار توقيف ثاني في مارس   .8282التهم الموجهة له، واستئنافه للقضية، وا 

ويعتبر "عمر حسن البشير" أول رئيس دولة ال يزال في السلطة بعد صدور مذكرة في حقه من طرف 
نما تعتمد باألساس على السلطات المحك مة الجنائية الدولية، وذلك لكون هذه األخيرة ال تملك قوة شرعية وا 

المحلية للدولة المصادقة على المعاهدات إنشاء المحكمة في تنفيذ أوامر االعتقال، وهذا ما يفسر زيارة الرئيس 
 .1عمر البشير لعدة دول ليست طرفا في المعاهدة

 ثالثالمبحث ال
 مسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةال

تترتب المسؤولية الدولية في حالة قيام شخص من أشخاص القانون الدولي العام بفعل ألحق ضررا بشخص 
د غير مشروع، أما بالنسبة للحالة التي نحن بصدأو  آخر من أشخاص القانون الدولي العام سواًء كان مشروعاً 

دراستها وهي انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، والذي يسفر عن أضرار بيئية فيعتبر عمل غير 
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أو  مشروع، وتقوم المسؤولية الدولية اتجاه الشخص القائم بالفعل سواء كانت هذه المسؤولية ذات آثار قانونية
في المطلب األول، ونشير في  لمسؤولية القانونيةثار انتعرض آلآثار غير قانونية ومن هذا المنطلق سوف 

 .ثار المسؤولية غير القانونيةالثاني آل
 المطلب األول

 شروط انعقاد المسؤولية عن األضرار البيئة أثناء النزاعات المسلحة
 النعقاد المسؤولية عن األضرار البيئة أثناء النزاعات المسلحة، يجب توافر ثالثة شروط هي:

 عرفية تحمي البيئة.أو  انونية إنسانية اتفاقيةوجود قاعدة ق -
 ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون الدولي. -

 حدوث ضرر. -
 توفر القصد الجنائي لقيام المسؤولية. -

 عرفية تحمي البيئةأو  الفرع األول: وجود قاعدة قانونية إنسانية اتفاقية
أثناء النزاعات المسلحة، إال إذا وجدت  ئةال تنعقد مسؤولية أطراف النزاع عن األضرار التي تلحق بالبي

ي تجرم االعتداء على البيئة، وهذا شرط طبيعي النعقاد المسؤولية اإلنسانقواعد قانونية في القانون الدولي 
القانونية، ينطلق من القاعدة األساسية في كافة التشريعات الجنائية الدولية والوطنية وهي قاعدة ال جريمة إال 

 بنص.
ة أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها األجهزة المختصة في األمم المتحدة لتدوين قواعد القانون والحقيق

اتفاقيات دولية لتحديد الجرائم الدولية تطبيقا لمبدأ ال جريمة إال بنص، إال أنها أو أعداد  الدولي الجنائي العرفي
ه في التشريعات الوطنية، ولعل السبب في ذلك مع ذلك لم تنل نصيبها من التحديد والوضوح مثلما هو الحال علي

سلطة تشريعية مركزية تفرض إرادتها على الدول بهذا الخصوص وألن إلى  افتقار القانون الدوليإلى  يعود
القانون الدولي الجنائي مازال في مرحلة التطور فيأتي تحديد الجرام نتيجة ذلك توفيقا لوجهات نظر متباينة مما 

التفسير الواسع والقياس، لسد النقص في القانون بأشكال ال تقرها إلى  حا للقضاء باللجوءيجعل الباب مفتو 
/ب من 9التشريعات الجنائية الوطنية التي تطبق مبدأ ال جريمة إال بنص تطبيقا صارما، وفقا لما قررته المادة 

 .8999نظام محكمة نورنمبورغ لعام 
ء النزاعات المسلحة، فإنه على الرغم من أن االتفاقيات وفي مجال تجريم االعتداء على البيئة أثنا

ية لم تتضمن صراحة النص على التجريم هذا الفعل، إال أن وجود نصوص دولية صريحة تحمي البيئة اإلنسان
ي على حماية اإلنسانمن البرتوكول يدل على نية المشرع  11و 51/5أثناء النزاعات المسلحة، خاصة المادتين 

طة بالعمليات العدائية من األضرار الجسيمة التي تلحقها، وتجرم أي فعل يترتب عليه إلحاق أذى البيئة المحي
 خطير بها.
 ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون الدولي :الفرع الثاني



يتمثل الشرط الثاني من شروط انعقاد المسؤولية القانونية عن األضرار البيئية في وقوع انتهاك لقواعد 
ي ومنها قاعدة حماية البيئة ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون اإلنسانمقررة بموجب القانون الدولي الحماية ال

إحراق الغطاء النباتي لمساحات شاسعة من الغابات هو الذي يشكل أو  الدولي، كالتدمير الشامل لألعيان المدنية
 العنصر الموضوعي للفعل غير المشروع دوليا.

، قد 8922والبرتوكوالت لعام  8999ي في اتفاقيات جنيف األربعة لعام ساناإلنويبدو أن المشرع 
استخدم مصطلح االنتهاك للداللة على األفعال التي يرتكبها أطراف النزاع على نحو غير مطابق لما تتطلبه 

م األساسي ي والتي ترتب مسؤوليتها القانونية، وهو المصطلح الذي استخدمه النظااإلنسانقواعد القانون الدولي 
، قد استخدمت مصطلح 8922، في حين أن اتفاقية الهاي الرابعة لعام 59/8لمحكمة العدل الدولية في المادة 

 اإلخالل.
ويالحظ أن وقوع إنتهاك لقواعد حماية البيئة باعتباره العنصر الموضوعي، للفعل غير المشروع دوليا ال 

نما تقوم المنظمات يقتصر على الدول أطراف النزاع وحدها باعتبارها  مسؤولة عن أفعال قواتها المسلحة، وا 
المنشقة في النزاعات المسلحة الداخلية وحركات التحرير الوطنية أيضا بانتهاك هذه القواعد، مع مالحظة أن 

الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، لم يتضمن قواعد تحمي  8922البرتوكول الثاني لعام 
، 8922من البرتوكول األول لعام  11و 51/5ل هذا النوع من النزعات المسلحة، على غرار المواد البيئة خال

مما يعني أن االعتداء على البيئة من قبل أطراف النزاع المسلح الداخلي أمر مباح وغير مجرم، وهو من المأخذ 
من البرتوكول  11و 51/5للمواد التي تسجل على البرتوكول الثاني، وكان األجدر به أن يتضمن نصا مماثال 

األول، التي تفرض صراحة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة الدولية، حتى ال تبقى مسألة حماية البيئة خالل 
 .(47)الحروب األهلية موضوع اجتهاد

 جسيم للبيئة حدوث ضرر :الفرع الثالث
ي، انتهاك أطراف النزاع المسلح اإلنسانلي ال يكفي النعقاد المسؤولية القانونية في نطاق القانون الدو 

نما البد من حدوث ضرر جسيم للبيئة النعقاد مسؤولية هؤالء  لقواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وا 
 األطراف القانونية.

من البرتوكول األول لعام  98والمادة  8922من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  5ويالحظ أن المادة 
ي اإلنسانضرورة حدوث أضرار نتيجة انتهاك أطراف النزاع لقواعد القانون الدولي إلى  م تشيرا صراحة، ل8922

النعقاد المسؤولية القانونية، فقد أكتفت هذه المواد بتقرير مسؤولية أطراف النزاع المدنية والجنائية عند انتهاك 
ية التي تحمي البيئة بصورة مباشرة اإلنساناقية ي، غير أن النصوص االتفاإلنسانأحكام وقواعد القانون الدولي 

األضرار البيئية كشرط إلى  من البرتوكول األول، قد أشارت 11و 51/5أثناء النزاعات المسلحة وهي المادتان 

                                                           
(47) - Alexander Kiss, les Protocoles additionnes aux Conventions de Geneva de 1977 et La protection des biens de L’environnement Études et Essais 

sur le Droit international humanitaire, sur les principes de la Croix-Rouge, p 184.  



النعقاد المسؤولية القانونية، وعليه يمكن أن نستخلص من هذه النصوص معالم المسؤولية القانونية الناجمة عن 
 د حماية البيئة على النحو التالي:انتهاك قواع

 بل البد من حدوث أضرار بيئية. ،ال تنعقد مسؤولية أطراف النزاع بمجرد انتهاك قواعد حماية البيئة-
ال يكفي أي ضرر بيئي ناجم عن انتهاك قواعد حماية البيئة النعقاد المسؤولية القانونية، بل البد من توافر  -

 ئي، وهي:مواصفات خاصة بهذا الضرر البي
  .أن يكون ضررا بيئيا بالغا، كالضرر الذي يسبب مشاكل صحية للسكان المدنيين 
 عدة كيلومترات على األقل.إلى  أن يكون ضررا بيئيا واسع االنتشار يمتد 
 فصول في السنة.أو  أن يكون ضررا بيئيا طويل األمد يمتد لعدة شهور 
يلحق أضرار واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة يعد أسلوب حربي أو  وعليه فإن استخدام أي وسيلة    

بدون قصد، ما دام باإلمكان توقع أو  استخداما محظورا، ويرتب المسؤولية القانونية سواء تم هذا االستخدام بقصد
 هذه النتيجة التي لحقت بالبيئة.

 الفلسطينيين الممارسات اإلسرائيلية ضد البيئة في األراضي المأهولة بالسكان أوال: بعض 
غلب هذه أالفلسطينيون بصورة دائمة من التلوثات البيئية المختلفة المسببة لألمراض، و  هيعانينتعرض لما 

التلوثات وأخطرها هي إقامة قوات االحتالل اإلسرائيلي العديد من المصانع الكيماوية في أالماكن السكنية 
 الفلسطينية .

ت وسرقة الرمال، كلها ظواهر خطرة، تسبب كارثة بيئية ال يمكن ألحد إن تلوث البيئة والمياه ودفن النفايا
توقع حدوث انتشارها ومدى أخطارها، وهي تهدد بشكل حقيقي مستقبل الفلسطينيين وأرضهم، ولعل األكثر 
خطورة منها الكميات الهائلة من النفايات التي دفنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة قرب الكتلة 

ألف طن من النفايات، وال تقل خطورة عن هذه  12ويصل حجمها إلى  Gush Katifستيطانية غوش فطيف اال
 مليون طن من الرمال التي تعد ثروة طبيعية مهمة للفلسطينيين. 81النفايات أثار سرقة 

طاع غزة وقد تجاوبت األمم المتحدة مع طلب الفلسطينيين بإرسال خبرائها عند انسحاب اإلسرائيليين من ق
عداد تقرير عن وضعية النفايات المدفون والسبل األفضل إلخالئها بأقل ما يمكن من أضرار  ةلمعاينة المنطقة، وا 

على الرغم من أن المختصين الفلسطينيين يؤكدون أن أضرارها بدأت تنتشر بين السكان نظرا إلى ارتفاع نسبة 
 األمراض بين األطفال خصوصا سرطان الدم.

وات االحتالل اإلسرائيلي منذ أكثر من ثالثين سنة على إعادة تكرير النفايات وتصنيعها في لقد عملت ق
مختلف المجاالت، أما النفايات التي تلقي بتا في األراضي البعيدة عن مستوطنيها والقريبة من الفلسطينيين فهي 

ات المشعة وغيرها والتي تسبب النفايات غير الصالحة لالستعمال والمعروفة بالنفايات الخطرة، مثل النفاي
ن كانت من النوع الصالح لالستعمال،  األمراض والتلوث البيئي، غن الخطر من دفنت هذه النفايات كبير حتى وا 

ان الجوفي لمياه قطاع غزة، ومع مواصلة هطول األمطار تنجرف ز وتكمن خطورة هذه النفايات في لها إلى الخ
 لل وتلوث منطقة كبيرة ،األمر الذي يؤثر على مياه الشرب.النفايات مع المياه إلى العمق وتتح



إن الوضع الذي يعيشه فلسطينيو الضفة ال يقل خطورة عن وضع قطاع غزة، بل إن قرب المنطقة من 
مفاعل ديمونة النووي من جهة، ونقل مصانع ملوثة إلى مناطق فلسطينية في الضفة مثل طولكرم والخليل أديا 

على هذا الحال بل منعت  اإلسرائيليةألوضاع الصحية، ولم تقتصر الممارسات إلى تدهور خطير في ا
 82الفلسطينيين من استخدام مكب النفايات الخاص الذي أقيم بتمويل من االتحاد األوروبي وبلغت تكليفه 

 ماليين دوالر، مما اضطر الفلسطينيون إلى وضع النفايات في مناطق قريبة من السكن، وهو ما يؤثر على
 صحتهم.

عملت السلطة الفلسطينية على نقل هذه المصانع من منطقة طولكرم، وقد أجرت دراسة خاصة حول إضرارها 
. 

أثبتت الدراسات واألبحاث مخاطر المنطقة على صحة الفلسطينيين، إذ طرأ ارتفاع كبير في نسبة كمرضى و  
يون واألمراض الصدرية، خصوصا أن السرطان خصوصا بين األطفال، وأمراض الجهاز التنفسي والجلد والع

احد المصانع يقوم بإنتاج الغاز المعقم للتربة والمحرم دوليا حيث تنتج منه سموم ودخان اسود، مما يؤثر على 
 صحة الفلسطينيين إلى جانب األضرار البيئية الكبيرة التي يحدثها.

ة في مناطق الجنوب فلسطين ملوثة بالمئة من أيام السن 91وقد أظهرت دراسة لمنظمة فنلندية، أن هواء 
باإلشعاعات المنبعثة من مفاعل ديمونة اإلسرائيلي ,وأن دراسات أظهرت تكرر حاالت اإلجهاض وانتشار 
سرطانات الدم والعظم والكبد والدماغ والبنكرياس والثدي والرحم والعيون والعقم والقلب بنسب متفاوتة، هذا 

تؤثر بشكل كبير على الجينات الوراثية لإلنسان، مما يتسبب في تزايد  باإلضافة إلى أن اإلشعاعات النووية
 .(48)حاالت التشوه الخلقي لألجنة في مناطق جنوب الخليل

 الواقع البيئي الراهن في العراقثانيا:  
ــــًا ومأســــاويًا، هــــو إمتــــداد لمــــاض كــــارثي، وحاضــــر      ــــراهن واقعــــًا مزري ــــا بــــأن الواقــــع البيئــــي ال ال نبــــالغ إذا قلن

،حــذر خبيــر دولــي مــن 8221بائس.البيئــة العراقيــة ملوثــة بكافــة الملوثــات البيئيــة الخطيــرة. فــي أواخــر ا يــار/ مــايو 
المخاطر واآلثار الجانبية التي تركتها االسلحة الكيماوية، مثل اليورانيوم المنضب، والمـواد المشـعة، علـى الصـحة 

بيئة التابع لالمم المتحدة في العـراق، فـي مـؤتمر صـحافي مدير برنامج ال -العامة في العراق.وقال روبرت بسيت 
عقــده فــي عمــان، إن هــذا التلــوث شــكل تحــديات بيئيــة كبيــرة فــي العراق،وأصــبح يشــكل مصــدرا للقلــق فــي جنــوب 

مليون طـن مـن المـواد المشـعة فـي هـذه 8.9ان القوات البريطانية افرغت إلى  العراق على وجه الخصوص، مشيرا
 [.(49)المنطقة]

ولم يبـالغ الخبيـر الـدولي المـذكور إطالقـًا، فمـن يـزور بغـداد، والمـدن العراقيـة األخـرى، يصـطدم بظـواهر تزايـد     
معالم التلوث فيها بدرجات كبيرة، وبمختلف الملوثـات البيئيـة الخطيرة.فـأطالل ركـام الحـرب فـي كـل مكان.وينتشـر 

                                                           
لبنان،  -محمد محسن صالح، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الطبعة األولى، بيروتتحرير معاناة المريض الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي، فاطمة عيتاني وعاطف دغلس،  - (48)

 .821-825، ص 8288
 8/9/8221شرق األوسط"،"ال -مسؤول دولي يحذر من خطر المواد المشعة في العراق،عمان ـ محمد الدعمه - (49)



ـــاجم عـــن ذخـــائر اليور  ـــوث اإلشـــعاعي الن ـــة فـــي أرجـــاء العـــراق التل انيـــوم المشـــعة،التي إســـتخدمتها القـــوات األمريكي
وقــد نشــرنا عشــرات  -ضــد العــراق..لن نخــوض فــي تفاصــيل كثيــرة 8225و 8998والبريطانيــة فــي حربــي عــامي 

أن العديــد مــن العلمــاء األجانــب، إلــى  الدراســات والتقــارير العلميــة حــول الموضــوع وتداعياتــه..يكفي أن نشــير هنــا
ا، والبريطــاني كــريس باســبي، وعلمــاء يعملــون مــع منظمــة "غــرين بــيس"، زاروا العــراق، ومــنهم الكنــدي هــاري شــارم

وقاســـوا بأنفســـهم، وبـــأجهزتهم الخاصـــة، مســـتويات اإلشـــعاع فـــي العراق.وقـــام المركـــز الطبـــي  ألبحـــاث اليورانيـــوم 
UMRC نـــوب ) مركـــز دولـــي مســـتقل( بـــإجراء دراســـة ميدانيـــة إشـــعاعية علميـــة واســـعة، فـــي كافـــة مـــدن وســـط وج

أبـــي الخصـــيب، وأثبتـــت إنتشـــار التلـــوث اإلشـــعاعي فـــي كـــل مكـــان،في التربـــة إلـــى  العــراق، مـــن بغـــداد وضـــواحيها
والهـــواء والمـــاء، وفـــي أجســـام المـــواطنين المالمســـين، وفـــي جثـــث القتلـــى، وفـــي األنقـــاض، وبنســـب تجـــاوزت الحـــد 

 [.(50)ألف مرة في العديد من المناطق العراقية] 52المسموح به بأكثر من
المواقــع إلــى  ، بانــه تــم اكتشــاف مواقــع ملوثــة جديــدة اضــافة8229واكــد مصــدر فــي وزارة البيئــة، مطلــع عــام     

السابقة، والمواقع هي: خان ضاري، والصويرة، والمشراق، والقادسـية، وعـويريج، وأن قسـم السـيطرة علـى الملوثـات 
تشـخيص االولـي لكـل موقـع، ووجـد ان موقـع خـان ضـاري الكيميائية التابع لدائرة التخطيط فـي وزارة البيئـة  قـام بال

ملوث بالرصاص، وموقع الصويرة ملوث بالزئبق، وموقع المشراق ملوث بمادة الكبريت، اما موقـع القادسـية فوجـد 
فيه نسبة كبيرة من الكروم والسيانيد، وموقع عويريج  ملـوث بالعناصـر الثقيلـة، ومركبـات الفينـول المتعـدد الكلـور، 

نيــوم المنضــب. واضــاف المصــدر بانــه تــم عــرض هــذه المواقــع الملوثــة علــى منظمــة االمــم المتحــدة للبيئــة واليورا
UNEP  ـــة التلـــوث منهـــا مســـتقبال ،وتأخـــذ وزارة البيئـــة علـــى عاتقهـــا تنظيـــف بقيـــة المواقـــع لغـــرض معالجتهـــا وازال
 [.(51)الملوثة]

اني للمواقــع التــي يشــتبه بتـــــلوثــــــها باإلشــعاع النــووي، وتـــــــزيد وأعلنــت وزارة البيـــــــئة  بــدء عمليــات المســح المـــــــيد    
ــــاذج التـــــــــــربة والميـــاه فيهـــا تلوثهـــا باإلشـــعاع. وأكـــدت ان المواقـــع  582عـــن  موقعـــًا، أثبتـــت الفحـــوص األوليـــة لنمـــ

لمهندسة بشرى احمد، مديرة ، مسؤول عنها برنامج األمم المتحدة للبيئة لمعالجتها.وقالت ا1الشديدة التلوث، وهي 
مركز الوقاية من اإلشعاع التابع لوزارة البيئة: ان المسح البيئي اإلشعاعي الذي بدأه مركزها، العام الجاري، شـمل 
تحــديث الخريطــة البـــــــــيئية اإلشــعاعية فــي العــراق، ومراقبــة المنافــذ الحـــــــدودية، ووضــع المحــددات البيـــــــئية، وتقــويم 

تلوث في عـــــموم العراق وقياس نسبة غاز الرادون في بغداد، وعدد من المـــــحافظات وتحديد حجـم التلـوث مواقع ال
ــــيورانيوم المنضـــب فيهـــا، ومـــدى تأثيرهـــا علـــى ســـكان المنـــاطق المجـــاورة للمواقـــع الملوثـــة، وتعزيـــز المختبـــرات  بالـــ

ره، وسبل الوقايـة منـه لـدى المـواطن. وأضـافت ان واألجهزة الالزمة للفحص، ورفع الوعي بماهية اإلشعاع ومخاط
كل الفحوصات التي أجرتها الوزارة، فضاًل عن دراسات وبحوث وزارة الصـحة والزراعـة، أثبتـت ان المسـبب األول 
للتلــوث فــي العــراق هــو اليورانيــوم المنضــب، وعمليــات الســلب التــي طاولــت هيئــة الطاقــة النوويــة فــي التويثــة إبــان 

                                                           
 -(50)Abu Khasib to Al Ah`qaf:Iraq Gulf War II Field Investigations Report,By Tedd Weyman,UMRC 

 85/8/8229"الفرات"، -اكتشاف مواقع ملوثة جديدة في العراق،بغداد ـ هاشم حميد - (51)



وطالبـــت وزارة البيئـــة االمـــم المتحـــدة بالتــدخل لمعالجـــة ظـــاهرة التلـــوث االشـــعاعي ودعـــم الجهـــود «.الحــرب األخيـــرة
 [.(52)تجنيب الناس كارثة التعرض لالشعاعات]إلى  الرامية
وفي بحث  لـوزارة العلـوم والتكنلوجيـا العراقيـة حـول اليوارنيـوم المنضـب، قدمـه االسـتاذ الـدكتور إسـماعيل شـبر     

كميــات مــا اســتخدم فــي العــراق مــن ذخيــرة اليورانيــوم المنضــب يزيــد عمــا اســتخدم فــي كافــة انحــاء  واخرون،أكــد ان
 [.(53)سيترتب على ذلك نتائج كارثية بالمنظورين القريب والمستقبلي]و  العالم،

هنـاك مشـكلة وخيمــة أخـرى، أال وهـي ركـام الحــرب المنتشـر فـي ارجـاء العــراق، فـي المـزارع وفـي أطــراف كـذلك    
ن وداخلهــا، بالقريــب مــن األحيــاء والمنــاطق الســكنية، وهــو ملــوث إشــعاعيًا،أثبتت ذلــك القياســات اإلشــعاعية. المــد

حيــال هـــذا حـــذر مـــدير الـــدفاع المــدني فـــي محافظـــة ميســـان، مـــثاًل، مــن حجـــم المخـــاطر البيئيـــة والصـــحية بســـبب 
لســكراب. واشـار العميـد ســعدون مخلفـات اسـلحة وآليــات الجـيش العراقـي الســابق خاصـة لـدي ممتهنــي بيـع وشـراء ا

ان فـرق معالجـة االجسـام الغريبـة التابعـة لمديريتـه قـد توصـلت الـي نتـائج خطيـرة، مـن خــالل إلـى  ليلـو المحمـداوي
فحصها عينات من اجزاء وقطع الدبابات والمدرعات المتروكة والمكدسة علي حدود مدينة العمارة وداخل االحيـاء 

ات اثبتت احتـواء هـذه االليـات علـي مـادة اليورانيـوم المنضـب الـذي يـؤدي الـي السكنية. موضحا بان تلك الفحوص
االصابة باالمراض السرطانية والتشوهات الخلقية وامراض الدم. مضيفا "لقد  خاطبنـا دوائـر المحافظـة لرفعهـا مـن 

بغـداد  -عـام عمـارةغرب العمارة القريبة مـن معمـل البالسـتيك علـي الطريـق ال -االحياء السكنية كمنطقة ابو رمانة
 ورميها في مناطق بعيدة عن متناول االطفال واالشخاص الذين يتـاجرون بهـا والـذين يطلـق علـيهم لقـب )العتاكـة(

يمارســون بيــع وشــراء اغلفــة الــذخيرة الســتخالص مــادة الرصــاص ومــن ثــم تصــفيتها داخــل معامــل خاصــة علــي إذ 
 [.(54)مبالغ طائلة(] شكل قوالب، وبعد ذلك يتم تهريبها خارج العراق مقابل

محافظــة ميســان الجــراء مســح اشــعاعي لثالثــة إلــى  هذا،ارســلت وزارة البيئــة العراقيــة فريــق عمــل خــاصإلــى     
مواقــع تعرضــت للقصــف الجــوي خــالل الحــروب الســابقة.وقال مصــدر مســؤول فــي الــوزارة ان هــذه المواقــع ملوثــة 

نماذج من تربة تلك المواقع تلوثها باالشعاع بعد تعرضـها اشعاعيا بصورة كبيرة، حيث اثبتت الفحوصات االولية ل
للقصف بالطائرات او القذائف خالل الحروب السابقة.وأضاف المصدر ان هناك اجراءات سـيتم وضـعها فـي تلـك 

سـحب نمـاذج اضـافية لزيـادة إلـى  المواقع تشمل عزلها عـن المنـاطق القريبـة ومنـع دخـول المـواطنين اليهـا، اضـافة
ا.وأوضح ان الوزارة وضعت خطة للكشف عن االشعاع فـي منـاطق العـراق خصوصـا التـي تعرضـت الكشف عليه

 [.(55)”]للقصف الجوي
وفي واسط، حذر مصدر بيئي في دائرة بيئة واسط من المخاطر التي ستتعرض لها العوائل التي تتخذ مقرات     

النوويــة التــي يمكــن ان تكــون متواجــدة  خطــر االشــعاعاتإلــى  الجــيش العراقــي الســابق مســكنًا لهــا بســبب تعرضــها
 اصــال فــي هــذه المقرات.ودعــا مــدير بيئــة واســط ماجــد محمــود ياســين العوائــل التــي اتخــذت مــن معســكرات الجــيش
                                                           

 25/88/8221هبة هاني،"الحياة"،  –وقع ملوث باالشعاعات ،بغداد م 522وزارة البيئة تطلب مساعدة األمم المتحدة للسيطرة على  - (52)
  1/82/8221توفيق آلتونجي، حوار حول البيئة الصحية في العراق، "إيالف"،  - (53)
 1/9/1822باسم الشيخ علي، "الزمان"،  -الدفاع المدني يحذر من المخاطر الناجمة عن )سكراب( الجيش السابق في العمارة،العمارة  - (54)
 9/88/8221،”الخليج“ -تلوث مواقع باإلشعاع النووي في ميسان، بغداد  - (55)



مغـادرة هـذه إلـى  بالذات معسكرات الحرس الجمهوري المنحل فـي مركـز المدينـة وفـي منطقـة الصـويرة مسـكنا لهـاو 
فيهــا مــن جــراء تعرضــها للقصــف االميركــي بشــكل مكثــف اوال ومــن خــالل  المواقــع بســبب وجــود اشــعاعات نوويــة

 [.(56)تواجد االسلحة التي كانت محملة بمواد كيمياوية التي كان يستخدمها الحرس الجمهوري في ذلك الوقت]
،ليس فقط  في الصحراء العراقيـة والكويتيـة، بـل وفـي مواقـع مدنيـة 8225وعام  8998تناثرت جراء حربي عام   
يـــرة ألغـــام وذخـــائر غيـــر منفجـــرة وأســـلحة محطمـــة وملوثـــات كيماويـــة. بمـــا يشـــكل أخطـــارا جمـــة، علـــى األطفـــال كث

نمـا أيضـا بسـبب الـذخيرة غيـر المنفجـرة التـي  خاصة، ليس فقط بسبب التلوث البيئي عبـر الهـواء والمـاء والنبـات وا 
المدمرة والملوثة باليورانيوم مـن قبـل األطفـال تتسبب بالوفيات وببتر األطراف واستعمال القذائف الفارغة والدبابات 

 [.(57)كلعب]
مــدير الــدفاع المــدني فــي  -ففــي المثنــى، علــى ســبيل المثــال، أعلــن  العقيــد الحقــوقي محســن كــاظم علــك         

قنبلــة غيــر منفلقــة فــي  822مفــرزة معالجــة القنابــل غيــر المنفلقــة التابعــة للمديريــة قامــت بمعالجــة   أنالمحافظــة 
 . كم جنوب غربي مدينة السماوة 1ة )آل بلحة( التي تبعد حوالي منطق

المســح الميــداني علــى المنطقــة المــذكورة تــم العثــور علــى كميــات كبيــرة مــن القنــابر  إجــراءنــه بعــد أوأضــاف        
والصــــواعق، وهــــي مخلفــــات حربيــــة قديمــــة منــــدثرة منــــذ عهــــد النظــــام الســــابق، وتمــــت معالجتهــــا ورفعهــــا، وكانــــت 

( صواعق هاون متعددة 82( ملم، )92( قنبرة هاون عيار )82( ملم،و )882(  قنبرة هاون عيار )12:)اإعداده
ولـم  8998خالل حـرب األلغام  ماليين القنابل العنقودية وشتى إلقاءاألنواع. والمعروف ان بادية السماوة شهدت 

عـــددا كبيـــرا مـــن  أوقعـــتمأســـاوية التـــي منهـــا لغايـــة اليـــوم ممـــا ســـبب عشـــرات الحـــوادث ال األكبـــرالقســـم  إزالـــةيـــتم 
 .  (58)الضحايا

 الهيئـة الوطنيـة العراقيـة لشـؤون أعلنـتوهناك مشكلة األلغام،المنتشرة هي األخـرى فـي الحـدود العراقيـة، حيـث     
إلـى  إضـافة، لم تسـتخرج بعـد، األرضمليون لغم تحت 81وجود  اإلنمائيالتابعة لوزارة التخطيط والتعاون األلغام 

يين طن من الصواريخ، والقنابل، والذخائر، مازالـت مهملـة فـي منـاطق متفرقـة. وقـال مصـدر فـي الهيئـة ان مال 5
إلـى  تشـير الـدالئلإذ  والذخائر، وهي تقديرات اوليـة،األلغام  وجود هذه الكميات من أكدت األخيرةعمليات المسح 

ــم تــزل مدفونــة تحــت أعــداد  وجــود ــة  والمــزارع، وكــل ذلــك  مــن مخلفــات، وموزعــة بــين الحقــول األرضاكبــر ل األل
عــدد المنــاطق الملوثــة باأللغــام والمقــذوفات األلغــام  [.وقــدرت الهيئــة الوطنيــة لشــؤون(59)العســكرية للنظــام الســابق]

إن آخـر المسـوحات التـي  إلـى  حسـب مصـدر فـي الهيئـة، مشـيراً  -موقع في بغداد والمحافظات 8222بأكثر من 
موقع، حيث تم حصر تلك المواقع، ووضع إجراءات احترازية لها، من اجل  8222أجريت أثبتت تلوث أكثر من 

                                                           
 89/82/8221حسن شهيد العزاوي،"الصباح"، -اإلشعاعات تهدد الساكنين في مقرات الجيش السابق،الكوت - (56)
، قام بها:عصام الدين حسن )مصر( فيوليت داغر )لبنان(، أعد 8999أيار/مايو  82إلى  85من اللجنة العربية لحقوق اإلنسان،العقوبات االقتصادية على العراق، بعثة تحقيق إلى بغداد  - (57)

 8999األمينة العامة للجنة العربية لحقوق اإلنسان، باريس اكتوبر/تشرين األول -التقرير:الدكتورة فيوليت داغر
 88/88/8221ثنى،"أصوات العراق"،الم-قنبلة غير منفلقة،نافع ناجي 822الدفاع المدني في المثنى تعالج  - (58)
 
 88/1/8221، "بغداد"،األرضمليون لغم تحت 81 - (59)



والمقــذوفات غيــر المنفلقــة علــى األلغــام  تقليــل مخــاطر التلــوث علــى المــواطنين. وأكــد المصــدر وجــود الماليــين مــن
 [.  (60)أراضيه خالل الحروب األخيرة]

يـــد مـــن المطـــامر الصـــحية المخصصـــة لطمـــر علـــى صـــعيد ا خـــر، انتشـــرت فـــي أطـــراف العاصـــمة بغـــداد العد    
النفايات والتي حاولت أمانة بغداد من وراء تحديد أماكنها التخلص من النفايات التي حاصرت شوارع وأزقة أحياء 

مســؤول القســم البلــدي فــي قطــاع العبيــدي: تعــد المطــامر الصــحية للنفايــات مــن -العاصــمة. يقــول عــالء الجنــابي
أمانة بغداد على إقامتها من اجل تجميع هذه النفايات فـي أمـاكن مخصصـة لهـا، الظواهر الصحية التي حرصت 

بعيـــدًا عـــن التجمعـــات الســـكانية، وقـــد تـــم تخصـــيص مبـــالغ ماليـــة ضـــخمة لهـــذا الغـــرض، إال إن ســـوء تنفيـــذ هـــذه 
، ممـا المطامر المخصصة للنفايات، من حيث التصميم والبناء، جعلها مصدرًا لعدد كبيـر مـن األمـراض االنتقاليـة

شجع بعض العـاطلين عـن العمـل علـى إيجـاد فرصـة للـربح السـريع حتـى لـو كـان علـى حسـاب صـحة المـواطنين، 
عادتهـا مـن  يشاركهم في ذلك بعـض أصـحاب المعامـل الصـغيرة التـي تعمـل فـي إعـادة تصـنيع المـواد المسـتهلكة وا 

لعامة للمواطن العراقي.ومع إن هذه جديد لتكون حاويات لألطعمة والمشروبات. وبهذا تشكل خطرًا على الصحة ا
اســتغل أصــحاب المعامــل غيــاب إذ  ية، إال أن أســواقنا مليئــة بهــا،اإلنســانالمنتجــات غيــر صــالحة لالســتخدامات 

الرقابـة الصــناعية والصـحية بســبب تـردي الوضــع األمنـي فــي بلـدنا، بــل وجـدنا أيضــا إن هنـاك تهاونــًا فـي الكشــف 
 . (61)المختصة لتغلغل الفساد اإلداري في تلك الدوائر الحكومية عن هذه الصناعات من قبل األجهزة

حســب الخبيــر  –خطــورة  أكثرهــا أنالواقــع ان مصــادر تلــوث البيئــة العراقيــة هائلــة،وهي عديــدة ومتنوعــة. غيــر    
 هي: -وكيل وزارة البيئة العراقية األسبق -البيئي  الدكتور علي حنوش

ــدالتلــوث بالمعــادن الثقيلــ -أوالً      الكــادميوم، المنغنيــز والزئبــق، والمصــادر المشــعة ، ة، أبرزهــا الرصــاص، الحدي
اليورانيوم ومخلفاته. فقد تراكمات )بمستويات مختلفة( تلك الملوثات ومن مصادر مختلفـة وعبـر فتـرات  وباألخص

 . األرضو طويلة من الزمن، لوثت الهواء والماء 
مجهـــودات ضـــخمة إلـــى  جـــدي للبيئـــة العراقيـــة وهـــي بحاجـــةوجميـــع تلـــك الملوثـــات تشـــكل مصـــادر خطـــر        

مســـوحات  إجـــراءحســـب تقـــديره تكمـــن فـــي  األولـــىللتخفيـــف منهـــا، والحـــد مـــن اســـتمرار تـــدفقها مســـتقبال. فـــالخطوة 
ــــات وانتشــــار مــــا  ــــك الملوثات)المدنيــــة، العســــكرية وغيرهــــا(. فصــــناعة البطاري ــــى مصــــادر تل ســــريعة، للتعــــرف عل

رقابـة مصـدر تلـوث خطيـر وهـو  أيتعملة للبطاريات( في المجمعـات السـكانية مـن دون يسمى)بتدوير المواد المس
 خطيرة وغير مرئية.  أخرىعلى مشكالت  األمرمثال واحد وبسيط. وينطبق 

مصــادر التلــوث مــن اســتعمال الوقود)كــالبنزين وغيــره(. فقــد غطــت ) غرقــت( شــوارع العــراق بــالعجالت  -ثانيــا    
قــديم، والبنــزين المســتخدم لــدينا مــن النــوع الحــاوي علــى الرصــاص والكبريــت، تطلــق كميــات مــن الطــراز ال واآلليــات

البيئيــة  األضــرارفــي المــدن ذات االكتظـاظ الكثيــف، فـيمكن تصــور حجـم  وبـاألخصضـخمة مــن الملوثـات يوميــا، 
 .على الصحة البشرية والبيئة بشكل عام وبالتالي نوعية الحياة في هواء وماء وغذاء العراقيين
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تلوث المصادر المائية، بمـا فيهـا ميـاه الشـرب. فـالتلوث البكتيـري والفيـروس الكيمـاوي للميـاه السـطحية  -ثالثا     
لتأثير واختالط مياه الصرف الصـحي علـى ميـاه  وباألخصبشكل عام، ومياه الشرب بشكل خاص، مصدر قلق، 

 الشرب او الري وغيرها. 
تلــك الناتجــة مــن الصــناعات النفطيــة، فضــال عــن كثــرة  وبــاألخصبونات، التلــوث بمركبــات الهيــدروكر  -رابعــا    

مصـادر مرعبـة لتلويـث الهـواء  فإنهـاوتخريـب المنشـاة النفطيـة. وعلـى مـا يعتقـد حنـوش  األنابيبالتسربات وتفجير 
 ، وهي موضوعات ال تزال غير مدروسة. ويعتقد )ايضا( ان مدنا ومجمعات سكانية مثـل البصـرة،األرضوالماء و 

 بيجي وكركوك والدورة وغيرها من المواقع الشديدة التلوث. 
المركبات العضوية)مركبات الكلور والمبيدات( التي تستخدم بشـكل واسـع نسـبيا فـي الحيـاة العامـة او  -خامسا    

 في الصناعة والزراعة.. وغالبيتها غير مدروسة بشكل واسع.  
نهـا علـى المسـتويين الـداخلي، فضـال عـن انعـدام الرقابـة علـى غياب الرقابة بشكل عام، وبـاالخص م -سادسا    

مســتوى المــواد المســتوردة)بما فيهــا المــواد الغذائيــة(. فضــال عــن انعــدام نظــم االمــان  الصــحي فــي العمــل والحيــاة 
تشكل خطوط عريضة البرز مصادر التلوث البيئي في العراق، تتعزز بانخفاض مستوى  أعالهالعامة.والمؤشرات 

 [.     (62)البيئي وانتشار الفقر وضعف النظم المؤسسي المعني بالبيئة]الوعي 
جامعـــة بابـــل، كليـــة الطـــب، زيـــادة  -ومــن ا ثـــار التلـــوث المنتشـــر، وجـــد االســـتاذ المســـاعد حســـن علـــوان البـــائي    

ر المرضــعات نتيجــة للتلــوث البيئــي الخطيــر فــي مدينــة بابــل. ووجــد الــدكتو  األمهــاتالرصــاص والزئبــق فــي حليــب 
جـــواد الـــديوان زيـــادة تركيـــز الرصـــاص فـــي دم االطفـــال فـــي مدينـــة الرمادي.وأثبـــت االســـتاذ المســـاعد  ثـــامر كـــاظم 

 [.(63)يوسف زيادة حاالت الربو بين االطفال في المناطق الملوثة حول مناطق تواجد مصافي النفط]
بـالطين وذلـك بسـبب سياسـات مدرسـة لـم تـزل مشـيدة  8222نحـو  إنأعلن  وزيـر التربيـة   على صعيد ا خر،    

النظام السابق، التي لم تعتن بالمسيرة التربوية.وهو قال الحقيقة.ولكن كم هي المليارات مـن الـدنانير التـي صـرفت 
علــى اعمــار وتأهيــل المــدارس؟ وكــم مدرســة تــم تأهيلهــا بكــذا مليــون دينــار، وحينمــا نــدخل فيهــا نكتشــف ان عمليــة 

. وبعد ثالثـة او اربعـة اشـهر يـتم صـبغ الواجهـة بلـون اخـر ليـتم تسـجيلها مـرة التأهيل تضمنت صبغ الواجهة فقط.
 [.(64)اخرى في سجل المدارس التي تم تأهيلها!!]

 توفر القصد الجنائي لقيام المسؤولية :الفرع الرابع
دولي القانون ال يعد هذا الشرط خاصا بانعقاد المسؤولية الجنائية فقط، فالمسؤولية المدنية تنعقد في نطاق

ي وغيرها من التشريعات الجنائية الدولية والداخلية، بمجرد انتهاك أطراف النزاع لقواعد حماية البيئة اإلنسان
عدم توفر القصد الجنائي، بمعنى أن أو  وحدوث أضرار بيئية جسيمة على النحو السابق بغض النظر عن توفر

سيمة الناجمة عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي أطراف النزاع المسلح تسأل مدنيا عن األضرار البيئية الج
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ي، حتى ولو لم يتوافر لديها القصد الجنائي باستخدام وسائل وأساليب قتالية تلحق بالبيئة تلك األضرار، اإلنسان
كان بمقدوره أن يتوقع بأن استخدام تلك الوسائل واألساليب القتالية سوف أو  بل يكفي أن يتوقع طرف النزاع

 نها أضرار بيئية جسيمة.ينجم ع
أما مسؤولية أطراف النزاع الجنائية، فإنها ال تنعقد وال يعد طرف النزاع مرتكبا النتهاك جسيم ضد البيئة 

من البرتوكول األول(  11و 88/9وغيرها من الفئات المحمية، إال إذا كان قد تعمد حصول تلك األضرار )المادة 
دامه الوسائل واألساليب إلحاق أضرار بيئية بالغة وواسعة االنتشار بمعنى أن طرف النزاع كان يقصد باستخ

 من البرتوكول األول(. 11و 51/5وطويلة األمد ) المادة 
 الثانيالمطلب 

 المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة
تب عنها قيام مسؤولية دولية لكل من قام بهذا إن انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة يتر 
مسؤولية جنائية اتجاه األفراد القائمين بهذه أو  الفعل غير المشروع سواء كانت مسؤولية مدنية اتجاه الدولة

من البرتوكول األول لعام  98والمادة  8922من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  5. فقد نصت المادة األعمال
جرائم حرب والتي يقترفها أفراد أو  ة الدول مدنيا وجنائيا عن األعمال التي تشكل مخالفات، على مسؤولي8922

كصورتين من  للمسؤولية الجنائيةو لمسؤولية المدنية لنتعرض وعلى هذا األساس س ،القوات المسلحة التابعة لها
 ت المسلحة.انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعا صور المسؤولية الدولية الناجمة عن

 الفرع األول: المسؤولية المدنية عن انتهاك القواعد القانونية لحماية البيئة 
االلتزام  اتترتب عن إلحاق الضرر بالبيئة مسؤولية األطراف المتنازعة وعلى كل من ألحق بالبيئة أضرار 

 إصالح ما سببه من أضرار. أو  بالتعويض
 أوال: مضمون المسؤولية المدنية

ي في عدة مواد منها نص المادة الثالثة من اتفاقية اإلنسانسؤولية المدنية في نطاق القانون الدولي تقررت الم
 يحيث جاء في نص 8922من البروتوكول اإلضافي األول لعام  98والمادة  8922الهاي الرابعة لعام 

الدولية عن دفع تعويض إذا  مسؤولية أطراف النزاع في حالة انتهاك أحكام االتفاقيات" التأكيد على:المادتين 
 . (65)"اقتضى الحال ذلك

األضرار الناجمة عن مخالفة قواعد إلى  والمالحظ على هذه المواد، أنها جاءت غامضة فهي لم تشر
مع أن هذه األضرار تشكل أحد شروط انعقاد المسؤولية القانونية في  ية ومنها قواعد حماية البيئةاإلنساناالتفاقية 

 .(66)ي العامالقانون الدول
ية كشرط النعقاد المسؤولية القانونية اإلنساناألضرار الناجمة عن انتهاك القواعد إلى  ويبدو أن عدم اإلشارة

انتهاك هذه القواعد دون حدوث أضرار تلحق أو  للدول أطراف النزاع، ال يعني قيام هذه المسؤولية بمجرد مخالفة
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غير أن المسؤولية المدنية ال تقوم على أساس المطالبة فالضرر هو سبب التعويض، باألطراف األخرى، 
بالتعويض فقط، فقد تقوم على أساس المطالبة بإصالح وجبر الضرر إذا كان ذلك ممكنا، ولعل المشرع في 
المواد السابقة اعتبر إصالح األضرار البيئية وجبرها إحدى صور التعويض، وهذا ما ذهبت إليه محكمة العدل 

ورزو، وأما الدول التي تلحقها أضرار بيئية جراء النزاعات المسلحة فهي تلجأ في شة مصنع الدولية في قضي
 .(67)تقرير المسؤوليةأجل  مجلس األمن منأو  ةالمحاكم الدوليإلى  أغلب األحيان

كما أن في بعض األحيان تنجم عن األضرار البيئية آثار سلبية غير مباشرة يصعب تحديد المسؤولية 
الحيوان اإلنسان أو عنها، فالتلوث اإلشعاعي الناجم عن استخدام األسلحة النووية قد ال يؤثر على القانونية 

نما قد ينجم عن شرب هذا الكائن الحي لمياه األنهار الملوثة باإلشعاعات النووية، كما أن ري  بشكل مباشر، وا 
ل هذه المنتجات الزراعية، فهنا تكمن األراضي الزراعية بمياه هذه األنهار قد يلحق آثار سلبية بصحة متناو 

الصعوبة في تحديد المسؤولية عن هذه األضرار وذلك ألن هذه األضرار ال يمكن حصرها في منطقة معينة كما 
 .(68)يمكنها أن تتسرب خارج حدود األطراف المتنازعة

 ثانيا: آثار المسؤولية المدنية
اتجاه الدولة الطرف في النزاع والتي تسببت في إحداث تترتب المسؤولية المدنية أثناء النزاعات المسلحة 

أضرار بيئية، فمن المبادئ الثابتة في القانون الدولي أن أطراف أي التزام دولي يستوجب التعويض المناسب، 
ولذلك يعتبر التعويض الفعلي واإليجابي إلصالح الضرر الحاصل، خاصة إذا ثبت إهمال الدولة وعدم مباالتها 

 .(69)ما كان عليه قبل القيام بانتهاك القواعد القانونيةإلى  بإعادة الوضع فهي ملزمة
الوضع الطبيعي إلى  هو إيقاف السلوك غير المشروع الذي تسبب بالضرر والعودة . االلتزام بجبر الضرر5

زالة هذه وفي هذه الحالة ينبغي على الدولة التي قامت بانتهاك البيئة وأحدثت ضرًرا أن تبادر على الفور بإ
األضرار وعدم االستمرار في هذه األعمال الحربية التي تسببت بهذا الضرر، وكذا اتخاذ جميع الضمانات التي 
تمنع تسرب المواد الخطيرة التي من شأنها إحداث آالم إضافية في حق البيئة، كما تضمنت جميع المشروعات 

بالتزاماتها الدولية فقد نصت المادة الثالثة من مشروع  تأكيد ضرورة التزام الدولة بإصالح الضرر نتيجة إخاللها
على أن "المسؤولية  8952مؤتمر الهاي للتقنين سنة إلى  المسؤولية الدولية الذي قدمته لجنة القانون الدولي

 . (70)الدولية لدولة ما تفرض عليها التزامات بإصالح الضرر الناتج عن عدم وفائها بالتزامات دولية"
يقصد بالرد العيني كأحد الصور المثلى للتعويض أي  ما كان عليهإلى  إعادة الحالأو  عيني. الرد ال5

ما إلى  طبيعتها األولى قبل حدوث السلوك الضار وكأن شيئا لم يقع وبالتالي هو إعادة الحالإلى  إعادة األمور
في أغلب األحيان  كان عليه، وبشكل عام يجدر المالحظة أن الحكم يوقف مصدر الضرر ويكون مصحوبا

ما كان عليه بالنسبة لما وقع من أضرار وتأكيدا لهذا فإن الكتاب األخضر الخاص بالتوجيهات إلى  بإعادة الحال
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ما كان عليه كتعويض عيني يمثل العالج إلى  األوروبية في مجال األنشطة البيئية قد أوصى بأن "إعادة الحال
العيني هو أفضل صور التعويض قبوال للدول طالما كان ممكنا حيث أنه  ، فالرد(71)البيئي الوحيد األكثر مالئمة"

يزيل كل أثر للسلوك الضار وخاصة في مجال األضرار التي تصيب البيئة بصورة غير مشروعة، غير أنه في 
مير بعض األحيان يستحيل الرد العيني نتيجة األضرار التي لحقت بالبيئة كإتالف الغابات والحرائق الكلية والتد

المطالبة بالتعويض المالي الذي يعادل قيمة إلى  الكلي للبيئة الصناعية، ففي هذه الحالة يلتجأ الطرف المتضرر
إصالح الضرر وفي ذلك ترى محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع شورزو "أنه من مبادئ القانون 

واطني الدول المتضررة نتيجة العمل الدولي إصالح الضرر يتم بتعويض عادل للضرر الذي عانى منه م
 .(72).. ".المخالف للقانون الدولي

يقصد بالتعويض المالي هو أن تقضي المحكمة بإلزام الدولة المرتكبة للسلوك غير  :التعويض المالي. 3
ا المشروع بدفع مبالغ مالية تساعدها على إصالح األضرار التي أصابتها من تلك األفعال غير المشروعة والسيم

 .(73)عندما ال يكون كافياأو  األضرار التي تصيب البيئة وذلك في حالة استحالة الرد العيني
والتعويض النقدي يجب أن يكون كامال بمعنى يعبر عما لحق الدولة من أضرار مباشرة وما فاتها من 

و يحاول أن يضاهي غير المشروع وكأنه لم يحدث شيء فهأو  كسب، ألنه ينبغي إزالة كافة آثار السلوك الضار
 .(74)الرد العيني ولكن في صورة نقدية

ن األضرار البيئة، هي سابقة إلزام عوالسابقة الوحيدة التي تم فيها إلزام أحد أطراف النزاع المسلح بالتعويض 
ن هذا 8998العراق كطرف في حرب الخليج الثانية عام  ، بالتعويض عن األضرار التي لحقت بالكويت، وا 

ه قد خالف القواعد التي أقرتها قواعد المسؤولية الدولية التقليدية لتحميل العراق مسؤولية التعويض عن القرار نجد
كافة األضرار التي لحقت بالكويت، حتى تلك األضرار التي نجمت عن الحلفاء أنفسهم، مما يجافي قواعد 

 .(75)لقوانيني وغيره من ااإلنسانالمساواة في المعاملة الثابتة في القانون الدولي 
 الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية عن انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة

تتقرر المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب أعمال غير مشروعة في زمن النزاع المسلح بطريقة عمدية فتنشأ 
 عنها جزاءات في حق كل من قام بأعمال غير مشروعة.

 سؤولية الجنائية عن انتهاك القواعد القانونية لحماية البيئة أوال: مضمون الم
أن األطراف من البرتوكول األول : " 98والمادة  8922اتفاقية الهاي الرابعة من  5المادة لقد ورد في 

أي أن األفراد  "المسلحة هاقواتإلى  المتحاربة ستكون مسؤولة عن كل األعمال التي يرتكبها أشخاص منتمون

                                                           
 .922، ص 8222الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، - (71)
 .529فراس زهير جعفر الحسيني، المرجع السابق، ص  - (72)
 .881، ص 8222رسالن، المسؤولية المدنية عن أضرار البيئة، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  إسماعيلنبيلة  - (73)
 .929السابق، ص  ياسر محمد فاروق المنياوي، المرجع -(74)
 .812، ص 8222غسان الجندي، الوضع القانوني لألسلحة النووية، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، األردن،  -(75)



حيث ورد فيه  8991سائلتهم عن الجرائم الدولية، حتى أن مؤتمر القرم قرر مسؤولية األفراد في عام يمكن م
 .(76)"يتعرض كل مجرمو الحرب للعقوبات العادلة والسريعة"

من اتفاقيات جنيف  891، 889، 12، 99ويمكن الوقوف أيضا على نصوص اتفاقية أخرى كالمواد  
التي تنص على أن تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء  8999األربع على التوالي لعام 

يأمرون باقتراف أحد المخالفات أو  تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون
ال تبررها كما أن نصوص االتفاقية التي اعتبرت االستخدام المبالغ فيه للقوة التي  ،الجسيمة لهذه االتفاقية..."

 892، 15جرائم حرب كالمادتين أو  ياإلنسانالضرورة العسكرية، يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي 
والتي تنص على أن تدمير ممتلكات العدو على نحو ال تبرره الضرورة  8999من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 . (77)ياإلنسانالعسكرية يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي 
من البروتوكول  11، 51/5أما في مجال حماية البيئة بشكل خاص، فإنه من المؤسف أن المادتين 

انتهاكا جسيما لقواعد صراحة على اعتبار االعتداء على البيئة يشكل  الم تنص 8922اإلضافي األول لعام 
، كما أن 8999الرابعة لعام  من اتفاقية جنيف 892و 15جرام الحرب كالمادتين أو  ياإلنسانالقانون الدولي 

من البرتوكول ذاته التي اعتبرت االعتداء على األعيان المدنية واألعيان التي ال غنى عنها لبقاء  11/5المادة 
السكان على قيد الحياة واالعتداء على األشغال المحتوية على قوى خطرة تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون 

اعتبار االعتداء على البيئة الطبيعية كما هو الحال بالنسبة لألعيان إلى  ب لم تشرجرام حر أو  ياإلنسانالدولي 
ي، وهذا يعني على حد تعبير البعض أنه على الرغم من أن اإلنسانالسابقة انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي 

من  11و 15/5دتين الدول أطراف النزاع ملزمة باتخاذ كافة اإلجراءات لوقف انتهاك هذه المواد )الما
 البروتوكول( إال أنها غير ملزمة بالمثول أمام المحكمة في حال انتهاكها فعال. 

المادة  تاعتبر إذ  كان أكثر توفيقا في هذا الشأن، للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والحقيقية أن
نصت هذه المادة على أن : تعمد شن ، فقد أن االعتداء على البيئة يشكل جريمة حرب من هذا النظام، 9/ب/1

عن أو  عن إصابات بين المدنيينأو  هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر بتبعية في األرواح
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديدي للبيئة الطبيعية..... يشكل جريمة أو  إلحاق أضرار مدنية

ي الذي نتج عنه ظهور المحكمة الجنائية اإلنساني القانون الدولي وكان هذا نتيجة التطور الحاصل ف حرب"،
الدولية، وعلى الرغم من ذلك فإن القضاء الدولي لم يرتب حتى اآلن إال المسؤولية الجنائية على األفراد 

أن  الطبيعيين وحدهم، فإنه من المتوقع خاصة بعد دخول النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ
 .(78)تصدر أحكاما دولية تدين الدول جنائيا
 ثانيا: آثار المسؤولية الجنائية

                                                           
 .92، ص 8221خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثانية، بدون دار النشر، الكويت،  - (76)
 .82ص فيصل عريوة، المرجع السابق،  - (77)
 .898ناريمان عبد القادر، المرجع السابق، ص  - (78)



العتبار جرائم البيئة أثناء النزاعات المسلحة هي جرائم حرب تترتب عنها المسؤولية الجنائية وهي في 
 مواجهة األفراد وهم القادة العسكريين والمرؤوسين.

 . مسؤولية القادة العسكريين5
ي، وهي مسؤولية مباشرة ال يمكن اإلنسانمسؤوال عن انتهاك قواته لقواعد القانون الدولي  يكون الرئيس

كافة التدابير الضرورية لمنع كل االنتهاكات،  اذالتنصل منها تحت ظل أي ذريعة، لذا يجب على القائد اتخ
ه ويتمتع بسلطة اتخاذ القرار ويشترط في القائد العسكري لتحمل المسؤولية الجنائية أن يكون يعلم بأفعال مرؤوسي

 .(79)ووجود نص قانوني إنساني
من البروتوكول  5فقرة  12دة والما 8فقرة  19المادة إلى  بالنظرأ / علم القائد العسكري بأفعال مرؤوسيه: 

أنه في حالة علم القائد العسكري بأن مرؤوسيه سيقومون بعمل يشكل انتهاكًا لقواعد القانون  8922األول لعام 
إهماله بوقف ذلك العمل، فإنه يصبح أو  امتناعه عن تنفيذ ذلك االلتزامأو  ي، ولم يقم بمنع ذلكاإلنسانلدولي ا

 .(80)فاعل أصلي عن ارتكاب جريمة حرب إذا توفر لديه عنصر العلمأو  مسؤواًل كشريك
ل مرؤوسيه، حتى إذا كان من الضروري أن يعلم القائد العسكري بأفعا: الفعلية ب/سلطة القائد العسكري

ُيسأل عن االنتهاكات التي يرتكبها أثناء سير العمليات العدائية، فال بد أن تكون لهذا القائد العسكري سلطة فعلية 
ي ومنها القواعد اإلنسانتخول له منع حدوث تلك التجاوزات الخطيرة لقواعد الحماية المقررة في القانون الدولي 

أنه:  ،8922لعام  من البروتوكول اإلضافي األول 8 الفقرة 12تؤكده المادة  المقررة لحماية البيئة، وهذا ما
يتعين على األطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع انتهاكات »

 .(81)لالتفاقيات وهذا البروتوكول..."
ا كان فعله ليس منصوص عليه ال يعتبر الشخص فاعال للجريمة إذوجود نص قانوني إنساني:  ج/

كجريمة في القانون الجنائي، وذلك قبل ارتكابه للفعل، وعليه ال يطبق عليه أي جزاء إذا لم يكن منصوص عليه 
ي فإننا نخلص أنه في اإلنسانفي القانون الجنائي قبل ارتكاب الجريمة وتطبيقا لهذا المبدأ في القانون الدولي 

 .(82)ي يعاقب عليهاإلنسانب الفعل يجب أن يكون القانون الدولي حالة معاقبة الشخص الذي ارتك
 . مسؤولية المرؤوسين العسكريين5

لمساءلة المرؤوسين العسكريين عن األعمال التي يرتكبونها والتي تصنف ضمن االنتهاكات الخطيرة لقواعد 
السالمة البيئية أثناء سير العمليات السيما االنتهاكات الخطيرة ضد  ي المشمولة بالحمايةاإلنسانالقانون الدولي 

العدائية بين األطراف المتحاربة، يجب أن تتوفر عدة شروط في الحقيقة هي الشروط العامة التي يجب أن تتوفر 
 :في القصد الجنائي بشكل عام وهي

                                                           
 .18، ص 8228علي عواد، العنف المفرط، قانون النزاعات المسلحة وحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، دار المؤلف، لبنان،  - (79)
، ص 8229مارس  198العدد  11الدولية(، مختارات من اللجنة الدولية للصليب األحمر، المجلد هورتنسيادي وتيجو تيرس بوسي، )العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والمحاكم الجنائية  -(80)

88. 
 .829كريمة عبد الرحيم الطائي وحسين علي الدريدي، المرجع السابق، ص  - (81)
 .859، ص 8222زائر، عبد العزيز العيشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء األول، بدون طبعة، دار هومه، الج - (82)



ي علم المرؤوس بما يرتكبه من أفعال أثناء النزاع المسلح يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الدول -
  .ي والمتمثل في عنصر العلماإلنسان
القيام بذلك االنتهاك بمحض إرادته دون وجود أي عنصر خارج إلى  وأن المرؤوس كانت تتوجه إرادته -

 .نطاق إرادته وهو العنصر الثاني المتمثل في اإلرادة
ذا توافر هذان العنصران في المرؤوس العسكري أثناء قيامه بجريمة ضد البيئة والتي  تعتبر جريمة حرب  وا 

يتعرض للمساءلة القانونية ويتعرض للعقوبات الجزائية جزاًء لما ارتكبه من أفعال غير مشروعة أثناء سير 
 العمليات الحربية. 

 

 
 
 
 
 

 الخاتمة
 

ي قــد وفــرت حمايــة للبيئـة بطريقــة غيــر مباشــرة ابتــداًء مــن إعــالن ســان اإلنســانرغـم أن قواعــد القــانون الــدولي 
األعــراف الدوليــة المتبعــة فــي إلــى  ، إضــافة8999غايــة اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام إلــى  8191 بطرســبرغ عــام

إلى  القتال والتي حمت البيئة بطريقة ضمنية، كما ساهمت المعاهدات واالتفاقيات الدولية في القانون الدولي العام
يـة لفـرض رقابتهـا فـي مثـل هـذه الفتـرة جانب تدخل المنظمـات الدولإلى  فرض حماية للبيئة في زمن النزاع المسلح

 لضمان السير الحسن للعمليات العدائية وعدم إلحاق أضرار بالبيئة.
ذلك يعتبر الهجوم على البيئة جريمة حرب طبقا لنظام روما األساسي مما يعـرض الطـرف الـذي إلى  إضافة

مـن خـالل تحمـل الدولـة المسـؤولية المدنيـة المساءلة الدولية وتحمـل آثـار المسـؤولية القانونيـة إلى  قام بهذا الهجوم
تعــويض الطــرف المتضــرر وتحمــل أفــراد القــوات المســلحة المســؤولية الجزائيــة لمــا ارتكبــوه مــن جــرائم فــي أجــل  مــن

 تحمـل آثـار المسـؤولية غيـر القانونيـة كالتـدخل العسـكري مـنإلـى  حق البيئة، كما تتعرض الدولـة القائمـة بالضـرر
 شروع.وقف الفعل غير المأجل 

وباعتبار االعتداء على البيئة أثناء النزاعات المسلحة، انتهاك جسيم مهما كان نوع هذا اإلعتداء، لذا 
مع إمكانية متابعة  اإلنساناعتبار االعتداء على البيئة أثناء النزاعات المسلحة بمثابة انتهاك حقوق إلى  ندعو

حالتهم على المحاكم المتعلقة بحقوق  أجل  ووجوب توفير اآلليات المتخصصة الالزمة من اناإلنسالمجرمين وا 
  ي في مجال حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.اإلنسانالسهر على تطبيق قواعد القانون الدولي 
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 ملخص

لحل النزاعات الجزائية والتي نص عليها المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل الصادر  اآللياتتعد الوساطة الجزائية من 
وقها من جهة ، وتقوم الوساطة على أساس المفاوضات بين الطفل الجانح وممثله من جهة والضحية أو ذوي حق51/70/5751في 

أخرى وبحضور الوسيط الذي يحاول الوسيط الذي يحاول تقريب وجهات نظر الطرفين للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع وتنقضي به 
 الدعوى العمومية.

ع الحدث وبالرجوع للتشريع الجزائري نجده قد خص طائفة األحداث بجملة من القواعد واإلجراءات الواجب إتباعها أثناء التعامل م       
الجانح ويمكن وصف هذه القواعد المتميزة والخاصة والهادفة إلى حماية وتربية الحدث بما يتماشى وخصوصية سنه إلبعاده قدر المكان 

  .عن سلوك طريق اإلجرام وعالجه وتربيته إذا وقع فيه
، لذلك لتطور ظاهرة إجرام األحداث لحكم جداول محاكم األحداث سواء على مستوى التحقيق أو اتضخم المالحظ اليوم أن و         

بات من الالزم القيام بدراسة تحليلية لمعرفة األساليب الجزائية واإلجرائية للحدث طيلة جميع مراحل الدعوى العمومية بداية بمرحلة 
المؤسسات العقابية أو في  المتابعة إلى مرحلة التحقيق وفي مرحلة المحاكمة، والمعاملة التي يخص بها سواء في جناح األحداث داخل

من هنا أدخل المشرع الجزائري عدة تعديالت على هذه األحكام في العديد من مراكز األحداث وحتى أثناء تنفيذ مختلف التدابير، 
ة ، الذي أدرج فيه وألول مرة أحكاما متعلق5751جويلية  51الصادر في  51/55المناسبات، لعل أهمها كان قانون حماية الطفل رقم 

باألطفال الجانحين من إجراءات متابعتهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات عليهم، كما قام بإلغاء األحكام المناقضة له في قانون اإلجراءات 
إجراء الوساطة الجزائية في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل الجانح  51/55الجزائية، ومن أهم األحكام الجديدة التي جاء بها القانون 

 ة ودية تفاوضية بين الطفل الجانح والضحية وقبل تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية.بطريق
أحكام  ألحداث الجانحين بموجباالوساطة في مجال الجرائم التي يرتكبها  ما هي إجراءاتمن هذا المنطلق نتساءل: عن         

فعالة لضمان حقوق الطفل الجانح في محاكمة عادلة وفقا للضمانات التي  هي آلية وهل، ؟المتعلق بحماية الطفل 55-51القانون رقم 
  .؟51/55وضعها المشرع الجزائري بموجب القانون 

 



 

 مقدمة
 

حل النزاعات الجزائية والتي نص عليها المشرع الجزائري في قانون حماية  تعد الوساطة الجزائية من آليات
، وتقوم الوساطة على أساس المفاوضات بين الطفل الجانح 51/70/5751 بتاريخالصادر  51/55رقم  الطفل
له من جهة والضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى وبحضور الوسيط الذي يحاول تقريب وجهات نظر وممث

 الطرفين للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع وتنقضي به الدعوى العمومية.
حدث ملة من القواعد واإلجراءات الواجب إتباعها أثناء التعامل مع النجده قد وضع ج ،وبالرجوع للتشريع الجزائري       
ويمكن وصف هذه القواعد المتميزة والخاصة والهادفة إلى حماية وتربية الحدث بما يتماشى وخصوصية سنه  ،الجانح

  .إلبعاده قدر المكان عن سلوك طريق اإلجرام وعالجه وتربيته إذا وقع فيه
تطور ظاهرة إجرام والمالحظ اليوم تضخم جداول محاكم األحداث سواء على مستوى التحقيق أو الحكم ل        

لحدث المتبعة في مواجهة ااألحداث، لذلك بات من الالزم القيام بدراسة تحليلية لمعرفة األساليب الجزائية واإلجرائية 
طيلة مراحل الدعوى العمومية بداية بمرحلة المتابعة إلى مرحلة التحقيق وفي مرحلة المحاكمة، والمعاملة التي يخص بها 

ث داخل المؤسسات العقابية أو في مراكز األحداث وحتى أثناء تنفيذ مختلف التدابير، من هنا سواء في جناح األحدا
أدخل المشرع الجزائري عدة تعديالت على هذه األحكام في العديد من المناسبات، لعل أهمها كان قانون حماية الطفل 

متعلقة باألطفال الجانحين من إجراءات  ، الذي أدرج فيه وألول مرة أحكاما5751جويلية  51الصادر في  51/55رقم 
متابعتهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات عليهم، كما قام بإلغاء األحكام المناقضة له في قانون اإلجراءات الجزائية، ومن 

 إجراء الوساطة الجزائية في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل الجانح 51/55أهم األحكام الجديدة التي جاء بها القانون 
 بطريقة ودية تفاوضية بين الطفل الجانح والضحية وقبل تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية.

ألحداث الجانحين االوساطة في مجال الجرائم التي يرتكبها  عن ما هي إجراءات: من هذا المنطلق نتساءل        
ي آلية فعالة لضمان حقوق الطفل الجانح في ه وهل؟، المتعلق بحماية الطفل 55-51أحكام القانون رقم  بموجب

  .؟51/55محاكمة عادلة وفقا للضمانات التي وضعها المشرع الجزائري بموجب القانون 

 النقاط التالية: إلى البحث هذا قسمنا التساؤالت هذه على لإلجابة     
 الوساطة أوال: تعريف

 دوافع اعتماد نظام الوساطة الجزائيةثانيا: 
 الجزائية وأغراضها الوساطة افثالثا: أطر 

 الوساطة إلى اللجوء رابعا: شروط



  الطفل حماية قانون في الوساطة : إجراءات وأثار خامسا

 
 

 الوساطة تعريف: أوال
 الجنائية اإلجرائية التشريعات أغلب في الجزائية النزاعات لحل جديد كأسلوب الوساطة انتشار رغم

 الجزائية، للوساطة محدد تعريف تقديم غالبيتها في تجنبت ريعيةالتش النصوص هذه أن إال المقارنة،
 :تعريفات عدة تقديم إلى بالفقه حذا مما
 : الجزائري القانون في الجزائية الوساطة تعريف1 –

 بحماية المتعلق 51/55 رقم القانون من 02 المادة في الجزائية الوساطة الجزائري المشرع عّرف
 الضحية وبين جهة، من الشرعي وممثله الجانح الطفل بين اتفاق إبرام إلى قانونية تهدف آلية" الطفل

 الضحية له تعرضت الذي الضرر وجبر المتابعات إنهاءوتهدف إلى  أخرى، جهة من حقوقها ذوي أو
 ."الطفل إدماج إعادة في والمساهمة الجريمة آلثار حد ووضع
ث أشارت المذكرة اإليضاحية التي صدرت عن وزارة ساطة آلية بديلة للمتابعة الجزائية: حيفالو       

إلى  51/75العدل بخصوص التعديالت التي طالت قانون اإلجراءات الجزائية بناء على األمر رقم 
أنه '' تم استحداث الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية في مواد المخالفات وبعض الجنح التي ال 

 وع األمر على سبيل الحصر''.تمس النظام العام والتي حددها مشر 
لمشتبه فيه بالغا أم أو أركانها سواء كان ا الوساطة واحدة من حيث شروطها إجراءاتوتعتبر 

 الوساطة في حالة المشتبه فيه الطفل تتميز بما يلي: إجراءاتطفال، غير أن 
فيه طفال  الوساطة في كل الجنح والمخالفات ما عدا الجنايات متى كان المشتبه إجراء.يمكن 5

التي ال  وذلك على خالف الوساطة في حالة المشتبه به البالغ (51/55من القانون  557) المادة 
الجزائية،  اإلجراءاتمكرر من قانون  70في جنح محددة على سبيل الحصر في المادة  إالتكون 

 وكذلك في المخالفات.
ية أو يكلف احد ضباط الشرطة يقوم بالوساطة في حالة المشتبه فيه الطفل وكيل الجمهور  -5
 (.51/55من القانون  555قضائية للقيام بها ) المادة ال



محاميه  أوممثله الشرعي  أومن الطفل   يطلب أو. تتم الوساطة باقتراح من وكيل الجمهورية 7
، تتم باقتراح غ(. على خالف الوساطة في حالة المشتبه فيه البال51/55من القانون  555/5)المادة 

تم  إذاالمشتبه فيه في حالة ما  أودون المحامي الذي يقتصر دوره في مساعدة الضحية  األطراف كل
 .( 1)  الجزائية( اإلجراءاتمكرر من قانون  70الوساطة )المادة  إلىاللجوء 

المحدد في االتفاق، يبادر وكيل الجمهورية  اآلجالمات الوساطة في افي حالة عدم تنفيذ التز  -4
( في حين يترتب عن عدم تنفيذ اتفاق 51/55من القانون  551متابعة الطفل ) اءاتإجر باتخاذ 

 540للعقوبات المنصوص عليها في المادة  األخير.......المشتبه فيه البالغ، يتعرض هذا الوساطة 
المتابعة الذي يمكن لوكيل الجمهورية اتخاذها ضد الممتنع  إجراءاتجانب  إلىمن قانون العقوبات 

 الجزائية(. اإلجراءاتقانون من  8مكرر  70غ )المادة البال

 دوافع اعتماد نظام الوساطة الجزائية: ثانيا
 ،الوساطة في المواد الجزائية إلى  باللجوءالمشرع الجزائري هناك مجموعة من الدوافع حذت ب   

 أهمها:
  المذكرة  أنه وحسبكثرة القضايا وضرورة إيجاد آلية بديلة تخفف العبء عن جهاز العدالة، حيث

بخصوص التعديالت التي طالت قانون اإلجراءات الجزائية  اإليضاحية التي صدرت عن وزارة العدل
فإن هذه التعديالت تهدف إلى '' تفعيل دور النيابة العامة في مختلف ، 51/75بناء على األمر رقم 

ي مالئم ومتناسب مع مراحل اإلجراءات إلى جانب وضع آليات بديلة جديدة تضمن رد فعل جزائ
 القضايا القليلة الخطورة''.

  هذا التوجه دعا إليه أيضا تفشي الظاهرة اإلجرامية بشكل مذهل، فأصبح من العسير على جهاز
س مقلق لقضايا لم يتم فك ألغازها، ولم الموجهة إليها، مما نتج عنه تكد العدالة دراسة جميع الملفات

ي تخطي هذه الوضعية إال باللجوء في كثير من األحيان إلى حفظ يكن أمام أجهزة العدالة من سيبل ف
القضايا قليلة الخطورة التي لم يتمكن من الوصول إلى نتيجة بشأنها، وبالمقابل فإن اإلسراف في مثل 
هذا اإلجراء، واعتباره مخرجا للتخلص من القضايا، إنما هو في حقيقة األمر مسعى يفقد المجتمع 

                                                           
، 5750علي شمالل، المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب األول: االستدالل واالتهام، نسخة معدلة ومنقحة، دار هومة،  (1) 

 .88-81ص 



بل ويدفعه للتساؤل عن الجدوى من وجودها، وربما العزوف عن التوجه إليها حال  الثقة في العدالة،
 مصادفته بمعضلة معينة.

 الجزائية الوساطة أطراف: ثالثا
 أو والضحية الشرعي، وممثله الجانح الطفل همو  أطراف ثالثة بحضور الوساطة عملية تتم       

 ضباط أحد أو مساعديه أحد بذلك يكلف أو الجمهورية وكيل الوسيط بدور يقومو  حقوقها، ذوي
 37 المادة) الوساطة إجراء أثناء بمحاميهما النزاع طرفي استعانة القانون أجاز كما القضائية، الشرطة

 (.والمتمم المعدل الجزائية اإلجراءات قانون من  1مكرر
، شريكا أو ياأصل فاعال كان سواء الجريمة مرتكب به ويقصد :الشرعي وممثله الجانح الطفل 1-
 هذا إلى اللجوء على الشرعي وممثله الجانح الطفل موافقة يلزم فإنه الوساطة إجراء يمكن لكي  و 

 باليابان المنعقدة والوساطة التقليدية العدالة عن التحول حول طوكيو ندوة أوصت لذلك، ( 2) اإلجراء
، الوساطة طريق عن لنزاعا لتسوية الزمان تعاونهو  الجاني رضا بأن 1983 مارس 16 إلى 14 من
 إلى سريعا للتوصل الجريمة بارتكابه الجاني اعتراف الضروري من أنه إلى الفقه من جانب يذهبو 

 الجريمة ارتكابه على كدليل الوساطة مجلس في الجاني اعترافات اتخاذ يجوز ال كما، ( 3) للنزاع حل
 سابقةال طوكيو ندوة به أوصت ما هذاو ، بعد فيما المحكمة أمام الدعوى رفعتو  الوساطة فشلت إذا

 .( 4) الذكر
 القانون يحميه الذي حقه على اعتداء وقع شخص كل به يقصد: حقوقها ذوي أو الضحية 2-

 وتلزم معنويا، أو طبيعيا شخصا كان سواء الجريمة نتيجة عليه وقعت الذي الشخص فهو الجزائي
 .( 5) الوساطة بإجراء للقيام كذلك حقوقها ذوي أو الضحية موافقة

 نجاحها، مدى في مهما دورا يلعب هوو  ،الوساطة عملية في الثالث الطرف هو الوسيط: الوسيط 3-
 إلى للوصول بينهما النظر وجهات تقريب يحاولو  عليه نيوالمج الجاني بين ما النقاش يدير أنه حيث
 .بينهما القائم النزاع ينهىو  به يرضيان حل

                                                           
 .  506، ص 5،2010الطبعة العربية، النهضة دار المعاصرة، الجنائية واألنظمة اإلسالمية عةالشري في الرضائية العقوبة براك، محمد أحمد( 2) 
 . 54، ص.2006ديسمبر ،  04العدد الكويت، جامعة الحقوق، مجلة الجنائية، المنازعات حل في ،الوساطة المانع علي عادل (3) 
 . 167، ص 2014بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ة،الجزائي اإلجراءات فقه في معمقة مباحث الشكري، يوسف عادل (4) 

  (5) 138 ، ص2010 م،.ر. 



 الوسيط بدور القيام يمكنهم الذين األشخاص الطفل حماية قانون من 111 المادة حددت وقد       
 :وهم

 بإجراء بالنزاع المختص الجمهورية وكيل يقوم: المساعد الجمهورية وكيل أو الجمهورية وكيل – أ
  .المهمة بهذه للقيام مساعديه أحد يكلف أن له يجوز كما بنفسه الوساطة

 طرفي بين الوسيط بمهمة القيام القضائية الشرطة باطلض يجوز: القضائية الشرطة ضباط – ب
 التي الوساطة اتفاق نجاح حالة وفي، بالنزاع المختص الجمهورية وكيل من تكليف على بناءا النزاع

 وكيل إلى الوساطة اتفاق محضر يرفع أن األخير هذا على يتعين القضائية الشرطة ضابطيقوم بها 
 (.الطفل حماية قانون من02 ف 112 المادة ) يهعل بالتأشير العتماده الجمهورية
 بأية يحظى ال فإنه، الوسيط بدور يقوم حين الجمهورية وكيل أن إليه اإلشارة تجدر ومما       
 نظرهما وجهات تقريب محاولة في دوره ينحصر بل النزاع، طرفي على معين حل لفرض سلطة

   )6 (.لنزاعل حدا يضع اتفاق إلى للوصول
 الجزائية الوساطة غراضأ: رابعا

 في الجزائية الوساطة إجراء إلى اللجوء من المرجوة األهدافو  األغراض الجزائري المشرع حّدد       
عادة ،ارتكابها عن المترتب الضرر جبرو  الجريمة، آلثار حد وضع: هيو  األحداث جرائم  إدماج وا 
 .الجانح الطفل

 الجريمة آلثار حد وضع - أ
شأنها  من كان إذا، الجزائية الوساطة إجراء إلى اللجوء الجمهورية لوكيل الجزائري المشرع أجاز   2

ووضع معيارا لذلك أن ال تمس بالنظام  آلثارها حد ووضع الجريمة أحدثته الذي االضطراب إنهاء
 حماية قانون من 02 والمادة، والمتمم المعدل الجزائية اإلجراءات قانون من مكرر 70)المادة  العام

 السلوك خطورةو  جسامة بمدى الجريمة عن الناتج واالضطراب اإلخالل مدى يتحددحيث  (،لطفلا

                                                           
 ، ص2008، مصر، شمس، عين جامعة دكتوراه، رسالة الجزائية، النزاعات حل في تقليدية غير وسيلة الجزائية الوساطة ، مفضي هشام) (6) 

172 . 



 كان إذا إال الجزائية الوساطة إلى اللجوء يجوز ال ولذلك  ،(7)العام بالنظام مساسهو  اإلجرامي
 .( 8) للتوقف قابال الجريمة عن الناتج االضطراب

 
 مالجرائ ارتكاب عن المترتب الضرر جبر - ب

 يلتزم حيث، الوساطة إلى اللجوء أهداف أهم من الجريمة بضحايا لحق الذي الضرر إصالح إن    
 بالضحايا ضرر من اإلجرامي فعله ألحقه ما بإصالح الشرعي ممثله ضمان وتحت الجانح الحدث
 يةمال تعويضات أداء طريق عن أو ممكنا ذلك كان إذ ؛عليه كان ما إلى الحال إعادة خالل من سواء
   .( 9)المضرور لصالح عينية أو

 الدعوى إلى اللجوء عن الجريمة من المضرور يغني عليه االتفاق يتم الذي التعويض وهذا    
 إلى الرامية المدنية الدعوى النقضاء سببا نجاحها حال في الجزائية الوساطة بذلك تكونو  المدنية
 .( 10) الجريمة عن الناشئ الضرر عن التعويض طلب

  الطفل إدماج إعادة – ج
 من هي ، كماالجزائية الوساطة وأهداف أغراض من في المجتمع الجانح الطفل إدماج إعادة تعتبر   

 كيل الطفل إصالح وتأهيل إعادة طريق عن وتكون، االجتماعي الدفاع مدرسة في العقوبة أغراض
 المشرع أغفل الذي الوساطة إجراء أغراض أهم من هوو ، (11) داخل المجتمع صالحا فردا يعود

 قانون في عليه بالمقابل نصو  ،الوساطة أحكام في الجزائية اإلجراءات قانون في ذكره الجزائري
 المتعلق /12 15 رقم القانون من 114 المادة في جاء حيث األحداث، جنوح حالة في الطفل حماية
 الشرعي ممثله ضمان تحت الطفل تعهد الوساطة محضر يتضمن أن يمكن أن: " على الطفل بحماية
 : اآلتية االلتزامات من أكثر أو واحد التزام بتنفيذ
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 (11) FAGET(Jacques), La médiation : essai de politique pénale, Edition Erès, Toulouse, France , 1997., pp 

558-551..  



 .لعالج الخضوع أو طبية مراقبة إجراء -
 .متخصص تكوين أو الدراسة متابعة -
 ." لإلجرام الطفل عودة يسهل قد شخص بأي االتصال عدم -
 

 الوساطة إلى اللجوء رابعا: شروط
المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، فأنه  51/55م باألمر رق 78/71بالرجوع إلى المادة 

أن يلجأ إلى إجراء الوساطة في جرائم  ،يجوز لوكيل الجمهورية عند تصرفه في نتائج البحث والتحري
من قانون  71مكرر 70مكرر إلى غاية  70معينة كبديل عن الدعوى العمومية طبقا للمواد من 

 اإلجراءات الجزائية.
الوساطة مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية، قد جعلت  70شارة بأن أحكام المادة وتجدر اإل

قبل المتابعة الجزائية، بأن يبادر من تلقاء نفسه أو الجمهورية مسألة جوازية متوقفة على موافقة وكيل 
بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه باللجوء إلى الوساطة إذا كان من شأنها تغطية أو جبر 

 .الضرر المترتب على الجريمة
مكتوب  يجب أن يصب اتفاق الوساطة في محضرمكرر،  70من المادة  75وحسب الفقرة 

 يتضمن:
ولكل منهما الحق  ،رضا وموافقة مرتكب األفعال المجرمة من جهة، والضحية من جهة أخرى 

 (.75مكرر 70باالستعانة بمحام )حسب المادة 
هوية األطراف، عناوينهم، وعرضا موجزا : ويتضمن ،النيابةأن يدون محضر الوساطة من كاتب  

 (.77مكرر 70لألفعال المجرمة وتاريخ ومكان وقوعها واآلجال المحددة لتنفيذه. )
 70)يختم المحضر بتوقيع السيد وكيل الجمهورية وأمين الضبط واألطراف وتسلم نسخة لكل طرف 

 (.77مكرر
 العامة النيابة مةئمال في الوساطة إجراء إلى للجوء رهاتواف الواجب الشروط تتمثلوعليه،       
 وفقا للتفصيل التالي: اإلجراء هذا على النزاع طرفي موافقةو ، الوساطة إلجراء

  العامة النيابة من قبل الوساطة إجراءجوازية تقدير  1-



 هو و والطفل الضحية بين الوساطة إجراء إلى اللجوء تقرير في الحرية مطلق الجمهورية لوكيل     
 لوكيل جوازي أمر هو الوساطة إلى فاللجوء، الطفل حماية قانون من 110 المادة إليه أشارت ما

نو  الوساطة، إجراء على النيابة إجبار النزاع ألطراف يجوز فال ،الجمهورية  تقديم لهم يجوز كان ا 
 111 المادة )الطلب ذاه رفض أو قبول صالحية لديه الذي الجمهورية وكيل إلى الوساطة إجراء طلب

 . (الطفل حماية قانون من
 النزاع أطراف موافقة 2 -

 الجمهورية وكيل حصول صراحة شترطت ال الطفل حماية قانون من 111 المادة نص أن رغم       
 الطفل من كل رأي فقط الجمهورية وكيل يستطلع أن على تنص حيث،  النزاع طرفي موافقة على

 إلى بالرجوع أنه إال، الوساطة إجراءات في البدء قبل حقوقها ذوي أو والضحية الشرعي وممثله
 :أنه على تنص الجزائية اإلجراءات قانون من 01 مكرر 37 المادة أن نجد، للوساطة العامة القواعد

 ".منه والمشتكى الضحية قبول الوساطة إلجراء يشترط"
 إذا طرفين بين اتفاق إلى للوصول أساسا الوساطة التي تهدف إجراء متابعة المنطقي من فليس    
 معينا شكال القانون يشترط وال ، (12)األساس من الوساطة هذه إجراء رافضا كالهما أو أحدهما كان

 الوساطة إجراء طلب أن كما مكتوبة، أو الجمهورية وكيل أمام شفوية تكون فقد األطراف، لموافقة
 .إجرائها على مسبقة موافقة يعد الجمهورية وكيل إلى المقدم الجاني أو الضحية عن الصادر
 الطفل حماية قانون في الوساطة وأثار إجراءات:  خامسا

 الجزائية الوساطة تطبيق نطاق-1
 :الزمان حيث ومن الموضوع حيث من نطاقها تحديد في الوساطة تطبيق نطاق يتحدد       

 :موضوعها حيث من الجزائية الوساطة نطاق1 –
 إلى بالرجوع حيث فيها، الوساطة إلى اللجوء الجمهورية لوكيل يمكن التي الجرائم نتبيا هنا ونقصد
 : الجرائم التالية في جائزة الجزائية الوساطة أن نجد الطفل حماية قانون من 110 المادة نص
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 وضع فيها يسهل التيو  الخطورة قليلة الجرائم من تكون المخالفات أن إلى نظرا:  المخالفات مادة - أ
 المشرع فإن، مرتكبها على أيسر عنها المترتب الضرر جبر أن كما، عنها الناتج لالضطراب حد

 لألحداث أو للبالغين سواء المخالفات جميع في الوساطة إجراء الجمهورية لوكيل أجاز الجزائري
 . والمتمم( المعدل الجزائية اإلجراءات قانون من 02 فقرة 02 مكرر 37 المادة)

بما أن الوساطة استحدثها المشرع كبديل عن الدعوى العمومية، فقد :  نحالج مادة – ب
 75مكرر  70حصر موضوعها في جرائم محددة على سبيل الحصر في نص المادة 

 المستحدثة وهي:
 جريمة السب .5
 جريمة القذف .5
 جريمة التهديد .7
 جريمة الوشاية الكاذبة .4
 جريمة ترك األسرة .1
 جريمة االمتناع عن دفع النفقة .8
 ة عدم تسليم الطفلجريم .0
 جريمة االعتداء على الحياة الخاصة .8
 جريمة اصدار شيك دون رصيد .1

 جريمة االستيالء عن طريق الغش على أموال اإلرث قبل قسمتها. .57
 جريمة االستيالء عن طريق الغش على أشياء مشتركة أو على أموال الشركة .55
 جريمة التخريب أو اإلتالف العمدي ألموال الغير .55
 الخطأ في الجنح والمخالفاتجريمة الجرح  .57
 جريمة الضرب والجرح العمدي بدون سبق إصرار أو ترصد أو استعمال سالح أبيض .54
 جريمة التعدي على الملكية العقارية .51
 جريمة التعدي على المحاصيل الزراعية أو تخريبها .58
 جريمة الرعي في ملك الغير .50



مات أخرى عن طريق جريمة استهالك المأكوالت أو المشروبات أو االستفادة من خد .58
 .التحايل دون دفع الثمن

إلى جانب الجنح المذكورة أعاله فإن المشرع الجزائري أجاز بأن يكون موضوع الوساطة في كل 
 الجرائم التي تشكل مخالفة دون تحديد.

 الوساطة إجراء جواز عدم على الذكر سابقة المادة نفس نصت فقد للجنايات بالنسبة أما        
 لإلخالل حد وضع وصعوبة العام بالنظام ومساسها الجرائم من النوع هذا لخطورة ذلك جعوير  فيها،

 الطفل(. بحماية من المتعلق 110 المجتمع )المادة داخل عنها الناتج واالضطراب
 :للوساطة الزماني النطاق 2 -

 تحريك قبل اثاألحد جرائم في الجزائية الوساطة إجراء إلى اللجوء الجمهورية وكيل يقرر        
 حالة في فيها بالتحقيق للقيام األحداث قاضي إلى القضية ملف تحويل قبل أي( 13) العمومية الدعوى
 للمثول للطفل المباشر االستدعاء أو(  الطفل حماية قانون من 557و 64 و 62) لجنحة الطفل ارتكاب

 (.الطفل حماية نقانو  من  110و 65 و 64) لمخالفة ارتكابه حالة في األحداث قسم أمام

 الوساطة إلى اللجوء تقرير صالحية يعط لم الجزائري المشرع أن ،إليه اإلشارة تجدر ومما        
 االدعاء طريق عن العمومية الدعوى وحّرك الضحية بادر إذا ما حالة في خاصة األحداث لقاضي
 القيام أجاز الذي الفرنسي المشرع إليه ذهب لما خالفا باألحداث، المكلف التحقيق قاضي أمام مدنيا

 حيث المتابعة مرحلة في سواء الدعوى عليها كانت حالة أية في األحداث جرائم في الجزائية بالوساطة
 سيرها على وتشرف تقررها حيث التحقيق مرحلة في أو الجمهورية، وكيل سيرها على ويشرف يقررها
 هيئة سيرها على وتشرف تقررها حيث، المحاكمة مرحلة في أو باألحداث، الخاصة التحقيق هيئة
صالح أفعاله مسؤولية تحمل على له وتشجيعا الحدث لمصلحة تغليبا وهذا الحكم، قضاء  ترتب ما وا 
صالحه تربيته إعادة في يساهم مما عنها  .( 14) وا 

 العمومية الدعوى على أثرهاو  الوساطة إجراءات-2
 الوساطة إجراءات -أ-
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 بين الجزائية بالوساطة القيام أثناء إتباعها يجب معينة إجراءات ريالجزائ المشرع يحدد لم      
 الوساطة ممارسة كيفية تبين تنظيمية قواعد أي توجد فال الشرعي، وممثله الجانح والطفل الضحية

 أو حدى على سواء النزاع بطرفي االجتماع طريق عن هذاو  الوسيط طرف من حرة ممارسة فهي
 . يرضيهم حل على االتفاق غاية إلى مجتمعين

يمكن إجراء الوساطة في كل الجنح والمخالفات ما عدا الجنايات متى كان المشتبه فيه طفال )المادة   .5
وذلك على خالف الوساطة في حالة المشتبه فيه البالغ، التي ال تكون  ،(51/55من القانون  557

 ك المخالفات.، وكذل75مكرر 70إال في الجنح المحددة على سبيل الحصر في المادة 
 نسخة وتسلم األطرافو  الضبط أمينو  الوسيط طرف من ويوقع محضر في الوساطة اتفاق يحرر      .5

ذا طرف، لكل  محضر يرفع أن عليه يتعين فإنه ،القضائية الشرطة ضابط قبل من الوساطة تمت وا 
في حين  .(الطفل ةحماي قانون من 112 المادة) عليه بالتأشير العتماده الجمهورية وكيل إلى الوساطة

 70أن الوساطة في حالة المشتبه فيه البالغ ال تتم إال من طرف وكيل الجمهورية شخصيا )المادة 
 .(15) مكرر(

 تاريخو  للجريمة المكونة لألفعال وجيزا عرضاو  األطراف عنوانو  هوية الوساطة اتفاق محضر يتضمن .7
 اإلجراءات قانون من 03 مكرر 37 دةالما) تنفيذه آجالو  الوساطة اتفاق مضمونو  وقوعها مكانو 

 . (والمتمم المعدل الجزائية
 مراقبة على الجمهورية وكيل ويسهر الوساطة اتفاق في التزاماته لتنفيذحدث لل محدد أجل منحي  .4

 (.الطفل حماية قانون من 114 المادة ) المحددة اآلجالفي  تنفيذها
ادر وكيل الجمهورية يبجال المحددة في االتفاق، في حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في اآل       

   .(16) (51/55من القانون  551باتخاذ إجراءات متابعة الطفل )المادة 

                                                           
(. على 51/55لقانون من ا 555/75تتم الوساطة باقتراح من وكيل الجمهورية أو بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه )المادة  (15) 

ي خالف الوساطة في حالة المشتبه فيه البالغ، تتم باقتراح كل األطراف دون المحامي الذي يقتصر دوره في مساعدة الضحية أو المشتبه فيه ف
 (.5مكرر 70حالة ما إذا تم اللجوء إلى الوساطة. )المادة 

 (15)  
 540ف المشتبه فيه البالغ، يتعرض هذا األخير للعقوبات المنصوص عليها في المادة في حين يترتب عن عدم تنفيذ اتفاق الوساطة من طر ( 16) 

  (.78مكرر 70من قانون العقوبات، إلى جانب إجراءات المتابعة الذي يمكن لوكيل الجمهورية اتخاذها ضد الممتنع البالغ )المادة 



 67 المادة) الطفل لمساعدة وجوبي الوساطة إجراءات في المحامي حضور أن إلى هنا اإلشارة وتجدر .1

 قانون من 01 مكرر  37المادة) احقوقه ذوي أو للضحية بالنسبة وجوازي ،(الطفل حماية قانون من
 والمتمم(. المعدل الجزائية اإلجراءات

 ألحكام طبقا تنفيذيا سندا حقوقها ذوي أو للضحية تعويض تقديم يتضمن الذي الوساطة اتفاق يعتبر   .8
 وال ،(الطفل حماية قانون من  113لمادة)ا التنفيذية بالصيغة ويمهر اإلداريةو  المدنية اإلجراءات قانون

 الجزائية اإلجراءات قانون من 05 مكرر 37 المادة) الطعن طرق من طريق بأي فيه للطعن قابال ونيك
 (.والمتمم المعدل

 العمومية الدعوى على الوساطة آثار 2-
 الوساطة إجراء أثناء -أ

 لمقرر الجمهورية وكيل إصدار تاريخ من العمومية الدعوى لتقادم موقف أثر الوساطة إلجراء
 حماية قانون من 03 فقرة 110 المادة) الوساطة اتفاق وتنفيذ انتهائها غاية إلى ساطةالو  إجراء
 .(.الطفل

 الوساطة انتهاء بعد -ب
 بتنفيذ تنقضي العمومية الدعوى فإن اتفاق، إلى النزاع طرفي وتوصل الوساطة نجاح حال في

 الدعوى رفع جواز دمع االنقضاء هذا عن ويترتب عليها، المتفق اآلجال خالل الوساطة اتفاق
 في تسجيلها جواز وعدم، العود حالة  في كسابقة االعتداد بها وعدم الواقعة، ذات عن العمومية
 ( 17) .للمتهم القضائية السوابق صحيفة

 إجراءات الجمهورية وكيل يتخذ عليها المتفق اآلجال خالل الوساطة اتفاق تنفيذ عدم حالة في
 (. الطفل حماية قانون من 115 المادة ) الطفل حق في المتابعة

  الوساطة فشل حال في-ج
 لحالة الجزائية اإلجراءات قانون في أو الطفل حماية قانون في الجزائري المشرع يتعرض لم      
 عدم حالة على وقياسا أنه إال النزاع، ينهي التفاق توصلهم وعدم والضحية الجاني بين الوساطة فشل
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 إجراءات بفشل محضر يحرر التفاق النزاع طرفي توصل عدم الةح ففي الوساطة اتفاق تنفيذ
 .( 18) ةالمتابع إجراءات بشأن مناسبا يراه ما الجمهورية وكيل ويتخذ الوساطة

 
 خاتمةال

 استحدثها التي /اآلليات أهم من هي األحداث جرائم في الوساطة أن إلى توصلنا سبق ما خالل من
 األطفال قبل من المرتكبة الجرائم عن الناشئة للنزاعات طفلال حماية قانون في الجزائري المشرع
 حضور وضرورة البراءة قرينة واحترام الدفاع في الحق مثل عادلة محاكمة في حقوقهم أهم وضمان
 للدعوى التقليدية اإلجراءاتسلبيات ل تعريضهم وعدم إجرائها، مراحل جميع في الشرعي الولي

 مالية تكاليف من عنها يترتب وما التقاضي إجراءات طول الجديدة اآللية هذه تجنبهم حيث العمومية
 على سلبية آثار من ذلك عن ينجر وما مؤقتا وحبسهم حريتهم تقييد إمكانية كذلك وتجنبهم وجسدية،

عادة إصالحهم عملية في يساهم ما وهو األطفال، نفسية  المجتمع. في سريعا إدماجهم وا 
 : التالية واالقتراحات التوصيات نقدم اإلطار هذا وفي
 المتابعة مرحلة في سواء الدعوى عليها تكون مرحلة أية في الوساطة إلى اللجوء تقرير ضرورة -

 وخاصة التحقيق قاضي يتوالها حيث التحقيق مرحلة في أو ومساعدوه، الجمهورية وكيل يتوالها حيث
 باألحداث، المكلف التحقيق يقاض أمام مرة ألول المدني المدعي طرف من الدعوى تحريك حالة في
 .الحكم قاضي يتوالها حيث المحاكمة خالل أو

 

                                                           
 .  11ص  , 1997العربية،مصر، النهضة دار الجنائية، الدعوى في حديثة اتجاهات :الجنائية والعدالة الوساطة الشوا، سامي محمد (18) 
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 إثبات شهادة
 بىسينت امحمدي الدكخىرة :بأن العلمي البحث جيل بمسكز إلاوسان  حقوق قسم يفيد

 -بقعلي بن  سيبت جامعت السياسيت والعلقم االحقوق كليتب ،(ب) صىف محاضسة أستاذة ،أمنت

 جيل مجلت تحسيس زئاست مىصب  2016 أفسيل شهس مىر تشغل ،ااجزائسيت ااجمهقزيت ،الشلف
 البحث جيل مسكز عن تصدز محكمت شهسيت دوليت أكاديميت عمليت مجلت ،إلاوسان  حقوق

 (. ISSN:2311-3650) :رالتال الدولي الحاهقوي ااعيازرق الترقيم تحمل والتي لبىان، -طسابلسب العلمي

 .إلافادة هذه أعطيت والىاقع للطلب وبناء
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 جحكيم إفادة
 

 جامعت  الدولي اللاهىن  أطخاذة) بىشينت محمدي آمنت. د  بأن العلمي البحث جيل مسكص يفيد 

 الخامع العدد في املنشىزة ألابحاث جحكيم في طاهمت قد (.الجصائس الشلف، بىعلي بن حظيبت

. 2016 مازض شهس في الصادز الدوليت والعالقاث الظياطيت الدزاطاث جيل مجلت من
 .وبناء للطلب والىاقع أعطيت هره إلافادة
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 جحكيم إفادة
 

الجشائز -الشلف–جامعت حطيبت بن بىعلي  بىسينتمحمدي آمنت .د  بأن العلمي البحث جيل مزكش يفيد

 الطياضيت الدراضاث جيل مجلت من الطادص العدد في املنشىرة ألابحاث جحكيم في ضاهمت قد  

. 2016 جىانشهز  في الصادر الدوليت والعالقاث

 .وبناء للطلب والىاقع أعطيت هذه إلافادة
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