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 افتتبحيت العدد

الحمـــــــــــد هللل والصـــــــــــالة والســـــــــــالم علـــــــــــ  أشـــــــــــرف خلـــــــــــ  اهللل محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد 
 : اهلل

مػػػػػػػػن ؾبلػػػػػػػػة اغبػػػػػػػػ  الػػػػػػػػٍب  السػػػػػػػػادس كاعػػػػػػػػي سػػػػػػػػركرنا أف نقػػػػػػػػدـ العػػػػػػػػدداف مػػػػػػػػن دأمػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد: اػػػػػػػػ
تصػػػػػػػػدر عػػػػػػػػن كليػػػػػػػػة القػػػػػػػػانوف بػػػػػػػػِب كليػػػػػػػػد آملػػػػػػػػْب أف تكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػ ه ا لػػػػػػػػة دااعنػػػػػػػػا لتقػػػػػػػػدٙب اإلضػػػػػػػػااة ُب 

 ؾباؿ البحع العلمي.
كإف ىيئػػػػػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػػػػر با لػػػػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػػػػعدىا تلقػػػػػػػػػػػػػػي اؼب حظػػػػػػػػػػػػػػات كاؼبقَبحػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػٍب مػػػػػػػػػػػػػػن 

 ا.شأهنا الدا  هب ه ا لة إٔب ااماـ لتكوف أاضل فبا ىي عليو، شك ن كمضمونن 
كهبػػػػػػػػػػ ه اؼبناسػػػػػػػػػػبة أيضنػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػاف ىيئػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػر با لػػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػب بالبػػػػػػػػػػاحثْب القػػػػػػػػػػانونيْب مػػػػػػػػػػن 
أسػػػػػػػػػػػات ة اعبامعػػػػػػػػػػػات كرجػػػػػػػػػػػاؿ القضػػػػػػػػػػػاء كاػػػػػػػػػػػاميْب اؼبسػػػػػػػػػػػانبة ُب إ ػػػػػػػػػػػراء ماد ػػػػػػػػػػػا العلميػػػػػػػػػػػة ببحػػػػػػػػػػػو هم 
كتعليقػػػػػػػػػػػػػا م ُب ميػػػػػػػػػػػػػداف زبصصػػػػػػػػػػػػػهم، كسػػػػػػػػػػػػػنكوف شػػػػػػػػػػػػػاكرين ؽبػػػػػػػػػػػػػم حسػػػػػػػػػػػػػن تواصػػػػػػػػػػػػػلهم مػػػػػػػػػػػػػ  ا لػػػػػػػػػػػػػة 

 يل بضماف استمرارىا كذبددىا.كمتابعة ما يكتب ايها، ا ل  كف
ا مػػػػػن العمػػػػػل اعبػػػػػاد كاؼبثمػػػػػر حػػػػػٌب يتواصػػػػػل مثػػػػػل ىػػػػػ ا العطػػػػػاء العلمػػػػػي الػػػػػ م ىػػػػػو اؼبػػػػػرآة  امزيػػػػػدن
الػػػػػٍب تعكػػػػػس الػػػػػدكر اغبقيقػػػػػي عبامعػػػػػة بػػػػػِب كليػػػػػد بشػػػػػكل عػػػػػاـ ككليػػػػػة القػػػػػانوف بشػػػػػكل خػػػػػاص للنهػػػػػوض 

 برسالة ا لة علغ الوجو اؼبنشود.

 ر ببجمللت هيئت التحري                         
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 عقوبة شارب الخمر حدية أم تعزيرية ؟
 للدكتور :محمود محمد علي أغنية

 
 محاضر بكلية القانون/ قسم الشريعة اإلسالمية/ جامعة بني وليد           
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اغبٍىٍمدي لًلًَّو رب العاؼبْب، ك صلغ ا كسلم علغ نبينا اامْب، كعلغ آلو كصحبو أصبعْب، كمن تبعهم       

 باحساف إٔب يـو الدين.
: اىاٌف ا تعأب قد كرـٌ اإلنساف كاضلو علغ كثّب فبن خل  تفضي ، كأنعم عليو بنعم ّما بـَْعدُ أَ        

اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر  ِفي َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُىمْ ى ه النعم نعمة العقل. قاؿ تعأب: عظيمة، كمن أجلٌ 
 ر . )1مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلٰ  َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل  َوَرَزقْـَناُىم

ه النعمة كعدـ اؼبساس ك ؼبا كاف العقل مناط التكليف، اقد أمرنا ا عز كجل أف كبااظ علغ ى      
تصٌد عن ذكر ا تعأب، كعن الص ة ُب  من ى ه النعمة، اهي أـ اػببائع، اػبمر ربـر اإلنسافك هبا .

من خ ؽبا تنطل  الفواحش  ك صحاب،كقتها، باإلضااة إٔب أهنا توق  العداكة كالبطضاء بْب ااىل كاا
َنُكُم ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُ  قاؿ ا تعأب:  الٍب توق  بصاحبها ُب نار جهنم. كالشركر وِقَع بـَيـْ
  ر. )2مُّنتَـُهونَ فـََهْل َأنُتم ْكِر الّلِو  َوَعِن الصَّاَلِة َواْلبَـْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ذِ  اْلَعَداَوةَ 
ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكبَـُر  َيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ وقال تعال :      

 ر. )3 ِمن  نّـَْفِعِهَما
الفحشل  إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمةل والمشاتمةل و قولقاؿ القرطيب: "      

تل والتعوق عن ذكر اهللل والزورل  وزوال العقلل الذي يعرف بو ما يج  لخالقول وتعطيل الصلوا
 ر4( ."ذلك  إل  غير
ك من أبرز السمات الٍب تدؿ علغ كماؿ الشريعة اإلس مية، ك أهنا جاءت ؼبصاّب العباد جبلب ما       

كمن اؼبعلـو أف ُب العقوبات ردعا للمجرمْب؛  ينفعهم، ك دا  ما يضرىم، تنظيمها احكاـ العقوبات،
اف ا تعأب شرع هبا ما يردع عن العدكاف، ك يبن  الناس من ظلم بعضهم بعضا، كتعدم بعضهم علغ 
بعض، كال يبكن أف زبتفي الرذائل إال إذا كاف شبة زكاجر ربمي ا تم ، كتنقي جوىره، ك علغ حسب 

، كعلغ حسب ضعف الرادع يضعف اامن، كى ا أمر مشاىد  قوة الرادع ُب أم دكلة يقول اامن
ؿبسوس،  ل ا اقد جاءت الشريعة اإلس مية حبزمة من العقوبات تعرؼ بالقصاص كاغبدكد كالتعازير، 
كقد كق  االخت ؼ بْب الفقهاء ُب عقوبة شارب اػبمر بْب اغبد كالتعزير، كىو السؤاؿ ال م سنحاكؿ 

                                                 

 ر.70ر سورة اإلسراء ، اآلية (1(
 .91ػ 90ر سورة اؼبائدة اآليتاف 2(
 ر..219ر سورة البقرة، اآلية،(3(
ر اعبػػام  احكػػاـ القػػرآف، ؿبمػػد بػػن أضبػػد اانصػػارم القػػرطيب، ربقيػػ : أضبػػد الػػربدك٘ب، دار الكتػػب اؼبصػػرية، القػػاىرة، 4(

 ر.3/55،(2ط
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 ى ه الوريقات اهل عقوبة شارب اػبمر حدية أـ تعزيرية  كعلغ ضوء ُب -باذف ا–اإلجابة عليو 
الٍب اذبهت   العربية قوانْب الب دغ ما ذىبت إليو كثّب من يتسُب لنا اغبكم علساإلجابة عن ى ا السؤاؿ 

 إٔب توقي  العقوبة التعزيرية السالبة للحرية كىي السجن. اهل يعد ى ا موااقا احكاـ الشريعة اإلس مية
  !                               أـ ـبالفا ؽبا

 كقد قسمت ى ا البحع إٔب مقدمة ك   ة مطالب كخاسبة:
 مقدمة      
 ر المطل  األول : في التعريف بالخم      
 المطل  الثاني:  في الفرق بين الحد والتعزير      
 المطل  الثالث :موقف الفقهاء من عقوبة شارب الخمر          

 الخاتمة  
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 المطل  األول : في التعريف بالخمر
 أوال:  تعريف الخمر لغة

  ر1(التغطيةل والمخالطة في ستر".:" الخاء والميم والراء: أصل واحد يدل عل  قاؿ ابن اارس     
 ر2(﴾.و ليضربن بخمرىن عل  جيوبهن  ﴿. قال تعال  : ك ما تسَب اؼبرأة بو رأسها يسمغ طبارا     
 ر. )3خمروا آنيتكم    : كُب اغبديع قاؿ     
: " سميت خمرا؛ ألنها تخّمر العقل وتسترهل أو ألنها تركت حت   كجاء ُب القاموس اي       

 ر4(أدركت واختمرتل أو ألنها تخامر العقل لأي تخالطو ".
الخمر ىي اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاهل واختمرت الخمر: كقاؿ الفيومي : "       

خمًرا من باب قتل أدركت وغلتل وخّمرت الشيء تخميرا: غطيتو وسترتول وخمرت العجين 
 ر5(". جعلت فيو الخميرل وخمر الرجل شهادتو كتمها

 : إف اؼبعُب اللطوم لل مر يدكر حوؿ    ة معاف:و خالصة القول      
 التططية كالسَب: اف اػبمر تططي العقل كتسَبه . -1
 اؼب الطة: اهنا زبال  العقل .   -2
 اإلدراؾ كالَبؾ :اف اػبمر تركت حٌب أدركت. -3

 ثانيا: تعريف الخمر اصطالحا  
كاختلفوا ُب اؼبعتصر من يّبه علغ  ،اتف  الفقهاء علغ إط ؽ اسم اػبمر علغ اؼبعتصر من العنب      
 قولْب:

                                                 
مقاييس اللطة، مادة (طبرر، أضبد بن اػارس بػن زكريػا الػرازم، راجعػو كعلػ  عليػو: أنػس ؿبمػد الشػامي، دار اغبػديع، ر1(

 ـ .2008ىػ ، 1429ر، 269، (ص1القاىرة، ط

 " .31سورة النور، اآلية "ر2(

 ر.2012(كتاب ااشربة، باب اامر بتططية اإلناء، ح ،أخرجو مسلم ُب صحيحو، عن جابر بن عبدا ر3(
صػػحيم مسػػلم، مسػػلم بػػن اغبجػػاج، ربقيػػ : ؿبمػػد اػػؤاد عبػػد البػػاقي، طبعػػة رئاسػػة إدارات البحػػوث العلميػػة كاإلاتػػاء،  

 ـ.1980، 1الرياض، ط

القاموس اي ، ؿبمد بن يعقوب الفّبكزآبادم، مادة(طبرر، راجعو كاعتُب بو: أنس ؿبمد الشامي  زكريا جابر أضبد، ر4(
 ـ.2008ىػ.1429ر498، ص(1طدار اغبديع بالقاىرة،

ق .           1424، 1ر، ط111اؼبصػػػػباح اؼبنػػػػّب، أضبػػػػد بػػػػن ؿبمػػػػد الفيػػػػومي، مػػػػادة (طبػػػػرر، دار اغبػػػػديع، القػػػػاىرة، ص (ر5(
 ـ.2003
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ال م   ر4(كالظاىرية ر3(كاغبنابلة ر2(كالشااعية ر1(: كىو قوؿ صبهور الفقهاء من اؼبالكيةالقول األول      
يعرؼ اػبمر بأنو :كل ما أسكر العقل، سواء كاف من عصّب العنب، أك من يّبه، مطبوخنا كاف أك يّب 
مطبوخ، ااؼبدار عندىم علغ اإلسكار، كييبوبة العقل، دكف النظر إٔب اؼبادة الٍب صن  منها .كاستدلوا 

 ر. )5 كل مسكر خمرل وكل خمر حرام    : علغ ذل  دبا يلي: قولو 
 ر. )6 الخمر من ىاتين الشجرتين النخلة والعنبة  :قولو        
: أف كل شراب مسكر يسمغ طبران ، ك أف كل ما خامر العقل اهو  وجو الداللة في الحديثين       

ة، كما جاءت بو طبر، بطض النظر عن مكوناتو، كما يَبكب منو. ى ا ما نطقت بو ااحاديع الصحيح
 كفبا صم عنهم ما يلي: -رضي ا عنهم  -عن الصحابة  ةااخبار اؼبتواتر 

لقد أنزل اهلل تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إال من  :قاؿ أنس عن        
 ر. )7تمر

كنت أسقي أبا عبيدة ل وأبا طلحةل وأبي بن كع ل من فضيخ زىول   قاؿ:  كعنو         
وتمرل فجاءىم آتل فقال : إن الخمر قد حرمت ل فقال أبو طلحة : قم يا أنس فأىرقها ل 

فأىرقتها
 ر8( . 

                                                 
 ر. 2/295انظر: جواىر اإلكليل شرح ـبتصر خليل، صاّب عبدالسمي  اآليب اازىرم، اؼبكتبة العصرية، لبناف،( ر1(

ر. 2/366ق،(1396، 3ُب الفقػو الشػااعي، إبػراىيم بػن علػي الشػّبازم، مطبعػة مصػطفغ اغبلػيب،طانظر: اؼبهػ ب ر2(
 ر.20/112ا موع شرح اؼبه ب، وبي بن شرؼ النوكم، دار الفكر، بّبكت، (

حاشػية ر. 6/117انظر: كشاؼ القنػاع علػغ مػًب اإلقنػاع، منصػور يػونس البهػوٌب ، دار الكتػب العلميػة ، بػّبكت،( ر3(
ىػػػػػ، 1417، 1لبنػػػػاف، ط-علػػػػغ الشػػػػرح الكبػػػػّب، ؿبمػػػػد بػػػػن أضبػػػػد الدسػػػػوقي، دار الكتػػػػب العلميػػػػة، بػػػػّبكت الدسػػػػوقي
 ر.26/416،(.ـ1996

، ربقيػػػػ : أضبػػػد شػػػػاكر، دار إحيػػػاء الػػػَباث العػػػػريب، بػػػّبكتلػػػغ اانظػػػر:  ر4( ، 1لبنػػػػاف، ط-، علػػػػي بػػػن أضبػػػػد بػػػن حػػػـز
 ر.8/443،( ىػ1418

،كتػاب ااشػربة، بػاب بيػاف أف كػل مسػكر طبػر كأف كػل طبػر  عبػداأخرجو مسلم ُب  صحيحو عن جابر بن   ر5(
 ر.1980حراـ ، ح (

، كتػػاب: ااشػػربة، بػػاب بيػػاف أف صبيػػ  مػػا ينبػػ  فبػػا يت ػػ  مػػن الن ػػل أيب ىريػػرة أخرجػػو مسػػلم ُب  صػػحيحو عػػن  ر6(
 ر.1985كالعنب يسمغ طبرا، ح (

مػػر كأهنػػا تكػػوف مػػن عصػػّب العنػػب كمػػن التمػػر كالبسػػر أخرجػػو مسػػلم ُب صػػحيحو، كتػػاب ااشػػربة، بػػاب ربػػرٙب اػب  ر7(
 ".1982كالزبيب كيّبىا فبا يسكر"، ح "

اعبػػام  الصػػحيم اؼب تصػػر،  ".5179أخرجػػو الب ػػارم ُب صػػحيحو، كتػػاب ااشػػربة، بػػاب نػػزؿ ربػػرٙب اػبمػػر، ح "  ر8(
 ىػ.1407، 2ؿبمد بن إظباعيل الب ارم، ربقي : د. مصطفغ البطا، دار  ابن كثّب، بّبكت، ط

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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نزل تحريم الخمر وىي من العن  والتمر والعسل والحنطة  : قاؿ عمر بن اػبطاب         
 ر.  )1والشعير والخمر ما خامر العقل

ما خمرت من  كعن اؼب تار بن الفل قلت انس :اػبمر من العنب أك من يّبىا  قاؿ :           
 ر . )2 ذلك فهو الخمر

إن الصحابة فهموا من األمر باجتناب الخمرل تحريم ما يتخذ للسكر من قاؿ ابن حجر :"       
 ر3( . " جميع األنوا ل ولم يستفصلوا

ٌد كي  كق ؼ بالزبد، كىو اػبمر كل ما اعتصر من ماء العنب خاصة، إذا اشت: إف القول الثاني       
إذا اشتٌد كي ، ق ؼ بالزبد أك ٓب يق ؼ، ك يركف أف  أيب حنيفة، كعند أيب يوسف كؿبمد الشيبا٘بقوؿ 

 كاستدلوا بأدلة منها: ر4( . ااشربة اؼبسكرة من يّب عصّب العنب ال وبٌد شارهبا ما ٓب تبلغ حٌد اإلسكار
الخمر عندنا  إف اػبمر ُب لطة العرب ال يعرؼ إال من عصّب العنب. قاؿ صاحب اؽبداية :"-1      

 ر5( . "ما اعتصر من ماء العن  إذا اشتّدل وىو المعروف عند أىل اللغة و أىل العلم 
 ر . )6 شرابحرمت الخمر قليلها وكثيرىال وما أسكر من كل   :قاؿ ابن عباس -2    
 خ  اػبمر حبكم، ٍب عطف عليها اؼبسكر، كالعطف يقتضي اؼبطايرة. : أف ابن عباسوجو الداللة 

 كى ا القوؿ مرجوح ؼب الفتو السنة الصحيحة، كآ ار الصحابة، كلطة العرب .       
كل مسكر خمر   :أما ـبالفتو للسنة العمـو قولو         

  ر7(. 

                                                 
أخرجػػػػػو الب ػػػػػارم ُب صػػػػػحيحو، كتػػػػػاب ااشػػػػػربة، بػػػػػاب مػػػػػا جػػػػػاء ُب أف اػبمػػػػػر مػػػػػا خػػػػػامر العقػػػػػل مػػػػػن الشػػػػػراب،   ر1(

 ". 4619ح"

صحيم الب ارم، ابن حجر العسق ٘ب، ربقيػ : ؿبػب الػدين  اتم البارم بشرحأخرجو ابن أيب شيبة بسند صحيم،  ر2(
 ر.20/52، ( اػبطيب، دار اؼبعراة، بّبكت

 ر.20/43، (اتم البارم بشرح صحيم الب ارمر3(

ر. 5/288انظػػر: رد اتػػار علػػغ الػػدر اؼب تػػار شػػرح تنػػوير اابصػػار، ؿبمػػد أمػػْب بػػن عابػػدين، دار الفكػػر، بػػّبكت،( ر4(
 ر.5/112ـ ،(1982ىػ،1402أبوبكر بن مسعود الكاسا٘ب، دار الكتب،بّبكت، ترتيب الشرائ  ،ئ  ُب بدائ  الصنا

 ر.4/108،(1اؽبداية شرح بداية اؼببتدم علي بن أيب بكر، مطبعة اغبليب، القاىرة، ط ر5(

السلسلة الضعيفة ك قاؿ االبا٘ب ُب " ر. ك 8/321أخرجو النسائي، كتاب ااشربة، باب: الركاية ُب اؼبدمنْب اػبمر،( ر6(
سنن النسائي اؼبطبوع حباشية شرح السيوطي للسنن، أضبد بن شعيب النسائي، دار  . ر3/364اؼبوضوعة "ضعيف"،( 

ـ. سلسلة ااحاديع الضعيفة كاؼبوضوعة، ؿبمد ناصر الدين االبا٘ب، اؼبكتب 1988، 3البشائر اإلس مية، بّبكت،ط
 ق.1405، 5اإلس مي ، بّبكت،ط

 زبرهبو، ص.سب   ر7(

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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األحاديث الواردة عن أنس وغيره عل  صحتها وكثرتها تبطل مذى   قاؿ القرطيب:"        
الكوفيين القائلين: بأن الخمر ال يكون إال من العن ل وما كان من غيره ال يسم  خمًرال وال 
يتناولو اسم الخمرل وىو قول مخالف للغة العربل وللسنة الصحيحةل وللصحابة؛ ألنهم لما نزل 

الخمر فهموا من األمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكرل ولم يفرقوا بين ما يتخذ من  تحريم
العن ل وبين ما يتخذ من غيرهل بل سووا بينهمال وحرموا كل ما يسكر نوعول ولم يتوقفوا لوال 
استفصلوال ولم يشكل عليهم شيء من ذلكل بل بادروا إل  إتالف ما كان من غير عصير العن ل 

لسانل وبلغتهم نزل القرآنل فلو كان عندىم فيو تردد لتوقفوا عن اإلراقة حت  وىم أىل ال
 ر1( . يستكشفوال ويستفصلوال ويتحققوا التحريم"

زعم قوم أن العرب ال تعرف الخمر إال من العن ل فيقال لهم : إن كقاؿ اػبطايب: "        
ل فلو لم يكن ىذا االسم الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العن  خمرا ل عرب فصحاء 

 ر2( . " صحيحا لما أطلقوه
اال م يَبجم ىو م ىب اعبمهور؛ لقوة أدلتو ،كضعف أدلة ـبالفيو، خاصة كأف م ىب  وعليو:        

  -نعوذ با من اػب الف -اتحو، لكي يفتنوا الناس ُب دينهماعبمهور يطل  بابا وباكؿ  كثّب من اؼبتعاؼبْب 
 ثالثا: حكم الخمر 

 : دؿ علغ ربرٙب اػبمر القرآف كالسنة كإصباع اؼبسلمْب         
يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم  قوؿ ا  سبحانو تعأب:  -1        

َنُكُم اْلَعَداَوَة  رِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه  َلَعلَُّكْم  تـُْفِلُحوَن . ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـْ
 ر . )3 َواْلبَـْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر الّلِو  َوَعِن الصَّاَلِة  فـََهْل َأنُتم مُّنتَـُهونَ 

إف ى ه اآلية اقتضت ربرٙب اػبمر من كجهْب : أحدنبا :قولو (رجسر؛ اف قال الجصاص:"          
الرجس اسم ُب الشرع ؼبا يلزمو اجتنابو، كيق  اسم الرجس علغ الشيء اؼبستق ر النجس، كى ا أيضا 
يلـز اجتنابو، اأكجب كصفو إياىا بأهنا رجس لزـك اجتناهبا. كالوجو اآلخر: قولو تعأب: (ااجتنبوهر كذل  

 ر4( . "، كاامر يقتضي اإلهباب، اانتظمت اآلية ربرٙب اػبمر من ى ين الوجهْب أمر

                                                 
 -ؿبػي الػدين ديػب مسػتو  ، ربقيػ :أضبػد بػن عمػر بػن إبػراىيم القػرطيب ، اؼبفهم ؼبا أشكل مػن كتػاب تل ػي  مسػلمر1(

 ر.5/252كآخركف، دار ابن كثّب،  ( أضبد ؿبمد السيد

 ر.4/78ـ ،(1998، 1معآب السنن، أضبد بن ؿبمد اػبطايب، اؼبكتبة العلمية، بّبكت،ط ر2(

 .91ػ 90اآليتاف  ر سورة اؼبائدة3(
أحكػػاـ القػػرآف، أبػػو بكػػر، أضبػػد بػػن علػػي اعبصػػاص، ضػػب  نصػػو كخػػرج أحاديثػػو: عبػػد السػػ ـ شػػاىْب، دار الكتػػب ر4(

 ر.4/122 ـ(1994 -ىػ 1415، 1العلمية، بّبكت، لبناف، ط
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لعـــن اهلل الخمـــرل وشـــاربهال وســـاقيهال وبائعهـــال ومبتاعهـــال وعاصـــرىال     : قولػػو -2  
 ر  . )1ومعتصرىال وحاملهال والمحمولة إليو

ال يزنــي الزانــي حــين يزنــي وىــو مــ منل وال يشــرب الخمــر حــين يشــربها  : قولػػو  -3  
اغبديع وىو م من.... 

 ر2(  . 

 . 3  كل مسكر خمرل وكل خمر حرام   : قولو -4          
كل مسكر حرامل وإن علـ  اهلل عهـدا لمـن يشـرب المسـكر أن يسـقيو مـن : "  قولو -5         

اهلل ومـــا طينـــة الخبـــال ؟ قـــال : عـــرق أىـــل النـــارل أو عصـــارة أىـــل طينـــة الخبـــال. قـــالوا: يـــا رســـول 
 .4النار

 ."5من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يت  منها حرمها في ا خرة   : قولو -6          
كقد عٌد العلماء ربرٙب اػبمر من اؼبعلـو من الدين بالضركرة، ،أصب  اؼبسلموف علغ ربرٙب اػبمرك          

 ر6( .اقد كفر، إال أف يكوف حديع عهد باإلس ـ، أك نشأ ُب يّب ب د اؼبسلمْبامن استحلو 
تحريم الخمر بأخبار تبلغ  -صل  اهلل عليو وسلم-وثبت عن النبي قاؿ ابن قدامة : "        

 ر7( . " بمجموعها رتبة التواتر
 

 
                                                 

". كابن 3674كتاب ااشربة ، باب العنب يعصر لل مر، ح رقم " عن أنس بن مال  رأخرجو أبوداكد ُب سننو،1(
". كصححو االبا٘ب ُب صحيم سنن 3381ماجو ُب سننو، كتاب ااشربة، باب لعنت اػبمر علغ عشرة أكجو، ح " 

".سنن أيب داكد، سليماف بن ااشعع أبوداكد ، ربقي : ؿبي الدين عبداغبميد، دار الفكر، 3371ابن ماجو، ح "
 . 1. سنن ابن ماجو، ؿبمد بن يزيد بن ماجو، ربقي : ؿبمد اؤاد عبدالباقي ، دار الفكر ، بّبكت، ط1، طبّبكت

" .كمسلم ُب 6810، كتاب اغبدكد، باب إٍب الزناة، ح رقم "ر  أخرجو الب ارم ُب صحيحو عن أيب ىريرة 2(
 ".57صحيحو، كتاب اإليباف، باب بياف نقصاف اإليباف باؼبعاصي، ح رقم "

 ر سب  زبرهبو، ص3(
كتاب ااشربة، باب بياف أف كل مسكر طبر كأف كل طبر   ر أخرجو مسلم ُب صحيحو عن جابر بن عبدا 4(

 ر.3732حراـ، ح (
، كتاب ااشربة، باب قوؿ ا تعأب:" إمبا اػبمر كاؼبيسر كاانصاب ر أخرجو الب ارم ُب صحيحو عن ابن عمر5(

 ر .3737مسلم ُب كتاب ااشربة، باب عقوبة من شرب اػبمر إذا ٓب يتب منها ،ح (ك ر.5147كاازالـ رجس" ح (
، 1ر انظر: اإلصباع، أبوبكر ؿبمد بن إبراىيم بن اؼبن ر، ربقي : اؤاد عبداؼبنعم أضبد، دار اؼبسلم للنشر كالتوزي ، ط6(

 ر.1/111ق،(1425
 ر.9/158العربية كمكتبة الكليات اازىرية، القاىرة، (راؼبطِب، عبدا بن أضبد بن قدامة، مكتبة اعبمهورية 7(
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 المطل  الثاني:  في الفرق بين الحد والتعزير
تنقسم العقوبات ُب شريعة اإلس ـ إٔب أقساـ متعددة كذل  باعتبارات متنوعة، كال م يتعل       

       باؼبشكلة ؿبل الدراسة ىو تقسيم العقوبات باعتبار اعبرائم اؼبوجبة ؽبا كىي تنقسم إٔب    ة أنواع : 
 " قصاص ك حدكد كتعازير " 

 القصاص -أ
 القصاص في اللغة

من ذلك قولهم: د أصل صحيح يدل عل  تتبع الشيء. القاف والصارس:" قاؿ ابن اا    
اقتصصت األثرل إذا تتبعتو. ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراحل وذلك أنو يفعل بو مثل فعلو 

 .ر1("باألول
 القصاص اصطالحا

 .ر2("" معاقبة الجاني عل  جريمة القتل والقطع والجرح عمدا بمثلها   
 :ر3(كالقصاص علغ نوعْب

 : قصاص ُب النفس: كىو عقوبة أصلية للقتل العمد.األول     
: قصاص ايما دكف النفس: كىو القصاص ُب اعبركح، كقط  ااطراؼ، كىو عقوبة أصلية ا خر     

 ل عتداء علغ ما دكف النفس عمدا. 
 الحدود -ب

 :الحد في اللغة
حدود إذا كان ممنوعا...و َحدُّ العاصي الحد: الحاجز بين الشيئينل و فالن مقاؿ ابن اارس: "   

 .ر4("سمي حدا؛ ألنو يمنعو عن المعاودة
 كحدكد ا نوعاف:

: حدكد حدىا ا للناس ُب مطاعمهم كمشارهبم كمناكحهم، كيّب ذل  من اامور الٍب النو  األول   
 أحلها كحرمها كهنغ عن تعديها. 

                                                 
 ر.745- 744مقاييس اللطة، مادة (ق ر، (صر1(

 ر.2/613ـ،(1968،ق1387انظر: اؼبدخل الفقهي العاـ، مصطفغ أضبد الزرقا، دار الفكر، دمش ، ر2(

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خّبة، أضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُب، ربقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، دار الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب  انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: ر3(
مطِب اتػاج إٔب معراػة معػا٘ب ألفػاظ اؼبنهػاج، ؿبمػد بػن أضبػد الشػربيِب، دار ر. 22/327،(ـ.1994،بّبكت،اإلس مي

 ر.3/4، (الكتب العلمية، بّبكت

 ر.  188مقاييس اللطة، مادة (حدر، (صر4(
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 ب ما هنغ ا تعأب عنو، مثل حد الزنا كحد الق ؼ.: عقوبات كضعها ا ؼبن ارتكالنو  الثاني   
 الحدود اصطالحا:

 .  ر1("عقوبة مقدرة واجبة حقا هلل تعال "   
 - ك اختلف الفقهاء ُب عدد اغبدكد، كاؼبتف  عليو عند صبهور الفقهاء ستة حدكد كىي:( حد الزنا   

                                                                ر2( حد الردة ر. -حد اػبمر -حد اغبرابة -حد السرقة -حد الق ؼ
 التعازير-ج 

 التعزير لغة:
العين والزاء والراء كلمتان: أحدىما: التعظيم والنصر. والكلمة األخرى قاؿ ابن اارس : "     

ا خر جنس من الضرب. فاألول : النصر و التوقيرل كقولو تعال  " وتعزروه وتوقروه "واألصل 
   ر3(". التعزيرل وىو الضرب دون الحد

 التعزير اصطالحا:
  ر4(". تأدي  عل  ذنوب لم تشر  فيها الحدود"      
ك بعد أف تعرانا علغ اؼبقصود باغبدكد كالتعازير نأٌب إٔب الفرؽ بينهما، كأاضل من صب  ى ه       

عزير تلحد والتعزير: أن الحد مقدرل والبين االفرق "   :الفركؽ  ابن عابدين ُب كتابو رد اتار اقاؿ
مفوض إل  رأي اإلمام. وأن الحد يدرأ بالشبهاتل والتعزير يج  معها. وأن الحد ال يج  عل  
الصبيل والتعزير شر  عليو. والرابع أن الحد يطل  عل  الذميل والتعزير يسم  عقوبة لو؛ ألن 

لحد مختص باإلمامل والتعزير يفعلو الزوج والمول  التعزير شر  للتطهير. وزاد بعض المتأخرين أن ا
وكل من رأى أحدا يباشر المعصية. وأن الرجو  يعمل في الحد ال في التعزير. وأنو يحبس 
المشهود عليو حت  يسأل عن الشهود في الحد ال في التعزير. وأن الحد ال تجوز الشفاعة فيول 

 ر5(. "ادم بخالف التعزير. فهي عشرةوأنو ال يجوز لإلمام تركول وأنو قد يسقط بالتق
 
 

                                                 
 ر.7/33بدائ  الصنائ ، (  ر1(

 ر.15/61اتم البارم، ( ر2(

 ر . 669مقاييس اللطة، مادة (عزرر، (صر3(

ااحكػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػلطانية كالواليػػػػػػػػػات الدينيػػػػػػػػػة، أبػػػػػػػػػو اغبسػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػػد اؼبػػػػػػػػػاكردم، دار الكتػػػػػػػػػب العلميػػػػػػػػػة، ر4(
 ر .263ـ، (ص1978ق،1398بّبكت،

 ر.3/262رد اتار علغ الدر اؼب تار ، (ر5(
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 المطل  الثالث :موقف الفقهاء من عقوبة شارب الخمر
 
اختلف الفقهاء علغ نوع العقوبة اؼبقررة لشرب ػبمر، كتباينت ُب توصيف ى ه العقوبة بْب اغبد     

 كالتعزير ، اهل عقوبة شارب اػبمر حدية أـ تعزيرية  
 الرأي األول : عقوبة شارب الخمر عقوبة حدية 

ذىب صبهور الفقهاء إٔب أف عقوبة شارب اػبمر عقوبة حدية، بل حكغ بعضهم اإلصباع علغ     
 كجوب اغبد ُب اػبمر، كى ه صبلة من أقوؿ العلماء الٍب تؤيد ى ا القوؿ:

   ر1(". ي العددإن اإلجما  انعقد عل  وجوب الحد وإن اختلفوا فقاؿ ابن حجر :"     
أجمع المسلمون عل  وجوب الحد في الخمرل واختلفوا في تفصيلو كقاؿ القاضي عياض: "    

 ر2(".وقدره
وأما الخمر فقد أجمع المسلمون عل  تحريم شرب الخمر وأجمعوا عل  كقاؿ النوكم : "     

             ر3( ". ر حد الخمروجوب الحد عل  شاربها سواًء شرب قلياًل أو كثيراً واختلف العلماء في قد
  ر4( ." ال خالف في الحد عل  شرب الخمر واختلفوا في مقدارهكقاؿ ابن دقي  العيد : "     
 اّبل ى ا الفري  أف عقوبة اػبمر حدية أال أهنم اختلفوا ُب مقدار اغبد علغ قولْب : :وعليو    

 القول األول :عقوبة شارب الخمر عقوبة حدية مقدارىا ثمانون جلدة  
إٔب القوؿ بأف عقوبة شارب اػبمر حدية ،كمقدارىا  ر7(كاغبنابلة ر6(كاؼبالكية ر5(ذىب اقهاء اغبنفية      

  ، كاستدلوا بأدلة من أبرزىا: شبانوف جلدة

أن النبـي أتـي برجـل قـد شـرب الخمـرل فجلـده بجريـدتين نحـو    عػن أنػس بػن مالػ -1     
                                                 

  ر . 12/72ر اتم البارم،( 1(
ٍعًلم بفوائد مسلم : القاضي عياض بن موسغ اليحصيب.ط2(

ي
ىػ . دار الوااء باؼبنصورة  ، كمكتبة 1419، 1ر إكماؿ اؼب

 ر.541-5/540الرشد بالرياض .، (
 ر.11/217ـ، ( 1987، 1رشرح صحيم مسلم، النوكم، دار القلم ، بّبكت، ط3(
، 2ر إحكػػػػػاـ ااحكػػػػػاـ شػػػػػرح عمػػػػػدة ااحكػػػػػاـ، ؿبمػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي ابػػػػػن دقيػػػػػ  العيػػػػػد، اؼبكتبػػػػػة السػػػػػلفية، القػػػػػاىرة،ط4(

 ر.4/135ق،(1409
:االختيار لتعليل اؼب تار، عبدا بن ؿبمود اؼبوصلي، ربقي : زىّب عثماف اعبعيد، دار اارقم ،بّبكت،( انظر ر5(

 ر.7/57بدائ  الصنائ ،( ).4/355
 ر .8/433انظر :مواىب اعبليل ، شرح ـبتصر خليل، ؿبمد بن ؿبمد الرعيِب اغبطاب، دار الفكر، بّبكت،( ر6(

 ر.353-4/352الشرح الكبّب، للدردير،( 
 ر.12/498اؼبطِب،(ر.7/341ق، (1405، 1الركض اؼبرب  م  حاشية عبدالرضبن بن القاسم،ط انظر :ر7(
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أربعــين. قــال: وفعلــو أبــوبكرل فلمــا كــان عمــر استشــار النــاس. فقــال عبــد الــرحمن بــن عــوف: 
 ر. )1أخف الحدود ثمانونل فأمر بو  عمر

فــي الخمــر بنعلــين  ُجلــد علــ  عهــد رســول اهلل  قػػاؿ: عػػن أيب سػػعيد اػبػػدرم  -2       
 ر.  )2أربعينل فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطاً 

لوإمـرة  كنـا نـ ت  بالشـارب علـ  عهـد رسـول اهلل  قػاؿ:    عػن السػائب بػن يزيػد-3
أبـي بكــرل وصــدراً مــن خالفــة عمــرل فنقــوم إليــو بأيــدينال ونعالنــال وأرديتنــال حتــ  كــان آخــر إمــرة عمــر 

فجلد أربعينل حت  إذا عتوال وفسقوال جلد ثمانين 
 ر3( .  

ٓب وبد ُب اػبمر حدان، اوجب الرجوع إٔب عمل : أٌف النيب  وجو الداللة في األحاديث السابقة      
 ر4(علغ حد الشارب شبانْب جلدة . ك قد أصبعوا ُب زمن عمر بن اػبطاب  تواىم،الصحابة كا

 القول الثاني: عقوبة شارب الخمر عقوبة حدية مقدارىا أربعون جلدة 
. كبو قاؿ أبو ر7(، كىو قوؿ الظاىرية ر6(، كركاية عند اغبنابلةر5(ذىػب اقهاء الشااعية       
إٔب القوؿ بأف عقوبة شارب اػبمر  ر10(كتلمي ه ابن القيم  ر9(تيميةكاختاره شيو اإلس ـ ابن ر8( ور

 حدية، كمقدارىا أربعوف جلدة، كاستدلوا بأدلة منها:

                                                 
 ".6773أخرجو الب ارم ُب صحيحو، كتاب اغبدكد، باب ما جاء ُب ضرب شارب اػبمر، ح " ر1(

ضػػرب اغبػػد بنعلػػْب أربعػػْب ر قػػاؿ  ، كركاه الَبمػػ م ُب سػػننو بلفػػظ (  أف رسػػوؿ ا 3/67ر مسػػند اإلمػػاـ أضبػػد 2(
: ( أظنو ُب اػبمر ر ٍب قاؿ الَبم م : ( حديع حسن ر سنن الَبم م، ؿبمػد بػن  -أحد ركاة اغبديع  -مسعر 

 .1.4/47تب العلمية ، بّبكت، طعيسغ الَبم م، ربقي  : أضبد ؿبمد شاكر ك ؿبمد اؤاد عبدالباقي، دار الك
". كأضبػػػد ُب 6793دكد، بػػػاب مػػػا جػػػاء ُب ضػػػرب شػػػارب اػبمػػػر، ح "كتػػػاب اغبػػػ  ر أخرجػػػو الب ػػػارم ُب صػػػحيحو3(

. مسند اإلماـ أضبد: ايب عبد ا أضبػد بػن حنبػل الشػيبا٘ب. كعليػو ربقيػ  كتعليػ  الشػيو أضبػد ؿبمػد 3/449.مسنده،
 مصر. -ىػ. دار اؼبعارؼ 1377شاكر. الطبعة ااكٔب 

 . 1ىػ، ط1414علمية،بّبكت،ب الرانظر: اؼببسوط، أبوبكر ؿبمد بن السرخسي، دار الكت4(

 . 15 -8/14كر، هنػاية اتاج إٔب شرح ألفاظ اؼبنهاج، ؿبمد بن أضبد الرملي، طبعة دار الف انظر :ر5(
ر. اؼببدع شرح 6/101ق،(1381، 2الفركع ، ؿبمد مشس الدين بن مفلم، دار مصر للطباعة، القاىرة، ط انظر :ر6(

، 1لبنػػػاف، ط-اؼبقنػػػ ، إبػػػراىيم بػػػن ؿبمػػػد بػػػن مفلػػػم، ربقيػػػ : ؿبمػػػد حسػػػن الشػػػااعي، دار الكتػػػب العلميػػػة، بػػػّبكت
 .103/ 9ـ    1997ىػ. 1418

 .11/365،.لغا انظر :ر7(
 .11/217علغ صحيم مسلم شرح النوكم انظر :ر8(
 .299االختيارات، ص انظر :ر9(
 ر5/48،( ق.3،1402بن قيم اعبوزية، مؤسسة الرسالة، بّبكت،طاىدم خّب العباد، زاد اؼبعاد ُب  :انظرر10(
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أن النبــي أتــي برجــل قــد شــرب الخمــر فجلــده بجريــدتين نحــو   عػػن أنػػس بػػن مالػػ  - 1    
 .ر )1 ...أربعين

        اقػػػػاؿ: حػػػػْب أٌب بػػػػو إٔب عثمػػػػاف   ُب قصػػػػة ضػػػػرب الوليػػػػد بػػػػن عقبػػػػة مػػػػا كرد عػػػػن علػػػػي  -2    
 :كىػو يىعػدح حػٌب بلػغ أربعػْب اقاؿ:أمسػ  ٍب قػاؿ علػيجبلػده  ر اأمر عليٌّ  ( يا علي قم ااجلده

 جلـــد النبـــي   أربعـــينل وجلـــد أبـــو بكـــر أربعـــينل وعمـــر ثمـــانينل وكـــل  ســـنة وىـــذا أحـــ      
إلي 

 ر2( . 
قد َسِكر فأمر  قريباً مـن عشـرين رجـالً فجلـده    أن رجالً رُفع إل  النبي    :عن أنس  - 3

كل رجل جلدتين بالجريد والنعال 
 ر3( . 

ىػو االقتصػار علػغ ااربعػْب   اقد دلت ى ه ااحاديع الصحيحة علغ أف الثابت عػن الرسػوؿ 
 ر4( حجة ال هبوز ترٍكيو لفعل يّبه. حدان ، كًاٍعلو 

 عقوبة الخمر عقوبة تعزيريةالرأي الثاني: 
ذىػػب ابػػن اؼبنػػ ر كالطػػربم كالب ػػارم كالقػػرطيب كاؼبػػازرم كالطحػػاكم كالشػػوكا٘ب كصػػدي  حسػػن خػػاف 

 إٔب أف عقوبة شارب اػبمر عقوبة  تعزيرية. كابن عثيمْب
وحكـ  ابــن المنـذر والطبـري وغيرىمــا عـن طائفـة مــن أىـل العلـم أن الخمــر ال قػاؿ الشػوكا٘ب:" 

 ر5(" حد فيها
:" وأظنو رأي البخـاري فننـو لـم يتـرجم بالعـدد أصـالل وال أخـرج ىنـا فـي قاؿ اغبااظ ابن حجرك 

 العدد الصريح شيئا مرفوعا".
أن جلده كان  أن الصحابة رضي اهلل تعال  عنهم فهمت عن النبي كقاؿ القرطيب : ( .....     

نعال والثياب من غير عدد ل ومرًة تعزيرًا ل ألنو قد اختلف حالو فيو ل فمرةً  جلد فيو باأليدي وال

                                                 
 ".6773أخرجو الب ارم ُب صحيحو، كتاب اغبدكد، باب ما جاء ُب ضرب شارب اػبمر، ح " ر1(

 .1332 -3/1331اغبدكد، باب حد اػبمر، رأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب  2(
ر كقاؿ االبا٘ب : ( إسناده صحيم علغ شرط مسلم ر انظر إركاء الطليل 3/247ر أخرجو اإلماـ أضبد ُب مسنده، ( 3(

8/46. 
 .71 -12/70،اتم البارم 11/217، شرح النوكم علغ صحيم مسلم4/116. اؼببدع 8/307اؼبطِب انظر :ر4(
ر نيػػل ااكطػػار، ؿبمػػد بػػن علػػي الشػػوكا٘ب، نشػػر كتوزيػػ  رئاسػػة إدارة البحػػوث العلميػػة ك اإلاتػػاء ك الػػدعوة ك اإلرشػػاد 5(

 ر. 7/392باؼبملكة العربية السعودية، (
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جلد فيو بالجريد والنعال أربعين ل ومرًة جلد فيو بجريدتين نحو األربعين ل فهذه نحو الثمانين . 
 ر1(ر.فهذا تعزير بال شك

لم يكن يقصد في حد الشارب  وقد جاءت ا ثار متواترة أن رسول اهلل كقاؿ الطحاكم : "    
إل  عدد من الضرب معلوم ل حت  لقد بيَّن في بعض ما روي عنو نفي ذلك مثل ما رويناه عن 

 ر2( . "مات ولم يسن فيو حداً  أن رسول اهلل  علي
فالح  أن جلد الشرب غير مقدر؛ بل الذي يج  فعلو ىو إما كقاؿ صدي  حسن خاف: "      

ال أو النعلل أو الثوب عل  مقدار يراه اإلمام من قليل أو كثير فيكون عل  الضرب باليدل أو العص
 ر3( ". ىذا من جملة أنوا  التعزبر

والصحيح أنها تعزير ل ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعًا من الصحابة كقاؿ ابن عثيمْب : "     
الم منينل أخف  رضي اهلل عنهم واستشارىم فيما يصنعل فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير

الحدود ثمانون ؛ يعني فاجلد شارب الخمر ىذا الجلد ل فأمر بو عمر فارتفع إل  ثمانين جلدة ل 
ويدل  .وىذا يكاد يكون كاإلجما  ؛ ألن كونو أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حداً 

  : } تِْلَك ُحُدوُد لذلك أيضًا انو لو كانت عقوبة الخمر حدا لما كان لعمر أن يغيرىا ل قال تعال
فنننا ال  -نسأل اهلل العافية  -اللَِّو َفال تـَْعَتُدوَىا {ل ولهذا فننو لو كثر بين الناس اقتراف الزنا 

يمكن أن نزيد المائة جلدة إل  مائتين مثاًل ل وذلك ألن الحدود ال تزاد ل وىذا يدل عل  أن 
 ر4( .  "عقوبة شارب الخمر ليست من الحد

 ، ك من أبرز اادلة الٍب استدلوا هبا ما يلي:الرأي ىو الراجح الذي تجتمع بو األدلة وىذا      
برجل قد شرب قال: " اضربوه " قال أبوىريرة  أتي النبي   قاؿ:  ػ عن أيب ىريرة 1      
  فمنَّا الضارب بيده والضارب بنعلو والضارب بثوبو ل فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اهلل

 ر . )5ل  قال : " ال تقولوا ىكذا ل ال تعينوا عليو الشيطان 

                                                 

 .5/130ر اؼبفهم ؼبا أشكل من تل ي  كتاب مسلم 1(
 ر.  3/155ق، ( 1399ر شرح معا٘ب اآل ار، أبو جعفر الطحاكم، دار الكتب العلمية، بّبكت،2(
ر التعليقػػات الرضػػية علػػغ الركضػػة النديػػة، صػػدي  حسػػن خػػاف، للشػػيو ؿبمػػد ناصػػر الػػدين االبػػا٘ب، دار ابػػن عفػػاف، 3(

 ر.3/312، (3، ط2013-ىػ 1434القاىرة، 
دار ابػػػن اعبػػػوزم،  عمػػػر بػػػن سػػػليماف اغبفيػػػاف، ؿبمػػػد بػػػن صػػػاّب العثيمػػػْب، ربقيػػػ : الشػػػرح اؼبمتػػػ  علػػػغ زاد اؼبسػػػتقن ،ر4(

 ـ.2002. 14/89سعودية،جال
 ". 8/14"، "6781ر أخرجو الب ارم ُب صحيحو، كتاب اغبدكد، باب الضرب باعبريد كالنعاؿ، ح رقم "5(
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جلد في الخمر بالجريد والنعالل ثم جلد أبو  أن نبي اهلل   : ػ عن أنس بن مال  2     
بكر أربعينل فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال 

 ر . )1عبدالرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخفِّ الحـدود ل قال فجلـد عمر ثمانين 
وإمرة أبي بكر  كنا ن ت  بالشارب عل  عهد رسول اهلل    ػ عن السائب بن يزيد قاؿ: 3     

وصدرًا من خالفة عمر فنقوم إليو بأيدينا ونعالنا وأرديتنال حت  كان آخـر إمـرة عمـر فجلـد أربعين 
 ر. )2حت  إذا  عتوا وفسقوا جلـد ثمانين

ا ن وىو في الرحال  كأني أنظر إل  رسول اهلل    قاؿ:  ػ عن عبد الرضبن بن أزىر 4     
يلتمس رحل خالد بن الوليد ل فبينما ىو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمرل فقال للناس: 
"أضربوه" فمنهم من ضربو بالنعال ومنهم من ضربو بالعصا ومنهم من ضربو بالميتخةل وقال ابن 

 ر. )3وتراباً من األرض فرم  بو في وجه  وى : الجريدة الرطبة ل ثم أخذ رسول اهلل
من   جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربًا فأمر النبي قاؿ:  ػ عن عقبة بن اغبارث 5      

كان بالبيت أن يضربوهل قال: فضربوه فكنت أنا فيمن ضربو بالنعال
 ر4( . 

ما كنت ألقيم حداً عل  أحد فيموت فأجـد فـي نفسـي   قاؿ:  ػ عن علي بن أيب طالب 6     
 ر5( . لم يسنَّو (   إال صاح  الخمرل فننو لو مات وديتو وذلك أن رسول اهلل

 ر . )6لم يَِقْت في الخمر حداً  أن رسول اهلل    : ػ عػن ابن عباس 7     
: أف الصحابة أعملوا رأيهم ُب ربديد العقوبة ؼبا استشارىم  في األحاديث السابقة وجو الداللة      

ٓب برد عنو ن  بتحديد ااربعْب، كإال ؼبا قالوا  عمر ، كقد اهموا أف ااربعْب ليست حدا، ااف النيب
 ايو بالرأم كما ٓب يقولوا بطّبه .

طلب عمر اؼبشورة من الصحابة  كفبا يؤيد عدـ  بوت مقدار معْب عنو قاؿ الشوكا٘ب: "        
 ر7( ؼبا جهلو صبي  أكابر الصحابة". اأشاركا عليو بآرائهم، كلو كاف قد  بت تقديره عنو

                                                 

 ر.1706ر أخرجو مسلم ُب صحيحو، كناب اغبدكد، باب حد اػبمر،  ح(1(
 ر سب  زبرهبو.2(
كقػػاؿ : (ىػػ ا حػػديع صػػحيم اإلسػػناد كٓب . ك اغبػػاكم ُب مسػػتدركو، 8/320ر أخرجػػو البيهقػػي ُب السػػنن الكػػربل، 3(

 .4/374ىبرجاه ر. 
 ر.6393أخرجو الب ارم ُب صحيحو، كتاب اغبدكد، باب الضرب باعبريد كالنعاؿ،ح (  ر4(
 ر.6396رأخرجو الب ارم ُب صحيحو، كتاب اغبدكد، باب الضرب باعبريد كالنعاؿ،ح (5(
اكم ُب مسػتدركو، كقػاؿ : (ىػ ا حػديع صػحيم اإلسػناد .ك اغبػ8/314رأخرجو البيهقي ُب السنن الكػربل للبيهقػي 6(

 .4/374كٓب ىبرجاه ر. 
 ر.7/162ر نيل ااكطار، (7(
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الو كانت عقوبة الشرب حدان كسائر  كك ل  الضرب باايدم كالنعاؿ كالثياب ال يبكن ربديده،    
 ايكوف من قبيل التعزير. .اغبدكد ؼبا تركو للناس يضربونو باعبريد كالنعاؿ

ايجاب عنو أٌف عليان رج  إٔب ااربعْب ُب  ،ك أما اإلصباع ال م استدؿ بو أصحاب القوؿ ااكؿ     
وال ينعقد اإلجما  عل  ما خالف قاؿ ابن قدامة (  كلو كاف اإلصباع منعقدا ؼبا خالفو. ،عهد عثماف

فتحمل الزيادة من عمر عل   ل عنهمافعل النبي صل  اهلل عليو وسلم وأبي بكر وعلي رضي اهلل
 ر1( . ريجوز فعلها إذا رآه اإلمام لأنّها تعزير

ٓب يفرض ُب اػبمر حدا، كإمبا كاف يأمر من حضره  أف النيبكيرد علغ أصحاب القوؿ الثا٘ب :     
 بضربو دبا عندىم من جريد أك نعاؿ أك كبو ذل ، اما داـ  أنو ٓب يقدر ايو شيئا اهو إذا تعزير.

 
 الخاتمة

 من خ ؿ ما تقدـ ذكره من اادلة كااقواؿ يبكن الوصوؿ إٔب النتائد اآلتية:       
يعٌد طبرا كل ما أسكر العقل، سواء كاف من عصّب العنب، أك من يّبه، مطبوخنا كاف أك يّب -1

مطبوخ، ااؼبدار علغ اإلسكار، كييبوبة العقل، دكف النظر إٔب اؼبادة الٍب صن  منها ؛ لقولو 
:   كل مسكر خمرل وكل خمر حرام. 
مر بأهنا اعبلد إال أهنا تباينت ُب اتفقت كلمة الفقهاء علغ نوع العقوبة اؼبقررة لشرب ػب -2

توصيف ى ه العقوبة بْب اغبد كالتعزير ، كالراجم أهنا عقوبة تعزيرية تكوف باعبلد، كعليو امرج  
ى ه العقوبة إٔب اإلماـ من حيع الكم ال من حيع الكيف، يقدرىا بناء علغ اؼبصلحة كما يتحق  

 بو الزجر.
ات العربية من توقي  العقوبة السالبة للحرية كىي السجن يعد ماذىبت إليو كثّب من التشريع-3      

 ـبالفا احكاـ الشريعة اإلس مية، كتقليدا للقوانْب الطربية الٍب ربكم بطّب ما أنزؿ ا. 

 
 
 
 

                                                 

  ر.8/307اؼبطِب ، (ر1(
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 اإلصباع، أبوبكر ؿبمد بن إبراىيم بن اؼبن ر، ربقي : اؤاد عبداؼبنعم أضبد، دار اؼبسلم للنشر -1
 ق.1425، 1كالتوزي ، ط

أحكاـ القرآف، أبو بكر، أضبػد بػن علػي اعبصػاص، ضػب  نصػو كخػرج أحاديثػو: عبػد السػ ـ شػاىْب، -2
 .ـ1994 -ىػ 1415، 1دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، ط

، 2إحكاـ ااحكاـ شرح عمدة ااحكاـ، ؿبمد بن علي ابن دقي  العيد، اؼبكتبػة السػلفية، القػاىرة،ط-3
 ر.4/135ق،(1409

ااحكػػػاـ السػػػلطانية كالواليػػػات الدينيػػػة، أبػػػو اغبسػػػن علػػػي بػػػن ؿبمػػػد اؼبػػػاكردم، دار الكتػػػب العلميػػػة، -4
 ـ.1978ق،1398بّبكت،

أضبد بن عبد اغبليم بن  (االختيارات الفقهية لشيو اإلس ـ ابن تيمية لدل ت مي ه (ط. ا م -5
 جدة -الناشر: ؾبم  الفقو اإلس مي  تيمية اق : سامي بن ؿبمد بن جاد ا

 االختيار لتعليل اؼب تار، عبدا بن ؿبمود اؼبوصلي، ربقي : زىّب عثماف اعبعيد، دار اارقم ،بّبكت،-6
 .8/46إركاء الطليل 

ٍعلًػػػم بفوائػػػد مسػػػلم : القاضػػػي عيػػػاض بػػػن موسػػػغ اليحصػػػيب.ط-7
ي
ىػػػػ . دار الواػػػاء 1419، 1إكمػػػاؿ اؼب

 ر.541-5/540كمكتبة الرشد بالرياض .، (باؼبنصورة دبصر ، 
بػػػػػػػػػػدائ  الصػػػػػػػػػػنائ  ُب ترتيػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػرائ  ، عػػػػػػػػػػ ء الػػػػػػػػػػدين أبػػػػػػػػػػوبكر بػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػعود الكاسػػػػػػػػػػا٘ب، دار -8

 ـ.1982ىػ،1402الكتب،بّبكت،
التعليقػػات الرضػػية علػػغ الركضػػة النديػػة، صػػدي  حسػػن خػػاف، للشػػيو ؿبمػػد ناصػػر الػػدين االبػػا٘ب، دار -9

 .3، ط2013-ىػ 1434عفاف، القاىرة، ابن 
اعبػػػام  احكػػػاـ القػػػرآف، ؿبمػػػد بػػػن أضبػػػد اانصػػػارم القػػػرطيب، ربقيػػػ : أضبػػػد الػػػربدك٘ب، دار الكتػػػب -10

 .2اؼبصرية، القاىرة، ط
اعبػػام  الصػػحيم اؼب تصػػر، ؿبمػػد بػػن إظباعيػػل الب ػػارم، ربقيػػ : د. مصػػطفغ البطػػا، دار  ابػػن كثػػّب، -11

 ىػ.1407، 2بّبكت، ط
 ل، صاّب عبدالسمي  اآليب اازىرم، اؼبكتبة العصرية، لبناف. جواىر اإلكليل شرح ـبتصر خلي-12
لبنػاف، -حاشية الدسوقي علغ الشرح الكبّب، ؿبمد بن أضبػد الدسػوقي، دار الكتػب العلميػة، بػّبكت-13
 .ـ1996ىػ، 1417، 1ط
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خّبة، أضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػس القػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُب، ربقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، دار الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب -14

 ر.22/327،(ـ.1994اإلس مي،بّبكت،
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 مقدمة
الور ػػة أك  الت ػػارج يعتػػرب كسػػيلة مػػن كسػػائل قسػػمة اامػػ ؾ اؼبشػػَبكة بػػْب الور ػػة ُب حالػػة رضػػا أحػػد      

بعضهم علغ التصاّب من أجل اػبركج من قسمة الَبكة مقابل مػاؿ خػاص مػن خػارج الَبكػة كيتصػاّب علػغ 
جػػػزء مػػػن الَبكػػػة .السػػػؤاؿ الػػػ م كبػػػاكؿ اإلجابػػػة عليػػػو مػػػن خػػػ ؿ ىػػػ ا البحػػػع كيػػػف يتحقػػػ  الت ػػػارج   

 البحع اآلتية : كلإلجابة علغ ى ا السؤاؿ سوؼ اتب  اؼبنهد التحليلي اؼبقارف كذل  عن طري  خطة
 المبحث األول : التخارج ومشروعيتو ومميزاتو .

 المطل  األول : تعريف التخارج .
 . الفرع ااكؿ : تعريف الت ارج لطة 
 . الفرع الثا٘ب : تعريف الت ارج اصط حان 

 المطل  الثاني : مشروعية التخارج ومميزاتو .
 . الفرع ااكؿ : مشركعية الت ارج 
  : فبيزات عقد الت ارج .الفرع الثا٘ب 

 ف الفقهي لعقد التخارج .يالمبحث الثاني : التكي
 المطل  األول : أقوال العلماء في التخارج .

 . الفرع ااكؿ : رأم ااحناؼ 
 . الفرع الثا٘ب : رأم اؼبالكية 
 . الفرع الثالع : رأم الشااعية 
 . الفرع الراب  : رأم اغبنابلة 

 ت  عل  استبعاد الوارث الخارج .المطل  الثاني : المحظور المتر 
 . الفرع ااكؿ : ما يَبتب علغ استبعاده من تطّب اانصباء 
 . الفرع الثا٘ب : ما يَبتب علغ استبعاد اػبارج من استحقاؽ يّب الوارث للمّباث 

 المبحث الثالث : صيغ التخارج وطريقة التقسيم .
 المطل  األول : الصيغة األول  .

 المطل  الثاني : الصيغة الثانية  
 المطل  الثالث : الصيغة الثالثة .
 المبحث الرابع : نقض التخارج .
 اؼبطلب ااكؿ : نقض الت ارج .

 اؼبطلب الثا٘ب : ظهور جديد زائد ُب الشركة بعد الصلم .
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 تعريف التخارج وشروطو ومميزاتو المبحث األول
 تعريف الت ارج لطة كاصط حان كمشركعيتو كفبيزاتو.سوؼ نتطرؽ ُب ى ا اؼببحع إٔب       

 المطل  األول : تعريف التخارج :
 سوؼ نعرؼ ُب ى ا اؼبطلب تعريف الت ارج لطة كاصط حان .      

 الفر  األول : تعريف التخارج لغة .
 . (1)تفاعل من اػبركج كاف ىبرج كل كاحد من تركتو عن ملكو إٔب صاحب البي  :الت ارج   

كيقاؿ زبارج القـو : أخرج كل كاحد منهم نفقة علغ قد نفقة صاحبو، كزبػارج الشػركاء : خػرج كػل كاحػد 
 تركتو عن ملكو إٔب صاحبو بالبي  .

 .(2)كزبارج الور ة : خرج بعضهم عن نصيبو منها بالبي  كالصلم ككبوه   
لًػػػ ى يػىػػػٍوـي اػٍبيػػػري  كاػبػػػركج نقػػػيض الػػػدخوؿ، كمنػػػو قولػػػو تعػػػأب :    ، أم يػػػـو ىبػػػرج النػػػاس مػػػن   (3)كًج ذىَٰ

ااحػػداث، لػػ ل  يطلػػ  علػػغ يػػـو اػبػػركج يػػـو البعػػع أم يػػـو يبعثػػوف، اي رجػػوف مػػن اارض ، كوبػػدث 
الت ارج بْب الشركاء كأىل اؼبػّباث بػأف يكػوف اؼبتػاع بػْب كر ػة أك شػركاء ٓب يقتسػموه ، كىػو ُب يػد بعضػهم 

 الشركة أك الَبكو .دكف بعض ا  بأس أف يتبايعوه اي رج أحدىم من 
 الفر  الثاني : تعريف التخارج اصطالحاً :

ىػػو(( أف يتصػػاّب الور ػػة علػػغ إخػػراج بعضػػهم مػػن اؼبػػّباث مقابػػل شػػيء معلػػـو يػػدا  لػػو مػػن الَبكػػو أك       
 .(4)من يّبىا، كىو مصاغبة الور ة علغ إخراج بعض منهم بشيء معْب من الَبكورر 

 .(5)ضهم من اؼبّباث علغ شيء من الَبكو عْب أك دينرر كىو(( تصاّب الور ة علغ إخراج بع
 .(6)كىو ((أف يتصاّب الور ة علغ إخراج بعضهم عن اؼبّباث بشيء معلـو من الَبكو أك من يّبىارر 

 .(7)كىو ((أيضان بي  كارث نصيبو أك جزءان منو لوارث أخر، أك ىو مصاغبو الور ة علغ شيء من الَبكورر 

                                                 
 . 25، ص  2ابن منظور ، لساف العرب ، ج   (1)
 ر. 1/224(  ،ر اؼبعجم الوس  20 /2رالنهاية ُب يريب اغبديع كاا ر(  54 -4/3لساف العرب،   (2)
 ر.42سورة ؽ اآلية (  (3)
،اق  ،ؿبمد صدي  اؼبنشاكم ،دار الفضيلة ، سيد الشريف اعبرجا٘ب ،التعريفات علي بن ؿبمد ال اعبرجا٘ب،  (4)

 . 75،ص 1992القاىرة ، مصر،
 2000ضبد عبد اعبواد ،دار الفكر،بّبكت،لبناف،أابدين، رد اتار، اق ،عادؿ ابن عابدين،ؿبمد أمْب بن عمر ع (5)
 . 811ص  6، ج
يب زىرة، أحكاـ اؼبواريع،دار الفكر العريب ،القاىرة أضبد اؼبعركؼ بأضبد مصطفي أأبوزىرة،ؿبمد  ؿبمد (6)

 .127،ص2008،مصر،
  164العريب اؼبعاصر، بّبكت ، ص  دار الفكر،1ناكم،التوقف علغ مهمات التعارؼ، طؿبمد عبدالرؤؼ اؼباؼبناكم، (7)
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كىػػ ا يعػػِب أف ىبػػرج أحػػد الور ػػو مػػن الَبكػػو، أك مػػن بعضػػها مقابػػل مػػاؿ يأخػػ ه أمػػا بػػْب الَبكػػة أك مػػن      
. كجاء تعريف الت ارج ُب در اغبكاـ ُب شرح ؾبلة ااحكػاـ بأنػو (1)يّبىا من صبي  الور ة أك من بعضهم 

ر يػو كاػبػركج مػن الَبكػو نػوع ىو أخ  بعػض الور ػو مػاالن معلومػان مػن الور ػة اآلخػرين مقابػل حصصػهم اإل ((
 .(2)من أنواع الصلمرر 

 المطل  الثاني : مشروعية التخارج مميزاتو:
 سوؼ نتناكؿ ُب ى ا اؼبطلب مشركعية الت ارج كفبيزات عقد الت ارج :

 الفر  األول : مشروعية التخارج :
ُب جػوازه أنػو قػد كقػ  ُب الت ارج عقد جائز باتفػاؽ الفقهػاء يتعػاملوف بػو منػ  عصػر الصػحابة ، كااصػل  

 عهد اػبلفاء  الراشدين كٓب ينقل عنهم أهنم أنكركه .
كايمػػا ركل عػػن عمػػرك بػػن دينػػار أف عبػػدالرضبن بػػن عػػوؼ طلػػ  آمراتػػو سباضػػر بنػػت االصػػبغ الكلبيػػة ُب     

مرض موتو، ٍب مات كىي ُب العدة اور ها عثماف رضي ا عنو م    ث نسػوة أخػر اصػاغبوىا علػغ ربػ  
 .(3)ها علغ    ة كشبانْب ألفان كقيل ىي دنانّب، كقيل ىي دراىم شبن

كذكر ابن عباس رضي ا عنو قاؿ : يت ػارج أىػل اؼبػّباث ، يعػِب أف ىبػرج بعضػهم بعضػان بطريػ  الصػلم، 
كذل  جػائز ؼبػا ايػو مػن تيسػر القسػمة علػيهم، اػأهنم لػو اشػتطلوا بقسػمة الكػل علػغ صبيػ  الور ػو ردبػا يشػ  

ؽ اغبسػػاب أك تتعػػ ر القسػػمة ُب الػػبعض كػػاعبوىرة النفسػػية ككبوىػػا اػػاذا اخرجػػوا الػػبعض بطريػػ  علػيهم كيػػد
 .(4)الصلم تيسر علغ الباقْب قسمو ما بقغ بينهم احاز الصلم ب ل  

كدبا ركاه البيهقي ُب سننو عن أيب حاـز اغبااظ بسنده عن عطاء عن ابن عباس أنػو كػاف ال يػرل بأسػان     
 .(5)باؼب ارجة ُب اؼبّباث 

 كك ل  اا ر اؼبركل عن ابن عباس (( أنو قاؿ يت ارج الشريكاف كأىل اؼبّباث ايأخ  ى ا عينان كى ا     
 .(7)صاحبو رر احدنبا ٓب يرج  علغ (6)دينان اأف تول 

                                                 
 . 195الطامدم ، الت ارج بْب الور ة أحكامو كصوره ُب الفقو اإلس مي ، ص  الطامدم، ناصر ؿبمد   (1)
 . 40، ص  6حيدر ، علي حيدر، در اغبكاـ شرح ؾبلة ااحكاـ ، دار عآب الكتاب ، ج   (2)
ي ،بّبكت إركاء الطليل ُب زبريد أحاديع منار السبيل،الناشر اؼبكتب اإلس م ؿبمد ناصر الدين االبا٘ب، االبا٘ب،  (3)

حديع صحيم أخرجو ابن سعد ُب الطبقات اخربنا ؿبمد بن مصعب القرقسا٘ب حد نا 159،ص6،ج1985،لبناف،
 ااكزاعي عن طلحة بن عبد ا أف عثماف بن عفاف كرث سباضر.

 .464 ص،4 صابن حجر، أضبد بن حجر العسق ٘ب،اتم البارم شرح صحيم الب ارم،اؼبطبعة السلفية القاىرة،  (4)
 . 65، ص  6البيهقي ، أبوبكر أضبد بن اغبسْب ، السنن الكربل ، مطبعة ؾبلس اؼبعارؼ النظامية ، اؽبند ، ج  (5)
 . 70بو ى ؾ اؼباؿ ، الرازم ، مرج  ساب  ، ص  ادتول ، اؼبر   (6)
 . 46، ص  4ابن حجر ، مرج  ساب  ، ج   (7)
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كالشػػاىد مػػن ىػػ ا اا ػػر ىػػو قولػػو ( يت ػػارج الشػػريكاف كأىػػل اؼبػػّباث ر كجػػو الداللػػة حيػػع دؿ ذلػػ       
علػػغ جػػواز الت ػػارج بػػْب الور ػػة مطلقػػان : كدؿ أيضػػان علػػغ أف الور ػػة ىبػػرج بعضػػهم بعضػػان بطريػػ  الصػػلم كال 

 .(1)م كبي  ما ٓب يعلم قدره ايو جائز بشرط أف تكوف أعياف الَبكو معلومة انو وبتاج ايو إٔب التسلي
 الفر  الثاني : مميزات عقد التخارج :

 يتميز ى ا العقد دبميزات منها : 
 ال يكوف عقد الت ارج إال من كارث لوراث آخر . .1
 ال يشَبط تسجيلو إذا كاف ؿبلو عقاران . .2
 .(2)تعينان تامان  ال يشَبط لصحتو أف تكوف أعياف الَبكة معلومة للمتعاقدين كمعينة ُب العقد .3

 التكييف الفقهي لعقد التخارج: المبحث الثاني
الت ارج صيطة من صيغ عقد الصلم يتم بْب أحد الور ة كبْب باقيهم أك بػْب أحػد الور ػة ككارث آخػر      

، كىو ب ل  يعترب من عقود اؼبعاكضات اؼبالية ، اف ايو أخ  بديل نصيبو ُب الَبكو، كالبديل اآلخػر اؼبػاؿ 
لت ػارج كمػا يعتػرب ُب البيػوع، لوجػود ال م يدا  للوارث اؼب رج من الَبكو أك من يّبىا، كل ل  يعترب مػن ا

معُب البي  ايو كىو مبادلة اؼباؿ باؼباؿ ُب ح  اؼبتعاقدين بَباضػيهما، كيَبتػب عليػو أ ػره ، مػن سبلػ  الػوارث 
اؼباؿ اؼبعلـو ال م اعطيو كزكاؿ ملكيتو عن نصيبو الشرعي ُب الَبكة إٔب بقيػة الور ػة الػ ين اصػطلم معهػم، 

 .  (3) من الَبكة أك ٓب يعلمسواء علم مقدار ما ير و 
كهبب مراعاة أف ال يكوف الت ارج مشتم ن علغ الربا اـر كإال كاف بػاط ن . كمػ  أف الت ػارج أكرده       

الفقهػػاء خبصػػوص الشػػركات اانػػو ينطبػػ  علػػغ أم كعػػاء مػػإب أك اسػػتثمارم مشػػَبؾ . كالت ػػارج عبػػارة عػػن 
ُب تكػااؤ اؼببيػ  مػ  الػثمن، كىػو مػن قبيػل الصػلم، كمػ   بي  حصة ُب أعيػاف مشػَبكة علػغ سػبيل التسػامم

إف ااصل تطبيقػو ُب الشػركات اػاف اغباجػة تػدعو إٔب تطبيقػو ُب الشػركات ، ايجػوز الت ػارج بػْب الشػركاء 
ُب اغبسػػابات االسػػتثمارية أك الصػػنادي  ، كمػػػا هبػػوز الت ػػارج بػػْب صػػػاحب اغبصػػة كاؼبؤسسػػة أك شػػػ   

عية اؼبطلوبة ُب بي  النقود كالديوف، ااذا كانػت اغبصػة اؼبت ػارج عنهػا سبثػل شري  م  مراعاة الضواب  الشر 
أعيانػػان مػػ  النقػػود كالػػديوف التابعػػة ؽبػػا جػػاز الت ػػارج عنهػػا بػػأم بػػدؿ كلػػو باآلجػػل إذ هبػػوز تبعػػان مػػا ال هبػػوز 

 .(4)استق الن 
 

                                                 
 . 50، ص  5، جاغباشية ، اؼبطبعة ، تبيْب اغبقائ  شرح كنز الدقائ  م  الزيلعي، صباؿ الدين عبدا بن يوسف  (1)
، الفوائد الفرضية ُب أحكاـ اؼبّباث كالوصية ، دار الشركؽ ، اؼبنصورة ، مصر ، ص زبيدة، ؿبمد علي اؽبادم زبيدة  (2)

217 – 218 . 
 . 806دبية ، بّبكت ، ص ، اؼبطبعة اا 5باز ، سليم رستم ، شرح ؾبلة ااحكاـ العدلية ، ط   (3)

  WWW.islamicfi.net/anabic/reserchا لس العاـ للبنوؾ  )4( 

http://www.islamicfi.net/anabic/reserch
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 المطل  األول : أقوال العلماء في التخارج :
 ايو كاختلفت م اىبهم علغ عدة أقواؿ ىي علغ النحو اآلٌب : اءىمآر تعددت    

 الفر  األول : رأي الحنفية :
 .(3)ذىبوا إٔب جواز الت ارج مطلقان سواء كاف ما أعطوا اؼب ارج قلي ن أك كثّبان 

 الفر  الثاني : رأي المالكية 
ذىبوا إٔب جواز الت ارج إذا كاف اؼب ارج أخ  قدر مّبا و أك أقػل مػن ذلػ  أمػا إذا أخػ  اؼب ػارج أكثػر مػن 

 .(4)مّبا و ا  يصم لو ذل  
 الفر  الثالث : رأي الشافعية :

ذىبػػػوا إٔب جػػػواز الت ػػػارج إذا كقػػػ  الصػػػلم علػػػغ معراػػػة مػػػن اؼبصػػػاّب كاؼبصػػػاّب حبقػػػوقهم أك إقػػػرار معػػػراتهم 
حبقػػوقهم كتقػػابض اؼبتصػػاغباف قبػػل أف يتفرقػػا االصػػلم ُب ىػػ ا جػػائز، أمػػا إذا كقػػ  علػػغ يػػّب معراػػة منهمػػا 

 .(1)دببلغ حقهما أك ح  اؼبصاّب منهما ااف الصلم ال يصم ُب ذل  
 ع : رأي الحنابلة :الفر  الراب

ذىبػػوا إٔب عػػدـ الت ػػارج مػػ  اعبهػػل باؼبصػػاّب بػػو ، أمػػا مػػ  عػػدـ اعبهػػل باؼبصػػاّب بػػو مػػن كػػل الطػػراْب اػػاف 
 .(2)الت ارج ُب ى ا يكوف جائز 

كى ا القوؿ قريب مػن مػ ىب الشػااعية كاسػتدؿ الشػااعية كاغبنابلػة بػاا ر كىػو مػا ركاه الشػعيب عػن شػريم 
 .(3)صوغبت من شبنها كٓب يتبْب ؽبا ما ترؾ زكجها اتل  الريبة كلهارر  أنو قاؿ : ((أيبا امرأة

 حيع دؿ علغ عدـ جواز الت ارج بْب الور ة ُب ااشياء ا هولة .
كيايػػة مػػا هبػػب مراعػػاة بقػػاء اػبػػارج كار ػػا كاالعتػػداد بػػو مػػن التقسػػيم كأنػػو ٓب ىبػػرج، كيكػػوف التقسػػيم يػػّب 

 ترب كأنو يّب موجود كذل  ؼبا يَبتب علغ استبعاده من ؿبظورين .صحيم شرعان لو استبعد من الور ة كاع
 
 
 
 

                                                 
 . 50  - 49، ص 5الزيلعي ، مرج  ساب  ، ج  (3)
دار الكتب العلمية /القاىرة  الكربل،صبحي، ، اؼبدكنة اا بوعبد ا مال  بن انسنب مال  بن أيب عامرأمال  ،  (4)

 . 362، ص  4، ج1994،مصر،
 . 221، ص  3الشااعي ، ؿبمد بن إدريس الشااعي ، كتاب ااـ ، شركة الطباعة الفنية اؼبتحدة ، ج  (1)
 .  26، ص  5، دار الفكر ، بّبكت ، ج  2ابن قدامو، عبدا بن أضبد بن ؿبمد ، اؼبطُب ، ط   (2)
 . 65، ص  6، البيهقي ، مرج  ساب  ، ج 221، ص  3الشااعي ، مرج  ساب  ، ج  (3)



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

37  

 

 المطل  الثاني : المحظور المترت  عل  استبعاد الوارث الخارج .
 إذا استبعد الوارث اػبارج قبل تقسيم الَبكة اأف ذل  يَبتب عليو ؿبظورين نبا :      

 . الفر  األول : ما يترت  عل  استبعاده من تغير األنصباء
أخ اب اتصػػػاّب الػػزكج مػػػ  بػػاقي الور ػػػة علػػػغ أف  –كأـ  –افػػي اؼبثػػػاؿ ااٌب : الػػو توايػػػت عػػن زكج      

 يأخ  لنفسو النقد كيَبؾ العقار .
الو اعترب الزكج يّب موجود، علغ اعتبار أنو قد أخ  مقابل نصيبو مػن الَبكػة كخػرج اػاف ااـ سػوؼ       

ااخ الب الثلثػْب ، أم يكػوف لػاـ سػهم كاحػد، كلػاخ الب  تستح   لع الباقي مػن الَبكػة ، كيسػتح 
سػػهماف كىػػ ا عكػػس مػػا كػػاف ؽبمػػا قبػػل الت ػػارج ىػػو خػػ ؼ ا مػػ  عليػػو مػػن أف ااـ ؽبػػا ُب ىػػ ه اغبالػػة 

 الزكج اؼبت ارج موجودان حٌب ال يَبتب علغ عدـ كجوده ما ذكر . اعتبار لع الكل ، كمن ٍب هبب 
 استبعاد الخارج من استحقاق غير الوارث للميراث . الفر  الثاني : ما يترت  عل 

 كما لو توايت الزكجة عن زكج كأـ كأخوين اـ كابن أخ شقي  .
ابػػػن ااخ الشػػػقي  ال يسػػػتح  شػػػيئان مػػػن الَبكػػػة ، انػػػو ٓب يبقػػػغ لػػػو بعػػػد سػػػهاـ أصػػػحاب الفػػػركض مػػػا    

د التقسػيم، اػاف الفػركض حينئػ  يستحقو بطري  التعصيب، ااف اػبارج أحد الور ة، كأعتػرب يػّب موجػود عنػ
    ال تسػػػػػتطرؽ كػػػػػل الَبكػػػػػة ، كمػػػػػن ٍب يػػػػػرث ابػػػػػن ااخ الشػػػػػقي  بطريػػػػػ  التعصػػػػػيب مػػػػػ  أنػػػػػو يػػػػػّب كارث قبػػػػػل 

 .(1)الت ارج 
كؽب ا تقسم الَبكة بعد الت ارج بأف تطرح سهاـ من صاّب اؼبسألة أك عوؽبا كإمبا اعلنػا ذلػ  ليكػوف التوزيػ  

 للتوزي  عليهم قبل الصلم ٍب يقسم الباقي علغ ؾبموع سهاـ يّبه . علغ الور ة بعد الت ارج مناسبان 
 

 صيغ التخارج وطريقة التقسيم: المبحث الثالث
ىبتلػػػف نظػػػاـ الت ػػػارج بػػػاخت ؼ الصػػػيطة الػػػٍب يػػػتم التصػػػاّب عليهػػػا بػػػْب الور ػػػة أك أحػػػدىم كبػػػْب اػبػػػارج ، 

الػػػوارث خاصػػػتو ، كصػػػيغ الت ػػػارج ُب كبػػػاخت ؼ مػػػا إذا كػػػاف اؼبصػػػاّب عليػػػو مػػػن مػػػاؿ الَبكػػػة أك مػػػن مػػػاؿ 
 صبلتها هب ا اؼبعُب ال زبرج عن    ة ، ايما يلي بياهنا كأحكامها كبعض اامثلة التوضيحية عليها .

 المطل  األول : الصيغة األول  :
أف ىبرج أحد الور ة عػن نصػيبو مػن الَبكػة إٔب كارث آخػر نظػّب شػيء يداعػو لػو مػن مالػو بعيػدان عػن الَبكػة، 

اؼبتصػػاّب لػػو ؿبػػل اؼبتصػػاّب كيأخػػ  نصػػيبو ، كيصػػبم ؽبػػ ا حصػػتاف ، حصػػة الشػػ   الػػ م صػػاغبو ، ايحػػل 
 كحصتو ااصلية ُب اؼبّباث ، كأنو اشَبل منو نصيبو لنفسو ا  يشاركو ايو يّبه .

                                                 
حسْب ، أضبد اراج حسْب ، قسمة اام ؾ اؼبشَبكة ُب الفقو اإلس مي ، دار اؼبطبوعات اعبامعية ، اإلسكندرية   (1)

 . 211، ص 
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مػػات إنسػػاف عػػن زكجػػة ، كبنػػت ، كابنػػْب ، اصػػاّب أحػػد االبنػػْب أختػػو علػػغ أف زبػػرج لػػو مػػن  مثــال ) أ ( :
الَبكة ُب مقابلو شيء من مالو اػباص ، اػاذا سبػت اؼبصػاغبة ، تػوزع الَبكػة بػْب االبنػْب كالزكجػة  نصيبها من

 ، علغ أف يكوف لابن ( اؼبصاّب ر سهمو كسهم أختو كاآلٌب :
 

 8 40 40 40 
 5 5 5 1 زكجة
 14 14 14 7 ابن
 21 7+14 14  ابن
   7  بنت

 
ر كتصػػػاغبت ااخػػػت مػػػ  أحػػػد  30لػػػو تػػػوَب عػػػن أـ كأخػػػت اـ كأخػػػوين شػػػقيقْب كتػػػرؾ (  مثـــال ) ب(:

 أخويها عن أف زبرج لو عن نصيبها من الَبكة ُب نظّب ألفي دينار يداعها ؽبا .
تقسػػم الَبكػػة علػػغ صبيػػ  الور ػػة كأنػػو ال زبػػارج ايكػػوف نصػػيب ااـ السػػدس كىػػو طبسػػة كااخػػت كػػ ل  ، 

كػػػوف لكػػػل منهمػػػا عشػػػرة ، كعنػػػد التوزيػػػ  نعطػػػي ااـ  نصػػػيبها كااخ الػػػ م كالبػػػاقي لاخػػػوين مناصػػػفة اي
 خ  نصيب أختو ايكوف لو طبسة عشر.يصاّب نصيبو كىو عشرة ، كيأ

 
  6 6 6  

  أـ 

 
  1 1 1  ×5  =5 

  أخت ااـ

 
  1    

 10=  5×  2 2 2 ع أخ ش
 إر ان كزبارجان  15=  5×  3 1+2 2  أخ ش

 
  قيمة السهم = 

 
  =5 

 
تػػػوُب عػػػن زكج كأـ كابػػػن كبنػػػت كزبارجػػػت ااـ ل بػػػن مقابػػػل مبلػػػغ تقاضػػػتو منػػػو ، ؾبمػػػوع   مثـــال ) ج ( :

 . 12أسهم اؼبت ارجة = 
 بن ؿبل ااـ ُب استحقاؽ نصيبها اأضيف إٔب نصيبها الحل ا
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 24 72 72 72 
 9 9 9 3 زكجة
   12 4 أـ
 46 12+34 34 17 ابن
 72 17 17  بنت

 
 الثاني : الصيغة الثانيةالمطل  

أف يػػتم الت ػػارج بػػْب أحػػد الور ػػة كبػػْب بػػاقيهم نظػػّب مػػاؿ يداعونػػو إليػػو مػػن أمػػواؽبم اػباصػػة ، لتكػػوف الَبكػػة  
 كلها ؽبم ، كحكم ى ه الصيطة .

 تقسم الَبكة علغ صبي  الور ة دبا ايهم ال م خرج ، ليعرؼ نصيب كل كارث من سهاـ الَبكة . .1
سػػهاـ الَبكػػة عػػدا الػػ م خػػرج ، انػػو قػػد أخػػ  بػػدالن عنػػو ، ىػػو اؼبنصػػوص يعطػػي كػػل كارث نصػػيبو مػػن  .2

 عليو ُب عقد الت ارج .
يقسػم نصػيب اػبػارج مػن الَبكػػة علػغ بقيػة الور ػة حسػب الشػػرط الػوارد ُب عقػد الت ػارج ، علػغ عػػدد  .3

 رؤكسهم أك بنسبة أنصاهبم ، أك بنسبة ما دا  كل منهم من مالو اػباص .
أمػا أذا خػػ  عقػػد الت ػػارج مػن الػػن  علػػغ طريقػػة معينػة لتوزيػػ  نصػػيب اػبػػارج علػيهم ، اػػاف نصػػيبو يقسػػم 
بيػػنهم بالتسػػػاكم علػػػغ عػػدد رؤكسػػػهم ، سػػػواء أكػػػاف مػػا داعػػػوه متسػػػاكيان بيػػنهم أـ ـبتلفػػػان نصػػػيبو اف عػػػدـ 

 .  (1)الن  علغ طريقة معينة للتقسيم ، ظاىر ُب تراضيهم علغ تقسيمو بينهم بالتساكم 
أخوة كأخػت اب ، كتصػاغبت ااخػت مػ  أخو ػا علػغ مبلػغ مػن  3توايت أمرأة عن زكج كأـ ك  مثال :

 اؼباؿ دا  ؽبما منهم بالتساكم .
 الحل : 

توزع الشركة بعػد الت ػارج ايكػوف للػزكج تسػعة أسػهم كلػاـ    ػة أسػهم كلكػل كاحػد مػن ااخػوة سػهماف 
 ا ناف 
 
 
 

                                                 
 . 209حسْب ، أضبد اراج حسْب ، مرج  ساب  ،  ص   (1)
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 االختصار  2  3 
 42  3 126 18 
 9 63   21 زكج
 3 21   7 أـ

 2 14 1 لو 4 أخ ااب
 2 14 1 لو 4 أخ ااب
 2 14 1 لو 4 أخ ااب

  صفر صفر زبارجت 2 أخت ااب 
 

توُب ش   عػن زكجتػو كأمػو كأخيػو الشػقي ، كتصػاغبت الزكجػة مػ  الور ػة علػغ مبلػغ مػن  مثال ) ب ( :
اؼبػػاؿ داػػ  ؽبػػا منهمػػا بنسػػبة مػػا لكػػل كاحػػد منهمػػا مػػن سػػهاـ تػػوزع الَبكػػة بعػػد الت ػػارج ايكػػوف لػػاـ أربعػػة 

 أسهم . 5أسهم كلاخ الشقي  
 االختصار  1  3 
 12  9 36 9 
    زبارجت 3 زكجة
 4 16 4 ؽبا 4 أـ

 5 20 5 لو 5 أخ ش
 

توايػػت عػػن  زكج كأخػػت شػػقيقو كأخػػت الـ كأخػػت الب ، ٍب تصػػاغبت ااخػػت الشػػقيقة  مثــال ) ج ( :
 م  باقي الور ة نظّب مبلغ طبسة االف دينار من أمواؽبم اػباصة .

 حل :
 توزع الَبكة علغ صبي  سهاـ الور ة ، ٍب تطرح سهاـ ااخت الشقيقة منها . .1
طبسة أسهم علغ ؾبموع سهاـ الور ة عدا ااخػت الشػقيقة ايكػوف بيػنهم أطباسػان للػزكج يقسم الباقي  .2

    ة أسهم كلاخت ااب سهم كاحد كلاـ سهم كاحد .
يقسػػم نصػػيب ااخػػت الشػػقيقة علػػيهم بالتسػػاكم ايكػػوف لكػػل كاحػػد مػػنهم سػػهم كاحػػد يضػػاؼ إٔب  .3

 ذل  .ؾبموع سهامو، إال إذا كجد ن  ُب نقض الت ارج يقضي خب ؼ 
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 االختصار   1×   1×  
  6 8  3 8 8 4 
 

 
 2 4 1+3 1 لو 3 3 زكج  
 

 
    زبارجت 3 3 3 أخت ش  
 

 
 1 2 1+1 1 ؽبا 1 1 أخت ااـ  
 

 
 1 2 1+1 1 ؽبا 1 1 أخت ااب  
 

تػػوزع الَبكػػة بعػػد الت ػػارج ايكػػوف للػػزكج ا نػػاف كلكػػل كاحػػدة مػػن ااخػػت الب كااخػػت كالـ سػػهم كاحػػد 
 . اليّب

 المطل  الثالث : الصيغة الثالثة :
أف ىبرج أحد الور ة عن نصػيبو مػن الَبكػة إٔب بقيػة الور ػة نظػّب إعطائػو شػيئان معينػان منهػا ليكػوف باقيتهػا ؽبػم 
كحدىم ، كُب ى ه اغبالة تبػْب سػهاـ الور ػة أكالن دبػا اػيهم، اؼبت ػارج ٍب تسػق  سػهاـ ىػ ا الػوارث ُب نظػّب 

 (1)عد إسقاط سهاـ اؼبت ارج. ما زبارج عليو كالباقي من الَبكة بقسم علغ السهاـ الباقية ب
الو توايت عن زكج كابػن كبنػت ككانػت الَبكػة دار ك سػتة االػف دينػار كزبػارج الػزكج علػغ نصػيبو  مثال :

ُب اؼبػػاؿ نظػػّب الػػدار يأخػػ ىا لنفسػػو ، كيكػػوف تقسػػيم الَبكػػة ىكػػ ا ، كللػػزكج سػػهم كاحػػد كل بػػن سػػهماف 
ايطػػرح سػهم الػػزكج يبقػغ    ػػة أسػهم ايقسػػم اؼبػػاؿ  أ نػاف كللبنػػت سػهم كاحػػد اف أصػل اؼبسػػألة ىػو أربعػػة

 مثالثو للنب سهماف ا ناف أم أربعة ااؼ دينار كللبنت سهم كاحد أم ألفا دينار كخلصت الدار للزكج .
ماتػػػت عػػػن زكج كأخػػػت شػػػقيقو كأخػػػت الب كأخػػػت الـ ، ٍب صػػػاغبت ااخػػػت الشػػػقيقة  مثـــال ) ب ( :

 البقية علغ دار تركتها اؼبرأة .
  ؼ نصيب اؼبت ارج من أصل اؼبسألة كجعل ؾبموع سهاـ الور ة أص  للمسألة بعد الت ارج وب حل :
 

  6 8  5 
 

 
 3  3 3 زكج  
 

 
 - زبارجت 3 3 أخت ش  
 

 
 1  1 1 أخت ااب  
 

 
 1  1 1 أخت ااـ  
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 نقض التخارج المبحث الرابع
 نقض الت ارج أك ظهور جديد ُب الَبكة كيشتمل علغ مطلبْب .

 المطل  األول : نقض التخارج .
إذا أخ  الت ارج صػورة عقػد القسػمة، اهػو قسػمة يسػرل عليهػا مػا يسػرل علػغ كػل ااشػياء اؼبشػَبكة      

عػػػن اقتسػػػامها ، كيكػػػوف الت ػػػارج ُب حكػػػم القسػػػمة ، إذا كػػػاف اؼبت ػػػارج عليػػػو بعضػػػان معينػػػان ، كأف كانػػػت 
قػاب ن للػنقض إذا حػدث مػا يسػوغ نقػض القسػمة ُب  القسمة ايها معُب اؼببادلػة أيضػان ، كعلػغ ذلػ  يكػوف

الَبكػات ، كقػػد ذكػػر صػاحب البػػدائ   ػػ ث أحػواؿ تػػنقض ايهػػا قسػمة الَبكػػة ، كبالتػػإب يػنقض كػػل زبػػارج 
 يأخ  كصف القسمة ، كى ه الث  ة ىي :

ظهور دين للميت، تنقض القسمة ُب ى ه اغبالة إذا طلب الطرماء النقض كهباب طلبهم إذا ٓب يكن ُب  .1
الَبكة الباقية نقود تكفي لسداد الدين، كٓب يستعد الور ة لقضاء الدين من ماؿ أنفسهم ضباية للقسمة من 

اء أف تعْب الطلب أف تنقض، اأف ٓب يكن كاحد من ى ين اامرين نقض القاضي القسمة بطلب الطرم
سبي ن الستيفاء ديوهنم ، كقاؿ باز ُب شرح ا لة : كبطل الت ارج كالصلم كالقسمة إذا  كاف علغ اؼبيت 
دين مستطرؽ ااذا ظهر بعد الت ارج أك القسمة دين ؿبي  بالَبكة قيل للور ة اقضوه ، اأف قضوه صحت 

للور ة، كحيلة الصحة  اإلرثايمن  كقوع  رثاإلالقسمة أك الت ارج كإال اس ت، اف الدين مقدـ علغ 
إف يضمن أجِب الدين بشرط براءة اؼبيت، كإف كاف الدين يّب مستطرؽ اااكٔب أف ال يصاّب قبل قضائو 

كلو اعل كصاّب قالوا : هبوز الف الَبكة ال زبلو من قليل دين كالدائن قد يكوف يائبا اتتضرر الور ة 
 ر1(بالتوقف عن ؾبيئو. 

كصػػػية ٓب تكػػػن معلومػػػة كقػػػت القسػػػمة أك كقػػػت الت ػػػارج كالػػػ م أخػػػ  حكمهػػػا، الف مقػػػادير  . ظهػػػور 2
 السهاـ من الَبكة تتطّب ، بظهور ذل  الشري  ال م ٓب وبتسب عند االقتساـ، أك عند الت ارج .

. ظهور كارث ٓب يكن معلومان كقػت القسػمة، اػأف ظهػوره يطػّب السػهاـ نفسػها، كال مقاديرىػا مػن الَبكػة  3
 ، اهػػػو شػػػري  أيضػػػان ٓب وبتسػػػب حسػػػابو اتػػػنقض القسػػػمة الػػػٍب بنيػػػت علػػػغ أنػػػو يػػػّب موجػػػود، كيعػػػدؿ اقػػػ

 . ر2(التقسيم حٌب تتميز حصتو، كتكوف القسمة أك الت ارج علغ أساس صحيم 
 
 

                                                 
 . 856باز ، مرج  ساب  ، ص  ر1(
 271الكاسا٘ب ، أبوبكر بن مسعود بن أضبد ، بدائ  الصنائ  ُب ترتيب الشرائ  ، مطبعة العاصمة ، القاىرة ، ص  ر2(
– 272 . 
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 المطل  الثاني : ظهور جديد زائد في التركة بعد الصلح .
جديػػد مػػن تركػػة اؼبيػػت ، بعػػد الصػػلم ىػػل وبػػ  للمصػػاّب أف يعػػود علػػغ بقيػػة الور ػػة  ءشػػيإذا ظهػػر        

بنصػػػيبو فبػػػا ظهػػػر أـ أف الصػػػلم أخرجػػػو عػػػن حقػػػو ُب اؼبطالبػػػة دبػػػا ظهػػػر ذكػػػر أبػػػن عابػػػدين أف ااصػػػحاب 
اختلفوا ُب اؼبسألة بْب ؾبيز كمعَبض بل نبو أف كتب اغبنفيػة ٓب تعػرض ؽبػ ا ، كإف رجػم حقػو ُب اؼبطالبػة، 

حيحان منػو، كاػرؽ بػْب ظهػور ديػن جديػد لػو أك عليػو ، اأجػازه إف كػاف لػو كمنعػو إف كػاف عليػو بالشػرط تص
السػػاب  كمػػا نقلنػػاه عنػػو ، ٍب ظهػػر ديػػن أك عػػػْب ٓب يكػػن معلومػػان للور ػػة قيػػل ال يكػػوف  داخػػ ن ُب الصػػػلم 

ا هػػػوؿ ايكػػػوف   كيقسػػػم بػػػْب الور ػػػة ال هنػػػم إذا يعلمػػػوا كػػػاف صػػػلحهم مػػػن اؼبعلػػػـو الظػػػاىر عنػػػدىم ال عػػػن
مػػن الصػػلم اػػ  يبطػػل الصػػلم كقيػػل يكػػوف داخػػ ن ُب الصػػلم انػػو كقػػ  عػػن الَبكػػة كالَبكػػة اسػػم  كاؼبسػػتثُب

 . (1)للكل ااذا ظهر دين اسد الصلم كهبعل كأنو ظاىر ٍب الصلم 
 كاغباصػل مػن الكػػ ـ اؼبػ كور أنػػو لػو ظهػػر بعػد الصػػلم ُب الَبكػة ديػػن اعلػغ القػػوؿ بعػدـ دخػػوؿ ُب        

الصػػلم يصػػم الصػػلم كيقسػػم الػػدين  بػػْب الكػػل كأمػػا علػػغ القػػوؿ بالػػدخوؿ االصػػلم ااسػػد كمػػا لػػو كػػاف 
الػػدين ظػػاىران كقػػت الصػػلم إال أف يكػػوف ـبرجػػان بػػْب الصػػلم بػػأف كقػػ  التصػػريم بالصػػلم للػػدين مػػن أعيػػاف 

 ركا لزمهم .الَبكة ، كأف أنكر الور ة ظهور شيء جديد ٓب يلزموا كال تقبل دعول اؼبصاّب أما إف أق
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 الخاتمة
من خ ؿ عرض إحكاـ الت ارج ُب الفقو اإلس مي كجدنا اغبلوؿ العادلػة كاؼب ئمػة لقسػمة اامػ ؾ      

اؼبشػَبكة دبػػا ال ضػرر ايػػو كال ضػرار، االقسػػمة مػن مقتضػػيات اؼبعقػوؿ حيػػع اغباجػة داعيػػة إليهػا ، ليػػتمكن  
اؼبشػػػاركة كػػل كاحػػػد مػػن أصػػػحاب االسػػتحقاؽ مػػػن التصػػػرؼ علػػغ حسػػػاب اختيػػاره كليػػػت ل  مػػن سػػػوء 

ككثػػرة اايػػدم كليتػػوار علػػغ مصػػلحة بكاملهػػا إذ فبػػا ال شػػ  ايػػو أف اسػػتق ؿ الفػػرد باسػػتط ؿ ملكػػو أمػػر 
الشػػػػ  ُب رجحانػػػػو علػػػػغ االسػػػػتط ؿ اعبمػػػػاعي للشػػػػركاء ُب الشػػػػيوع ، كالشػػػػيوع كثػػػػّبان مػػػػا يكػػػػوف مصػػػػدران 

كاحػػدة اكػػاف الت ػػارج  للمتاعػػب بػػْب الشػػركاء كيقػػ  االخػػت ؼ بيػػنهم كيطلػػب أف يكونػػوا أعضػػاء ُب أسػػرة
 بينهم راعان للنزاع كإبقاء للمودة كالرضبة .

اؼبتكاملػػػػة ليميػػػػز الطريػػػػ  للنػػػػاس كيضػػػػعهم علػػػػغ اجػػػػة البيضػػػػاء ايزيػػػػل  بأنظمتػػػػواقػػػػد جػػػػاء اإلسػػػػ ـ      
طػّب كػل مفهػـو خػاطث كر ػوه دببػدأ يزيػل كػل ظلػم كي اجػاءااكضاع السيئة الٍب كانت سائدة ُب اعباىلية ، 

 دكف تدبر، اسل  أسلم السبل . بائهمآعن 
كقػػد حاكلػػت ىػػ ه الدراسػػة تسػػلي  الضػػوء علػػغ أحكػػاـ الت ػػارج كبيػػاف أىػػم الصػػيغ كتكييفػػو ككيفيػػة      

نقضو ، كلوال ى ا لضاؽ اغباؿ علغ الناس ُب كثّب من اؼبواض  كالصور كلتعػ رت االسػتفادة مػن الَبكػة أك 
 بعضها كىو ما ال يرضاه الشارع اغبكيم.

 انو البد لكل عمل من شبرة ، كإف من أىم خ صات كشبار دراستنا احكاـ الت ارج ما يأٌب : كبعد ا 
الت ػػارج عقػػد جػػائز باتفػػاؽ الفقهػػاء إذا تػػوار ايػػو الَباضػػي بػػْب اؼبتصػػاغبْب كىػػو مػػن عقػػود اؼبعاكضػػات  .1

 اؼبالية كالناس يتعاملوف بو من  عصر الصحابة كإٔب اآلف كخاصة ُب العقارات.
 يغ متنوعة يتم التصاّب عليها بْب الور ة .للت ارج ص .2
التعامل بطريقػة الت ػارج بػْب الور ػة يػوار علػيهم كقتػان كجهػدان كمػاالن كثػّبان حيػع يكػوف البيػ  بػْب الور ػة  .3

 مكلفان . سه ن كميسوران كليس معقدان أك
 اغباجة تدعوا إٔب الت ارج اإلبراء ال مم ك إزالة اػبصاـ كالشقاؽ بْب الور ة . .4
 ارث اػبارج من الَبكة هبب أف يظل كضعو عند التقسيم قائمان كأنو ٓب ىبرج.الو  .5
يَبتب علػغ الت ػارج اػرز حصػة كػل شػري  منفصػلة كمسػتقلة عػن حصػ  الشػركاء اآلخػرين ُب اؼبػاؿ  .6

 اؼبقسـو  .
  أسػػأؿ ا تعػػأب : أف يبصػػرنا بأحكػػاـ شػػريعتنا كيواقنػػا إٔب اغبكػػم هبػػا، كمػػا أسػػالو جػػل شػػأنو أف هبعػػل مػػا

 كتبت علمان نااعان كعم ن صاغبان، أنو ظبي  قريب ؾبيب الدعوات.
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 قائمة المراجع
 القرآن الكريم
 السنة النبوية :

ىػ ر السنن الكربل ، مطبعة ؾبلس اؼبعارؼ النظامية ،  1344البيهقي ، أبوبكر أضبد بن اغبسْب (  .1
 اؽبند .

م الب ارم ، اؼبطبعة السلفية ، ابن حجر ، أضبد بن حجر العسق ٘ب ، اتم البارم شرح صحي .2
 القاىرة .

 المراجع اللغوية :
 ـ ر اؼبعجم الوسي  ، القاىرة . 1972ىػ /  1392إبراىيم ، أنيس كآخركف ، (  .1
 الرازم ، ؿبمد بن أيب بكر ، ـبتار الصحاح ، مطبعة عيسغ اغبليب ، القاىرة . .2
 ، دار صادر ، بّبكت .ابن منظور ، أبو الفضل صباؿ الدين بن منظور ، لساف العرب  .3

 المراجع الفقهية :
 ، اؼبطبعة اادبية ، بّبكت . 5ر ، شرح ؾبلة ااحكاـ العدلية ، ط  1923باز سليم رستم (  .1
 - 1422حيدر ، علي حيدر ، درر اغبكاـ شرح ؾبلة ااحكاـ دار عآب الكتاب ، سنة النشر  .2

2003 . 
ية ُب أحكاـ اؼبّباث كالوصية ، شركؽ للَبصبة زبيدة ، ؿبمد علي اؽبادم زبيدة ، الفوائد الفرض .3

 . 1كالنشر اؼبنصورة ، مصر ،ط 
 الطامدم ، ناصر ؿبمد الطامدم ، الت ارج بْب الور ة أحكامو كصورة ُب الفقو اإلس مي . .4
 ، دار الكتاب العريب ، بّبكت . 1اعبرجا٘ب، ؿبمد بن علي السيد ، التعريفات ، ط .5
، قسمة اام ؾ اؼبشَبكة ُب الفقو اإلس مي ، نشر دار  ـ ر 1997حسْب ، أضبد اراج (  .6

 اؼبطبوعات اعبامعية ، اإلسكندرية .
ـ ر ، أحكاـ الَبكات كاؼبواريع ، دار الفكر  1963ىػ ،  1383أبو زىرة ، ؿبمد أبوزىرة (  .7

 العريب .
ة ، اؼبطبعة الزيلعي ، صباؿ الدين عبدا بن يوسف ، تبْب اغبقائ  شرح كنز الدقائ  م  اغباشي .8

 اامّبية ، القاىرة .
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ـ ر ، كتاب ااـ ، شركة الطباعة الفنية  1961ىػ ،  1381الشااعي ، ؿبمد بن إدريس (  .9
 اؼبتحدة.

ـ ر، حاشية رد اتار علغ الدر  1966ىػ ،  1386ابن عابدين ، ؿبمد أمْب بن عابدين (  .10
 . 2اؼب تار ، ط 

دائ  الصنائ  ُب ترتيب الشرائ  ، مطبعة العاصمة ، الكاسا٘ب ، أبوبكر بن مسعود بن أضبد ، ب .11
 القاىرة .

 ىػػ ر اؼبطُب ، دار الفكر ، بّبكت . 1405ابن قدامو، عبدا بن أضبد بن ؿبمد (  .12
 مال  ، اإلماـ مال  بن أنس ، اؼبدكنة الكربل ، طبعة جديدة . .13
،  اإلس مية، دار النشر اؼبكتبة اؼببتدماؼبريينا٘ب، أبو اغبسن علغ بن أيب بكر، اؽبداية شرح بداية  .14

 بّبكت .
، نشر دار  1ىػػ ر التوقف علغ مهمات التعاريف ، ط 1410(  ؼعبد الرؤ اؼبناكم ، ؿبمد  .15

 الفكر اؼبعاصر ، بّبكت .
ا لس العاـ للبنوؾ كاؼبؤسسات االس مية ،  .16
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 قدمةم
الدكٕب كالي ، بدعم كتعزيز حقوؽ االنساف ، كحرياتو طار االىتماـ اؼبتزايد من ا تم  ُب إ      

االساسية بوجو عاـ ، كتواّب اغبماية القانونية ؽب ه اغبقوؽ بوجو خاص ، ُب ى ا االطار تظل قضية 
ربقي  العدالة من أىم اؼبوضوعات الٍب يوليها ا تم  الدكٕب عناية كبّبة ، كل ا اعترب ح  االنساف ُب 

بالضمانات الٍب ربفظ علي حقوقو كحرياتو الش صية، حجر االساس ُب بناء صرح  ااكمة العادلة
العدالة اؼبنشودة ُب ؾبتمعاتنا اغبديثة، اذ اف ى ا اغب  قد نصت عليو االتفاقيات الدكلية كاالقليمية 

وا ي  اؼب تلفة ، باإلضااة إب انو قد أكتسب شرعية دكلية ، حبكم ما جاء ُب العديد من االع نات كاؼب
كالصكوؾ الدكلية ُب مقدمتها االع ف العاؼبي غبقوؽ االنساف ، كىو ما ربدث عنو ى ا االع ف ُب 
العديد من مواده ، ًب جاء من بعدة العهداف الدكلياف ليؤكدا علي أنبية ى ا اغب  ُب بناء دكلة سيادة 

 حكم القانوف .
، ُب العديد من قرارا ا ى ا اغب  1كما تناكلت مؤسبرات االمم اؼبتحدة ؼبن  اعبريبة كمعاملة ا رمْب       

، ُب سياؽ كضعها لقواعد االمم اؼبتحدة كمبادئها ؼبن  اعبريبة كالقضاء اعبنائي ، كٓب يقتصر االمر عند 
التابعة لامم اؼبتحدة ، كالعديد  ذل  بل تبلور االىتماـ هب ا اغب  ُب صلب عمل عبنة استق ؿ القضاء

من االتفاقيات كاؼبعاىدات الدكلية ، إب جانب دساتّب كتشريعات الدكؿ اؼب تلفة. كل ذل  داعِب إب 
هنا من اؼببادئ اؼبستقرة ُب الضمّب أاغب  ُب ؿباكمة عادلة ، باعتبار الَبكيز علي موضوع ضمانات 

اف كل ا اانِب تناكلت موضوعي ى ا ُب مبحثْب ، خصصت اإلنسا٘ب ، كاحد مظاىر احَباـ حقوؽ االنس
اؼببحع االكؿ للحديع عن الضمانات اؼبقررة للمحاكمة العادلة ُب ما قبل ااكمة ، كالٍب قسمتو بدكره 
إب    ة مطالب ، اؼبطلب االكؿ خصصتو للحديع عن مبدأ قرينة الرباءة ، كخصصت اؼبطلب الثا٘ب 

الصمت كاللجوء إب الك ب ، كتناكلت بالبحع ُب اؼبطلب الثالع ح  للحديع عن ح  اؼبتهم ُب 
 اؼبتهم ُب اب يو باعبريبة اؼبنسوبة اليو .

كُب اؼببحع الثا٘ب كال م خصصتو لدراسة ح  اؼبتهم أ ناء ااكمة ، كال م قسمتو بدكره إب        
، اما اؼبطلب الثا٘ب القد خصصتو     ة مطالب ، اؼبطلب االكؿ خصصتو لضمانة اؼبساكاة اماـ القضاء

لبياف ع نية اكمة كشفويتها ، ًب تناكلت اخّبا ُب اؼبطلب الثالع سرعة الفصل ُب الدعوم ، ًب 
  .واهلل ولي التوفي   .ختمت عملي ى ا خباسبة كارداتها بقائمة الىم اؼبراج 

                                                 
هبتم  صناع السياسات كالعاملوف ُب ؾباؿ من  اعبريبة كالعدالة اعبنائية ، كل طبس سنوات للمشاركة ُب مؤسبر اامم  1

اؼبتحدة ؼبن  اعبريبة ، من أجل اؼبسانبة ُب كض  جدكؿ أعماؿ اامم اؼبتحدة  كمعايّبىا بشأف من  اعبريبة ،  كلقد 
ـ كالثالع بكمبوتو بالياباف 1960ـ كالثا٘ب باؼبملكة اؼبتحدة 1955 أنعقد أكؿ اجتماع  دبدينة جنيف بسويسرا عاـ

 ـ كاغبادم عشر بالدكحة بقطر. 1995ـ .... كاستمر إب أف عقد اؼبؤسبر الثامن ُب القاىرة سنة 1965
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 المجث االول
 ضمانات المتهم قبل المحاكمة

 تمهيد وتقسيم/ 
من اؼبعركؼ أف الدعول اعبنائية ىي كسيلة الدكلة ُب اقتضاء حقها من الش   ال م أرتكب       

اع ه مكوناه عبريبة ، كمن ىنا االدعوم اعبنائية ال ترا  إال علي اعبا٘ب ، يّب أف التحق  من نسبة اعبريبة 
ائية ترا  علي اؼبتهم إٕب اعباني  تتأٌب إال بعد ااكمة ك بوت التهمة ، من ىنا اأف الدعوم اعبن

بارتكاب اعبريبة ، ااؼبدعي عليو ىو الش   ال م تتهمو النيابة العامة بارتكاب اعبريبة ، كتطالب 
 اكمة بتوقي  العقاب عليو ، ااؼبتهم ىو اؼبدعي عليو ُب الدعوم اعبنائية .

، 1حقة علي را  الدعومكدبا أف صفة اؼبتهم قد تثبت ُب اَبة سابقة علي الدعوم أك ُب اَبة ال      
كل ا اأف صفة اؼبتهم تثبت للش   عند توجيو اال اـ إليو من سلطة التحقي  سواء كانت النيابة العامة 
أك قاضي التحقي  أك يراة اال اـ، لتوقي  العقاب عليو عن طري  سن تشريعا ا اعبنائية كاضعة نصب 

بة اعبا٘ب حفاظا علي كياهنا ، كح  اؼبتهم ُب اغبفاظ عيناىا اؼبوازنة بْب حقْب متناقضْب ، حقها ُب معاق
علي حقوقو كحرياتو اػباصة ، كتضحي بأحد اغبقْب بقدر أنبية اآلخر ، كاجل ذل  تعمل لدرأ أم 

  تعسف أك استبداد من رجاؿ السلطة عند فبارستهم لإلجراءات اؼب ولْب هبا ُب ح  اؼبتهم .      
ضعية إٔب إحاطة اؼبتهم بضمانات ُب مرحلة ما قبل ااكمة، اجل لقد ذىبت جل التشريعات الو      

أف تكوف ااحكاـ الصادرة ُب ح  اؼبتهم نزيهة بقدر اإلمكاف، إذ أف العدالة اؼبطلقة ىي العدالة 
السماكية، كلعل من أىم ى ه الضمانات تكمن ُب قرينة الرباءة ، كح  اؼبتهم ُب الصمت كاللجوء 

ُب أف يبلغ  بالتهمة اؼبنسوبة إليو، كلبياف ى ه الضمانات ذىبت إٔب تقسيم ى ا للك ب، كح  اؼبتهم 
اؼببحع إٔب    ة مطالب, اؼبطلب ااكؿ خصصتو للحديع عن قرينة الرباءة، كاؼبطلب الثا٘ب ًب 
زبصيصو لبياف ح  اؼبتهم ُب الصمت كاللجوء إٔب الك ب، كاؼبطلب الثالع خص  للحديع عن ح  

 يتم إب يو عن التهمة اؼبنسوبة إليو.اؼبتهم ُب أف 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 كتكوف ُب اَبة الحقة  كما ُب حالة أدخاؿ متهمْب أخرين من قبل يراة اال اـ .  - 1
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 قرينة البراءة المطل  األول
ا كىًإذىا حىكىٍمتيم بػىٍْبى        يقوؿ ا سبحانو كتعأب : (ًإفَّ الٌلوى يىٍأميريكيٍم أىف تيؤدحكاٍ ااىمىانىاًت ًإٔبى أىٍىًلهى

يعنا بىًصّبنار النَّاًس أىف ربىٍكيميواٍ بًاٍلعىٍدًؿ ًإفَّ الٌلوى نًًعمَّا يىًعظيكيم بًًو ًإفَّ الٌلوى كىافى ظبًى
أب :( ، كيقوؿ سبحانو كتع1

ا فبَِّّ  ديكاٍ ُب أىنفيًسًهٍم حىرىجن نػىهيٍم ٍبيَّ الى هبًى  ا قىضىٍيتى كىييسىلِّميواٍ اى ى كىرىبِّ ى الى يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّى وبيىكِّميوؾى ًايمىا شىجىرى بػىيػٍ
تىٍسًليمن ر

2 . 
علغ القاضي النزيو  اقولو تعأب " إذا حكمتم بْب الناس أف ربكموا بالعدؿ " يقتضي اغبكم دبا يبليو     

اؼبستقيم، ضمّبه اق  ُب ؿبي  قدسية كرامة اإلنساف، كاغبرية الفردية، كاحَباـ حقوقو، ُب قضاء دكلة 
اغب  كالقانوف كا تم  اؼبد٘ب، كىو ما يقتضي االستق ؿ الكلي التاـ الشامل، البعيد عن بؤر اؽبيمنة 

 معينة، يّب مصلحة الشعب . كالضط  كالعنف، كالتأ ّب اؽبادؼ إٔب مصلحة حكومية
امن اؼببادم ااساسية للح  ُب ؿباكمة عادلة ااَباض براءة أم ش   يتهم بارتكاب أم اعل      

جنائي، إٔب أف يثبت إدانتو كاقا للقانوف، بعد ؿباكمة عادلة، كهبب أف يظل ااَباض الرباءة قائما ما ٓب 
علغ معاملة اؼبتهم ُب اكمة كتقييم اادلة احسب، يثبت العكس، كال ينطب  اغب  ُب ااَباض الرباءة، 

بل ينطب  أيضان علغ معاملتو قبل ااكمة، اهو ينطب  علغ اؼبشتبو ايهم، قبل ا امهم رظبيا بارتكاب 
أم جريبة، سبهيدا لتقديبهم للمحاكمة ، كيستمر ى ا اغب  قائما إٔب أف يتم تأييد حكم اإلدانة بعد 

، كاغبفاظ علغ كرامة اإلنساف كحريتو، كحقوقو اؼبقدسة، تتطلب احَباـ 3ناؼاستنفاذ مراحل االستئ
اااصل ُب اإلنساف الرباءة كمن ى ا اؼبنطل  يكوف التعامل  4القاعدة القانونية القائلة (ااصل الرباءةر 

ااف كل  معو ُب كل ااكقات ، كعلغ كااة اؼبستويات، ااذا ما كجو إٔب اإلنساف أ اـ بارتكاب جريبة ما،
ما يت   حياؿ ذل  من تدابّب كإجراءات ينبطي أال تنطوم علغ شبهة العقاب، انو ٓب تثبت إدانتو 

 .5بعد، كهبب أف تتاح لو الفرصة كاملو إل بات  براءتو، كنفي اال اـ 

                                                 
 . 58ة سورة النساء ، اآلي - 1
 . 65سورة النساء ، اآلية  - 2
راج  / اروبة ؿبمد ىشاـ ، ضمانات اغب  ُب ؿباكة عادلة ُب اؼبوا ي  الدكلية  غبقوؽ اإلنساف ، ؾبلة الفكر كلية  - 3

 .439اغبقوؼ كالعلـو السياسية ، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة ، العدد العاشر ػ  
مة عادلة ، جبع مقدـ ، اعمل الندكة  ااكمة العادلة ، الٍب نظمها  راج  / عزالدين الكومي ، اغب  ُب ؿباك - 4

 .33ـ ، ص 1995ديسمرب ، كانوف االكؿ ،  9- 6ارباد اامْب العرب ، القاىرة ، 
راج  / ابراىيم ؿبمد العا٘ب ، اغب  ُب ؿباكمة عادلة كا  اؼبيثاؽ االاريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب مقارنا بالو ائ   - 5

ديسمرب ،   9- 6  9 – 6الدكلية ، حبع مقدـ للندكة ااكمة العادلة ، الٍب نظمها ارباد اامْب العرب ، القاىرة، 
 .54ـ ، ص 1995كانوف االكؿ ، 
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كى ه القرينة  تقرر أف  كل  انساف  برئ  إٔب أف تثبت إدانتو حبكم قضائي باث، اهي ت ـز  
ناء مرحلة التحريات، كالتحقي  االبتدائي ،كأماـ اكمة االبتدائية، كاالستئناؼ، كأماـ اكمة الفرد أ 

 .1العليا، حٌب يصبم اغبكم باتا، أم يّب قابل للطعن ايو 
كنظران انبية ى ه القاعدة القانونية، القد تعددت اؼببادئ الدستورية للدكؿ ، الٍب يستند مبدأ  

ر من 15، كعلغ حد سواء اؼبوا ي  الدكلية أك اؼبوا ي  الوطنية، اقد نصت اؼبادة (قرينة الرباءة اليها
الدستور اؼبلكي اللييب علي أنو " كل ش   متهم جبريبة يعترب بريئا إٕب أف تثبت إدانتو قانوناه ُب ؿباكمة 

واؿ االستثنائية تؤمن لو ايها الضمانات الضركرية للدااع عن نفسو كتكوف ااكمة علنية ، إال ُب االح
 91لسنة  20ر من القانوف رقم 17الٍب ين  عليها القانوف "، كما تن  الفقرة ااكٕب من اؼبادة (

 بشأف تعزيز اغبرية علغ أف ( اؼبتهم برئ إٔب أف تثبت إدانتو حبكم قضائي ....ر. 
ااكٔب من اؼبادة ـ، قد ن  ُب الفقرة 1948كقبد اإلع ف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر ُب ديسمرب 

ر منو علغ ى ا اؼببدأ، حيع ن  علغ أف ( كل ش   متهم جبريبة يعترب بريئا  إٔب أف يثبت 11(
 ارتكابو ؽبا قانونا ُب ؿباكمة علنية تكوف قد كارت ايها صبي  الضمانات ال زمة للدااع عن نفسو ر.

د الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ر من العه14ككرد ذكر ى ا اؼببدأ ُب الفقرة الثانية من اؼبادة ( 
ـ، كالٍب نصت علغ أنو ( من ح  كل متهم بارتكاب جريبة أف 1966كالسياسية، الصادر ُب ديسمرب 

 يعترب بريئاي إٔب أف تثبتت حبكم قانو٘ب ر .
ر من االتفاقية ااكربية غبقوؽ اإلنساف الصادرة ُب  61كما قبد أف الفقرة الثانية من اؼبادة (  
ـ، قد نصت علغ ى ا اؼببدأ بأف أكدت علغ أنو ( كل ش   متهم ُب جريبة يعترب بريئان 1950 نوامرب

 حٌب يثبت إدانتو كاقا للقانوف ر.
ر من االتفاقية اامريكية غبقوؽ اإلنساف 8كك ل  اغباؿ القد نصت الفقرة الثانية من الػػػمادة ( 

بريئا طاؼبا ٓب تثبت إدانتو كاقا للقانوفر، كك ل  علغ أنو (لكل متهم ُب جريبة خطّبة اغب  ُب أف يعترب 
ـ ُب الفقرة ااكٔب من 1979اغباؿ ن  اؼبيثاؽ اااريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب ، الصادر ُب يوليو 

ر علغ أنػػػػػو (اإلنساف برئ حٌب تثبت إدانتو أمػػػػػػاـ ؿبكمة ـبتصة ر، كن  مشركع اؼبيثاؽ  7اؼبادة ( 
ساف ُب  مادتو الثالثة عشر علغ أف ( اؼبتهم برئ إٔب أف يثبت إدانتو دبحاكمة قانونية العريب غبقوؽ اإلن

 تؤمن لو ايها الضمانات الضركرية للدااع عنور 
كالش  ُب أف أنبية مبدأ قريبة الرباءة تأٌب من اا ار الٍب تتحق  نتيجة تبنيو من قبل اؼبشرع  

اعبزائي، تلل  اا ار الٍب تؤدم إٔب ضباية اغبقوؽ كاغبريات الٍب تتعل  بالكرامة أماـ اإلنسانية  لكل ارد 

                                                 
  / اائز الظفّبم ، اؼبعآب االساسية للقضية العادلة ُب مرحلة االستدالالت  كالتحقي  االبتدائي كاقا ؼبفهـو راج - 1

 .33ـ ، ص  2001القانوف الكويٍب ، ؾبلس النشر العلمي جامعة الكويت ، الطبعة االكٕب ، 
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عنها، سواء من خ ؿ من  االعتداء  كدكال من ااراد ا تم ، كالٍب ربرص اعبماعة دائما علغ ضبايتها، 
علغ تل  القرينة ُب ظل االجراءات الٍب قد يت  ىا رجاؿ الضبطية القضائية، أك فبن يقوموف بالتحقي  
ُب اعبرائم من رجاؿ السلطة العامة حبسب اختصاصهم ، ى ا باإلضااة إٔب آ ر ُب ياية اانبية، يتعل  

آل ار اؼبَبتبة علغ قرينة الرباءة، ىو داعها بعبء اا بات عن  ، يتمثل  ُب أف أىم ا1باا بات اعبنائي
كاىل اؼبتهم، كجعل ى ا العبء ملقغ علغ عات  السلطة العامة، ااؼبتهم ال يطالب با بات ما يدعيو 

 . 2من براءتو من التهمة اؼبنسوبة إليو، بل علغ السلطة العامة الٍب سبثل اال اـ، أف تقدـ ما تدعيو
اؼبشركعية قمة الضمانات ااساسية اعبدية كاغباظبة غبقوؽ كحريات الشعوب إذ كيبثل مبدأ  

تبلور ى ا اؼببدأ كل ما استطاعت الشعوب أف ربرزه من مكاسب ُب صراعها م  السلطات اغباكمة 
 إلجبارىا علي التنازؿ عن كل مظاىر اغبكم اؼبطل  .

ع الدكلة للقانوف ذبد أساسا ؽبا ُب كالواق  اف التفرقة بْب مبدأ سيادة القانوف كمبدأ خضو  
نصوص القانوف الدستورم اؼبصرم اغبإب ، القد ن  اؼبشرع الدستورم ُب مصر علي كل من اؼببدأين 

ـ أف "سيادة القانوف ليست ضماناه مطلوباه غبرية الفرد احسب 1971حيع كرد ُب ك يقة إع ف دستور 
ر علي أف " سيادة 64اؼبشرع الدستورم ُب اؼبادة ( ، كلكنها ااساس الوحيد ؼبشركعية السلطة " كن 

 .3القانوف اساس اغبكم ُب الدكلة كأف زبض  الدكلة للقانوف 
كأف خضوع الدكلة للقانوف ليس سول أحد مقتضيات أك نتائد مبدأ سيادة القانوف أك مبدأ  

مفهومها اؼبعاصر ُب ؾباؿ اؼبشركعية ، بينما قضت اكمة الدستورية العليا بأف دكلة القانوف تقـو ُب 
 .4توجهها كبو اغبرية ، علي مبدأ مشركعية السلطة مقَبناه كمعززاه دببدأ اػبضوع للقانوف

أما مبدأ خضوع الدكلة للقانوف ، اانو يرتب  بالضمانات اؼبقررة للحقوؽ كاغبريات العامة لااراد  
ى ا اامر يؤكده قضاء اكمة ، من خ ؿ كفالة مشركعية أعماؿ السلطات العامة ُب الدكلة، ك 

                                                 
 .25راج  / اائز الظفّبم ، اؼبرج  الساب  ، ص  - 1
يكوف ذا أ ر حٌب ُب مرحلة التحقي  االبتدائي ، ااؼبتهم اػباض  للتحقي  اعبنائي ال يطالب  الش  أف ى ا اؼبنط  - 2

با بات براءتو ، حيع اهنا مفَبضة كاقا ؼببدأ قرينة الرباءة ، ال م يقرر انو برئ  حٌب تثبت عكس ذل  ، بل علغ 
ا يسمي بادلو االدانة ، اه ا العبء ملقغ علغ كك ء النيابة العامة ر أف يطرحوا م –رجاؿ السلطة العامة ( اققْب 

عاتقو كسند علغ كاىل السلطة العامة ، كلزيادة االيضاح ، راج  / كماؿ عبدالواحد اعبوىرم ، تأسيس االقتناع 
 .  30،  29ـ ، دار ؿبمود للنشر كالتوزي   القاىرة ، ص 1999القضائي ، كااكمة اعبنائية العادلة ، الطبعة االكٕب 

راج  / سامي صباؿ الدين ، القضاء االدارم مبدأ اؼبشركعية ، مؤسسة حورس للنشر كالتوزي  ، اإلسكندرية  ، -- 3
 . 2، ص  2002،  3ط 

مشار اليو ُب مرج  عبداؼبنعم قريرة مرعي ،مبدأ السيادة دستورياه كانعكاس ل تفاقيات الدكلية ، حبع منشور ُب  - 4
 .232، ص  2013ارباير  2،   24وف ر كلية القانوف ، جامعة خليد سرت ، حبوث كاكراؽ ندكة (دكلة القان
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الدستورية العليا بأف " مبدأ خضوع الدكلة للقانوف ؾبدداه علي ضوء مفهـو ديبقراطي ، مؤداه أال زبل 
تشريعا ا باغبقوؽ الٍب يعترب صوهنا مفَبضاه أكلياه لقياـ دكلة القانوف ، كضمانة أساسية تؤمن لكل أنساف 

 .1ليو الدستوركااة اغبقوؽ كاغبريات كى ا ما ن  ع
كيعترب الدستور التشري  االساسي ُب أية دكلة قانونية ، حيع  ال يتصور قياـ دكلة القانوف دكف  

أف يكوف ؽبا دستوراه يقيم النظاـ السياسي ُب الدكلة كيؤسس الوجود القانو٘ب للهيئات اغباكمة ُب 
فرد كااقليات من احتماؿ تعسف اعبماعة ، كيبْب اغبقوؽ كاغبريات العامة الٍب  دؼ إب ضباية ال

كاستبداد اايلبية ، كربدد ضمانات كفالة ى ه اغبقوؽ كاغبريات ، كمن ى ا اؼبنطل  اانو يتع ر القوؿ 
بأف دكلة ما ىي دكلة قانونية بدكف كجود القواعد الدستورية اؼب زمة لتنظيم ى ه الدكلة كمن ًب يعترب 

 الدستور أكؿ مقومات دكلة القانوف .
عد القواعد الدستورية أياه كاف شكلها القواعد القانونية العليا ُب الدكلة حبيع يتعْب  التزاـ  كت 

كااة السلطات العامة ُب الدكلة هبا ، كك ل  اااراد ينزلوف علي مقتضغ أحكامها ، كينبطي أال تتضمن 
ؿ جزاء عدـ اؼبشركعية تصراات السلطات العامة أك اااراد ماال يتعارض كى ه ااحكاـ ، كإال ح  إنزا

، كيكوف الدستور ُب جوىره منظومة من القيود علي فبارسة السلطة ، كا تم  ال م يراعي ى ه 2عليها
القيود يؤسس دكلة دستورية ، كااصل أف ترد الدستورية ُب ك يقة رظبية تسمغ بالدستور ال م يعد ُب 

د القانونية تندرج ايما بيتها حبيع ربتل قمتها ى ه اغبالة أكؿ مصدر من مصادر اؼبشركعية ، كأف القواع
القواعد الدستورية الصادرة من السلطة التأسيسية كتليها القواعد التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية 
، كاخّباه القواعد ال ئحية الٍب تضعها السلطة التنفي ية ، كأف تدرج القواعد القانونية ىو أحد مقومات 

 3دكلة القانوف
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .233راج  عبد اؼبنعم قريرة مرعي ، مرج  ساب  ، ص  - 1
راج / خليفة صاّب أحواس ، القانوف الدستورم اللييب كالنظم السياسية ، دراسة شاملة لاكضاع السياسية  -- 2

 كمابعدىا . 28ـ ، ص  2004لبناف ،  –عبديد ، بّبكت كاإلدارية ح ؿ نصف قرف ، دار الكتاب ا
 .112راج  / سامي صباؿ الدين ، القضاء اإلدارم ، مرج  ساب  ، ص  - 3
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 المطل  الثاني 
 ح  المتهم في الصمت واللجوء للكذب

 تمهيد وتقسيم :
إف حرية اؼبتهم ُب إبداء أقوالو كدااعو ، ىو من ضمن اغبقوؽ اؼبقررة دبقتضي الدساتّب كالقوانْب،      

ايجب أف يكوف االستجواب للمتهم قد ًب ُب ظركؼ ال تأ ّب ايها علغ حرية اؼبتهم ُب ابداء أقوالو ، 
نوم، كأف يلح  بو أ ران نفسيا كدااعو، حبيع تكوف إرادتو دبنأل عما قد يعيبها، سواء تأ ّب مادم أك مع

عند إجرائو كعلغ ذل  كحٌب يكوف االستجواب صحيحا مطابقا لصحيم القانوف، هبب أف يتمت  اؼبتهم 
خ لو حبريتو الكاملة ُب ابداء أقوالو، بعيدا عن أم تأ ّب، كك ل  أف تكفل حريتو ُب اإلجابة عما يوجو 

، ك ل  اانو من ح  اؼبتهم أف يقوؿ ما 1تو قرينة ضدهإليو من  م أك التزاـ الصمت، كااله يت   صم
يشاء من إجابات صادقة كانت أـ كاذبو، كعلغ ذل  اسوؼ نتحدث أكالن عن ح  اؼبتهم ُب الصمت، 

 ًب نتحدث  انيا عن حقو ُب اللجوء للك ب. 
   -أوالً / ح  المتهم في الصمت :

ت ، عند إخضاعو ل ستجواب الو مطل  اغبرية من الضمانات اؼبقررة للمتهم حقو ُب التزاـ الصم     
، علغ 2ُب أف هبيب عن االسئلة الٍب توجو إليو، أك أف يلتـز الصمت، أم يسكت أك يبتن  عن اإلجابة 

الريم  من أف اؼبتهم ىو الش   الوحيد ُب الدعول اعبنائية ال م ينفرد دبعراة اغبقيقة، أك علغ ااقل 
ن اعبريبة  موضوع الدعول، كىو من يستطي  أف يؤكد كبصورة قاطعة أنو لديو أكرب قدر من اؼبعلومات ع

قد أرتكب ى ه اعبريبة من عدمو، إال أنو ليس ملزمان باف يقدـ دليل براءتو، ذل  أف عبء اإل بات ال 
يق  عليو، بل يق  علغ عات  السلطة العامة ( سلطة اال اـر اهي الٍب تبحع عن اادلة  الٍب تكشف 

قة، سواء كانت ُب صاّب اؼبتهم، أك ُب يّب صاغبو، كأف كاف من اعبائز أف يقدـ الدليل ال م عن اغبقي
يثبت ذل ، كيقدـ كل ما لديو من اادلة لدحض اال اـ اؼبوجو إليو، كعلغ ذل  الو مطل  اغبرية بْب 

 . 3ة قرينة ضدهأف هبيب، أك يلتـز الصمت، كال هبوز بأم حاؿ من ااحواؿ أف يعترب امتناعو عن اإلجاب

                                                 
راج  / ؿبمد علغ  التائب ، ضمانات ااكمة العادلة ، حبع منشور ُب حبوث كأكراؽ ندكة (دكلة القانوف ر كلية  - 1

 .32، ص  2013ارباير  2،   24القانوف ، جامعة خليد سرت ، 
راج  / ؿبمد مصطفي القللي ػ، أصوؿ قانوف ربقي  اعبنايات ، الطبعة الثانية ، مكتبة مصطفي الباقي اغبليب   - 2

 .. 352ـ ، ص  1995كأكالده ، القاىرة ، 
 1984راج  / أضبد ادريس أضبد ، ااَباض قرينة براءة  اؼبتهم ، رسالة دكتوراه ،كلية اغبقوؽ ، جامعة القاىرة ،  - 3

 . 77ـ ، ص 
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كلقد أصب  الفقو علغ أف للمتهم كامل اغبرية ُب عدـ إبداء اقوالو، كلو اغب  ُب االمتناع عن  
، ا  يصم أف يؤكؿ صمتو علغ كجو يضر دبصلحتو، أك  1اإلجابة مٌب شاء عن االسئلة الٍب توجو إليو 

حرية الش   ُب الك ـ، أك  ،  اح  اؼبتهم ُب الصمت يعِب2أف يستطل بأم كيفية  ضده ُب اال بات
االمتناع عنو، ذل  أنو ال يوجد ما هبرب اؼبتهم علغ الك ـ أماـ أم جهة، سواء كانت سلطة ربقي ، أك 

 . 3ؿباكمة، كببساطة انو من اغبقوؽ اؼبقررة لإلنساف
  -ثانيا / ح  المتهم في اللجوء إل  الكذب:    

ع عن الك ـ أماـ سلطة التحقي ، كك ل  اكمة ىي ح  إذا كاف من اؼبقرر أف ح  اؼبتهم ُب االمتنا 
. اانو من اؼبستقر اقهان كقضاءن أف 4من حقوؽ اإلنساف، كالٍب ضبتها اؼبوا ي  كالدساتّب كالقوانْب اإلجرائية

 . 5اؼبتهم ال يلـز بقوؿ الصدؽ، أك قوؿ اغبقيقة، كأنو ال يعاقب علغ الك ب ُب أقوالو 
عن التعبّب عن مكنونات نفسو، كك ل  حقو ُب حرية الدااع عن نفسو صادقا   امن ح  اؼبتهم االمتناع

، كعلغ ذل  إذا است دـ جهاز اكتشاؼ الك ب مث ن، ااف 6كاف أك كاذبان حسبما تفتضيو مصلحتو
ى ه االعَبااات الٍب قد تصدر من اؼبتهم تعد باطلة ، كال يطّب من ذل  أف ى ا االست داـ كاف برضا 

 . 7بدكنو اؼبتهم، أك 
 م  أف االعَباؼ للمتهم هب ا اغب  بشكل مطل ، قد يؤدم إٔب تضليل العدالة، كبالتإب ضياع اغبقيقة، 

                                                 
راج  / تواي  الشاكم ، اقو االجراءات اعبنائية ، اعبزء االكؿ ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العريب ، القاىرة ،  - 1

 . 250مد علغ التائب ، اؼبرج  الساب  ، ص، كراج  / ؿب121ـ ، ص  1954
راج  / مأموف ؿبمد س مة ، شرح قانوف االجراءات اعبنائية اؼبصرم ، اعبزء االكؿ ، دار النهضة العربية ،  - 2

 . 683ـ ، ص  1988
بدكف تاريو  راج  / عبداغبميد الشواريب ، االخ ؿ حب  الدااع ُب الفقو كالقضاء ، منشاة اؼبعارؼ اإلسكندرية  ، - 3

. كراج  / حساـ الدين ؿبمد اصبد ، ح  اؼبتهم ُب الصمت ، دراسة مقارنو ، دار النهضة العربية ،  149نشر ، ص 
 . 60ـ ، ص  2003الطبعة الثانية ،  

ـ  2003القاىرة ،  –_ راج  / عبدالرؤكؼ عبيد ، شرح القواعد العامة لإلجراءات اعبنائية ، طبعة نادم القضاء  4
 .467ص 

ـ ، ص  1994القسم اػباص ، اعبزء االكؿ ، الطبعة االكٕب ،  –راج   / ؿبمد أمْب ، شرح قانوف العقوبات  - 5
333. 

 . 23ـ ، ص  1975راج  / سامي صادؽ اؼب  ، اعَباؼ اؼبتهم ، الطبعة الثانية ، اؼبطبعة العاؼبية القاىرة ،  - 6
ـ ،  1971، ابريل  53لصمت ، ؾبلة االمن العاـ  مصر ، العدد راج  / سامي صادؽ اؼب  ، ح  اؼبتهم ُب ا - 7

.  كراج  / ؿبمد عبدا دبنوف ، مدل مشركعية است داـ جهاز كشف الك ب ُب التحقي  اعبنائي ، ؾبلة  19ص 
 . 33 32ـ ، ص  2015سبتمرب  –بِب كليد ، السنة الثانية ، العدد الراب   –اغب  ، كلية القانوف 
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كعلغ ى ا النحو قد يلح  الضرر بأش اص أبرياء كال ع قة ؽبم بالواقعة، باإلضااة إٔب أنو يهدد ح  
 ا تم  ُب الوصوؿ للحقيقة

، كىو ما يلح  الضرر بآمن ا تم  كاستقراره باا ت اعبا٘ب من 1كمعراة الفاعل اغبقيقي ؼبعاقبتو 
العقاب، كلقد سب  القوؿ باف اؼبشرع اعبنائي كىو يسن الن  اعبنائي يوازل بْب حقْب ـبتلفْب ، كأنو 
                          ُب ى ه اغبالة ضحي حب  الدكلة معترباه ح  الفرد ُب ضباية حقوقو كحرياتو أكٔب بالرعاية .                   

 المطل  الثالث
 ح  المتهم في علمو بالجريمة المنسوبة إليو

يعد ح  اؼبتهم ُب اإلحاطة بالتهمة اؼبنسوبة إليو، من اغبقوؽ ااساسية الٍب اشَبطتها الدساتّب الية 
 .2ككفلتها اؼبوا ي  الدكلية ككل التشريعات اعبنائية

ر ، من العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، علغ أنو 14اؼبادة (القد نصت الفقرة الثانية من 
( لكل متهم جبريبة أف يتمت  أ ناء النظر ُب قضيتو، علغ قدـ اؼبساكاة التامة، كأف يتم إع نو سريعان 

 .3كبالتفصيل كبلطة يفهمها، بطبيعة التهمة اؼبوجهة إليو كأسباهبا
ر، كك ل  اغباؿ ااف الفقرة ااكٔب من اؼبادة 71لغ ى ا اغب  ُب اؼبادة (كقبد الدستور اؼبصرم قد ن  ع

ر من قانوف االجراءات اعبنائية اؼبصرم قررت ى ا اغب  بأف نصت علغ أنو ( كتدكر ُب كرقة 233(
التكليف باغبضور التهمة كمواد القانوف الٍب تن  علغ العقوبة ر، كما أف اؼبشرع اللييب ن  علغ ى ا 

ر اجراءات جنائية بالقوؿ ( عند حضور اؼبتهم اكؿ مرة ُب التحقي  هبب علغ 105اؼبادة ( اغب ، ُب
 اق  أف يتثبت من ش صيتو ٍب وبيطو علمان بالتهمة اؼبنسوبة إليو كيثبت أقوالو ُب اضر ر.

ُب كيَبتب علغ إيفاؿ بيانات التهمة بط ف كرقة التكليف باغبضور، كمن ًب يتفرع عن ح  اؼبتهم 
إحاطتو بالتهمة أف يكوف لو اغب  االط ع علغ ااكراؽ، ككجوب السماح للمحامي باالط ع علغ 

ر اجراءات لييب، كاالط ع ىنا يشمل 125التحقي ، ُب اليـو الساب  علغ االستجواب ككاقا للمادة (

                                                 
سلطة التحقي  ، رسالة ماجستّب ، منشورات  –ؿبمد علغ التائب ، اساسيات استجواب اؼبتهم  دبعراة راج  /  - 1

 . 257. كراج  / ؿبمد علغ التائب ، اؼبرج  الساب  ، ص  159ـ ، ص  2008دار منا ، 
قانونية ، تقرير من راج  / مبارؾ علغ عثماف ، ماىي ااكمة العادلة ، دليل اساس حوؿ اؼبعايّب كاؼبمارسات ال - 2

عبنة ااميْب غبقوؽ اإلنساف ، نيويورؾ ، اغب  ُب ؿباكمة عادلة ، اعماؿ الندكة الٍب نضمها ارباد ااميْب العرب ، 
 188ـ ، ص  1995ديسمرب كانوف االكؿ  8-6القاىرة 

ية ، حبع منشور ُب ؾبلة .راج  / اتحي اضبد سركر ، الضمانات الدستورية للحرية الش صية ُب اػبصومة اعبنائ- 3
.، كراج  / شعباف ؿبمود ؿبمد اؽبوارم ، استق ؿ القضاء  87، ص  1970، يناير  339مصر اؼبعاصرة ، العدد 

كضمانات ااكمة العادلة حبع منشور ُب حبوث كاكراؽ ندكة (دكلة القانوف ر كلية القانوف ، جامعة خليد سرت ، 
 .315، ص  2013ارباير  2،   24
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انوف االجراءات ر من ق14ح  اامي ُب اخ  صورة من ااكراؽ كاؼبستندات، الوارد ذكرىا  باؼبادة (
 .1اعبنائية اللييب

إذان ال يكفي كاقان لسردنا الساب  بأف تتوٕب  االستجواب السلطة اؼب تصة بالتحقي ، بل البػػػد أف تقـو 
باحاطة اؼبتهػػػػم علمػػا بالتهمة اؼبنسوبػػػػة إليػػػػػو، ذل  أنػػػػػػو من اؼبعلػػػػـو أف اؼبتهػػػػػػػم ال يستطي  أف يعد 

، إال إذا أحي  علمان باااعاؿ أك التهم اؼبنسوبة إليو قبل استجوابو، انو بطّب ذل  يصبم دااعو دااعو
 .2مشوبان بالطموض، كعدـ الفاعلية 

كيبكن القوؿ أف كاجب اإلع ـ يتعل  بتحديد الوصف القانو٘ب للجـر (طبيعتور، كالوقائ  الٍب تشكلو ( 
منوحة دبوجب اؼبادة الثانية من العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ السببر كىي بالتإب أكس  من اغبقوؽ اؼب

اؼبدنية كالسياسية، اؼبطبقة علغ حاالت القبض، إذ أف ااساس اؼبنطقي أنو هبب أف تكوف اؼبعلومات 
اؼبقدمة كاايو لسماع ىيئة الدااع، كعندما ٓب تفسر عبارة تقدٙب معلومات اورية بشكل منس  كإمبا 

اب  م  تقدٙب التهمة، أك بعد ذل  مباشرة م  بدء التحقي  القضائي ااكؿ، أك أخدت بشكل عاـ للتط
م  البدء ُب  أم ظباع أخر يؤدم إٔب شكوؾ رظبية ضد ش   معْب، هبب أيضان تقدٙب اؼبعلومات 

 .3للمتهم بلطة يفهمها 
 المبحث الثاني

 ضمانات المتهم اثناء المحاكمة
 تمهيد وتقسيم / 

لتشريعات الدكلية كاإلقليمية كالية، قد نصت علغ ضركرة تواّب ضمانات للمتهم لقد سب  القوؿ بأف ا
ُب مرحلة ما قبل ااكمة، كك ل  اغباؿ ااف معظم ى ه التشريعات قد ذىبت إٔب ضركرة تواّب 
ضمانات ؽب ا اؼبتهم، ُب مرحلة ااكمة، كذل  لضماف س مة االجراءات الٍب تت دد حياؿ اؼبتهم، 

عدـ تعسف السلطات اؼبكلفة دبباشرة ى ه االجراءات كل ا سنتناكؿ ى ا اؼببحع علغ    ة كضماف 
مطالب، اؼبطلب ااكؿ كسنبحع ايو استق لية القضاء كاؼبساكاة أمامو، كلبص  اؼبطلب الثا٘ب لبياف 

 ع نية اعبلسات، كأخّبان نتحدث ُب اؼبطلب الثالع عن ضمانة سرعة الفصل ُب الدعول  .
                                                 

راج  / عبد الرؤكؼ اؼبهدم ، حدكد حرية القاضي اعبنائي ُب تكوين عقيدتو ، تعلي  علغ حكم ؿبكمة النقض  - 1
ـ ، مؤسسة العْب 1998يناير  28ؽ ، الصادر بتاريو  39لسنة  79اؼبصرية ، الدائرة اعبنائية ، ُب الطعن رقم 

 .638، 637ـ ، ص  1993للطباعة ،مصر ، 
،   3،  1، العدد  15دكر اامي ُب التحقي  كااكمة ، ؾبلة مصر اؼبعاصرة ، السنة  راج  / رؤكؼ عبيد ،  - 2

. كراج  / ؿبمود اضبد طو ، ح  االستعانة دبحاـ ا ناء ربقيقات الشرطة القضائية ، دار  5، ص  1960يوليو 
 .1888ـ ، ص  1993النهضة العربية ، 

 .188راج  / مبارؾ علغ عثماف ، اؼبرج  الساب  ، ص  - 3
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 استقاللية القضاء والمساواة أمامو: ل  االولالمط
يقصد باستق ؿ القضاء أال يكوف ىناؾ تدخ  ُب عمل القضاء من سلطة أخرل إف استق ؿ       

القضاء ىو احد ضمانات تقدير كاحَباـ حقوؽ اإلنساف ااستق ؿ القضاء وبق  العدالة كربقي  شرعية 
ت الدكلة كربقي  اؼبساكاة كسيادة القانوف ، كما أف استق ؿ القضاء يضمن حقوؽ اإلنساف كاغبريا

ااساسية عبمي  أاراد ا تم  ، كاستق ؿ القضاء يعِب عدـ تدخل أم سلطة ُب أعماؿ السلطة القضائية 
، امن اؼبستقر عليو ُب القانوف الدستورم أف الدكلة القانونية تقـو علي مبدأ الفصل بْب السلطات 

اؼببدأ الدستورم اؽباـ  الث ث ، حبيع ال تتدخل أم سلطة ُب أعماؿ السلطة ااحرل ، كإعمااله ؽب ا
 اقد ظهر مبدأ استق ؿ القضاء .   

كاستق ؿ القضاء يعِب بيعده عن التأ ّبات اػباصة، أيان كاف مصدرىا، السلطة التشريعية، أك       
السلطة التنفي ية، كك ل  بأف يكوف بعيدان عن تأ ّب الرأم العاـ أك اااراد، كأف ال يكوف القاضي 

كاستق ؿ القضاء باؼبفهـو الساب  من اساسيات كشركط القضاء العادؿ، كال م . 1نوف خاضعان لطّب القا
يقضي بعدـ التقييد بأم مؤ رات خارجية، أك أم قيود، أك أم إيراءات، أك  ديدات، ا  هبوز التدخل 
ُب عمل القاضي ُب إصدار حكمو، إذ أف تصحيم اػبطأ ال م قد يق  ايو القاضي، عوعبت بتعدد 

كالدكلة القانوف اؼبعاصرة، الٍب تقـو علغ مبدأ الفصل بْب .2ت التقاضي، كخاصة ُب اعبرائم اعبنائية درجا
السلطات ال م نادل بو ا سفة الثورة الفرنسية، أال كىو نظاـ الفصل بْب السلطات الث ث، 

كعلغ . 3داد اغبكاـ التشريعية، التنفي ية، القضائية، كى ا النظاـ ىو ضماف للحريات الفردية، كعدـ استب
ذل  ااف اإلطار اؼبؤسسي ااساس ال م يساعد علغ التمت  باغب  ُب ؿباكمة عادلة، ىو أف يقيم 
تطبي  االجراءات ُب أم قضية جنائية (أك دعول قانونية ر بواسطة ؿبكمة ـبتصة كمستقلو، يّب منحازة 

 اعبطرااية، أك االكبياز ال م يبكن أف  دبوجب القانوف، كأف القصد أك الباعع كراء ى ه الفكرة ىو تفادم
ينشأ إذا ًب البع ُب التهم اعبنائية، بواسطة جهاز سياسي أك جهة إدارية ميعينة

4. 

                                                 
راج  / ؿبمد نور شحاتو ، استق ؿ القضاء من كجهة النظر الدكلية كالعربية كاالس مية ، دار النهضة العربية ،  - 1

، كراج  / شعباف ؿبمود ؿبمد اؽبوارم ، استق ؿ القضاء كضمانات ااكمة العادلة ، حبع  6ـ ، ص  1987
، ص  2013ارباير 23،   24نشور ُب حبوث كاكراؽ ندكة (دكلة القانوف ر كلية القانوف ، جامعة خليد سرت ، م

308. 
راج  / شعباف ؿبمود ؿبمد اؽبوارم ،ح  التقاضي علغ درجتْب ُب اعبنايات ، حبع منشور ُب ؾبلة البحوث  - 2

 . 579ـ ، ص  2010،  48د القانونية كاالقتصادية ، كلية اغبقوؽ جامعة اؼبنصورة، العد
راج  / عبداؼبنعم عبدالعظيم جّبه ، التنظيم القضائي ُب ليبيا ، منشورات جامعة قاريونس / بنطازم ، الطبعة  - 3

 . 120ـ ، ص  1978الثالثة ، 
 .187راج  / مبارؾ علغ عثماف ، اؼبرج  الساب  ، ص  - 4
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كلقد ن  اؼبشرع الدستورم اللييب ُب طبسينيات القرف اؼباضي علي ى ا اؼببدأ ، كقد أستمر  
يبيا ، كذل  بأف نظمت القوانْب اؼبتعلقة العمل هب ا اؼببدأ ُب ـبتلف العصور السياسية الٍب مرت هبا ل

بو ما بفيد ذل  ،  2006ر لسنة 6بالنظاـ القضائي اؼبتعاقبة كالٍب صدرت بالدكلة الليبية االقانوف رقم (
كأني  با لس ااعلغ للهيئات كحده سلطة التعيْب كنقل كن ب القضاة ، ككل ما يتعل  حبيا م الوظيفية 

 لية القضاء  كعدـ خضوعهم عبهة من خارجهم تتحكم ُب مصائرىم ، ، كذل  إمعاننا ه ُب استق
ـ كال م  2011ر لسنة 4كإعمااله ل ل  اقد ًب تعديل نظاـ القضاء اؼبعموؿ بو دبوجب القانوف رقم (

دبوجبة ن  علي تعديل تشكيل ا لس ااعلغ للهيئات القضائية كجعل رئاسة ا لس للمستشار رئيس 
 إبعاد كزير العدؿ من عضوية ا لس ، كب ل  ًب إبعاد السلطة التنفي ية كلية عن اكمة العليا كًب

أعماؿ السلطة القضائية ، باإلضااة إب ذل  اأف ليبيا كبعد أف عرات القضاء االستثنائي كلفَبة قصّبة 
ل  نسبيا من خ ؿ ما كاف يعرؼ دبحكمة الشعب كمكتب االدعاء الشعيب بادر اؼبشرع اللييب ُب مط

ـ ، كأخّبا اأف ن  االع ف 2005لسنة  7ـ بالطاء ىاتْب اؽبيئتْب دبوجب القانوف رقم  2005سنة 
الدستورم علي مبدا استق ؿ القضاء ربت بند الضمانات القضائية ، باإلضااة إب انو وبظر إنشاء 

 درجة ، خاصة كأف ااكم االستثنائية ، كأف السلطة القضائية تناط دبحكمة عليا كاحدة كدبحاكم أدٗب
كحدة القضاء تقـو علي أساس كجود جهة قضائية كاحدة علي رأسها ؿبكمة عليا كاحدة ، تتمت  بوالية 

 .1عامة كشاملة ُب حل اؼبنازعات ، اجمي  ااكم الليبية زبض  لرقابة اكمة العليا
ر من اإلع ف 10اء باؼبادة (كلقد أكدت اؼبوا ي  الدكلية علغ استق ؿ القضاء، كذل  كاقا ؼبا ج     

العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، كالٍب نصت علغ أنو (لكل إنساف علغ قدـ اؼبساكاة التامة م  ااخرين اغب  ُب 
أف تنظر قضيتو أماـ ؿبكمة مستقلة ؿبايدة، نظران منصفان كعلنيان، للفصل ُب حقوقو كالتزاماتو، كُب أم 

ر من العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية 14اكٔب من اؼبادة ( مة جنائية توجو إليو.كما نصت الفقرة ا
ـ علغ أف (صبي  ااش اص متساكين أماـ القضاء، كلكل ارد اغب  عند 1966كالسياسية، الصادرة 

النظر ُب  مة جنائية ضده، أك ُب حقوقو كالتزاماتو ُب إحدل القضايا القانونية، ُب ؿبكمة عادلة كعلنية 
ستقلو كحيادية قائمة استنادان إٔب القانوفر، كىو ما أكدتو االتفاقية ااكربية بواسطة ؿبكمة ـبتصة كم

ر، حيع نصت 6ـ بالفقرة ااكٔب من اؼبادة (1850غبقوؽ اإلنساف كاغبريات ااساسية، الصادرة عاـ
 علغ أنو (لكل ش   اغب  ُب أف تنظر دعواه بطريقة علنية كُب خ ؿ مدة معقولة أماـ ؿبكمة مستقلو 

 . 2ر26نزيهة ينشئها القانوفر، كىو ما أكده اؼبيثاؽ اااريقي غبقوؽ اإلنساف ُب اؼبادة (، 

                                                 
 . 79راج  / خليفة صاّب حواس ، مرج  ساب  ، ص  - 1
ـ  ، كأصبم ى ا اؼبيثاؽ 26/6/1981ًب إقرار اؼبيثاؽ اااريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب بقمة نّبكيب بتاريو  - 2

 ـ .12/10/1986سارم اؼبفعوؿ بتاريو 
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كإعماال ؽب ا اؼببدأ كحٌب تكوف اكمة مستقلة، كجب أف ينشئها القانوف، للقياـ بوظائف البع ُب 
القضايا، أم اغبكم ُب اؼبوضوعات ُب إطار اختصاصها، علغ أساس قواعد القانوف ( القانوف ااساسير 

 ؿ اكمة يفَبض ككاقا لإلجراءات اؼبطبقة بالطريقة الٍب وبددىا القانوف اإلجرائي، كما أف استق
الفصل بْب السلطات، يكوف القضاء ايها مستق ن، مؤسسيان بعيداه عن التأ ّب يّب اؼب ئم بواسطة، أك 
التدخل من قبل السلطة التنفي ية، كإٔب حد أقل من السلطة التشريعية، كما تشمل الضمانات العملية 

 .  1كشركط اػبدمة، كمؤى  م كمرتبا م ااخرل، الستق لية اكمة كظيفة كشركط تعيْب القضاء، 
 عالنية الجلسات: المطل  الثاني

ال خ ؼ أف ما يق  ُب العلن ىو أقرب إٔب اغبقيقة، فبا يتم ُب السر قلبو الراحة، كاالطمئناف إٔب س مة 
الثقة ُب تل  اإلجراءات ، االسرية تولد الش ، إذ توحي باػبضوع للتأ ّب كاإلوباء، أما الع نية اتمنم 

عدالة أحكاـ القضاء، انو بتحقي  الع نية  ؼبا يدكر ُب اعبلسة يطمئن إٔب عدـ خضوع القاضي ام 
مؤ رات ُب قضائو، اهناؾ شعور مستمر من الع نية كأهنا ذا ا تولد لدم اؼبتهم اطمئنانا بعدالة القاضي 

 .  2كاستق لو
ؼبلكي اللييب علغ أنو (..... كتكوف اكمة علنية إال ر من الدستور ا15كقد ن  اؼبشرع اللييب اؼبادة (

ُب ااحواؿ االستثنائية الٍب ين  عليها القانوفر ، كما ن  اؼبشرع اللييب علغ ع نية اعبلسات ُب اؼبادة 
ر إجراءات جنائية بأنو (هبب أف تكوف اعبلسة علنية، كهبوز للمحكمة م  ذل  مراعاة النظاـ 241(

علغ اآلداب أف كاف ظباع الدعول كلها أك بعضها ُب جلسة سرية  أك سبن  ايئة معينو  العاـ أك اااظة
ر من العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية، 14من اغبضورر.كتكفل الفقرة ااكٔب من اؼبادة (

العديد من  اغب  ُب ؿباكمة علنية كأحد العناصر الضركرية لفكرة ااكمة العادلة ،ريم ذل  اهي تتيم
االستثناءات ؽب ه القاعدة العامة ُب ظل ظركؼ ؿبددة، تضمن ع نية ااكمة الطبيعوية العامة لسماع 
 القضية، هبب التأكد ليس بالنسبة للمراحل ااخرل ُب االجراءات، كبع نية اغبكم ال م يعلن كاقعيا ُب 

 .3ؾبتم  ديبقراطي القضية، نصل إب ح  مكفوؿ لاطراؼ، كأيضان للرأم العاـ ُب
إف اغب  ُب ؿباكمة علنية، يعِب أف ظباع القضية هبب كقاعدة عامة اجراؤه شفهيا، كعلنيا، كبدكف طلب 
ؿبدد من قبل ااطراؼ اؼبعنية ؽب ا اامر، ااكمة أك اعبهة القضائية ملزمة باصدار معلومات عن اؼبوعد 

ٙب كااة التسهي ت غبضورىا، بواسطة ااعضاء الرايبْب كاؼبكاف اؼبتاحْب النعقاد ااكمة العلنية، كتقد
                                                 

 . .187راج  / مبارؾ علغ عثماف ، اؼبرج  الساب  ، ص  - 1
كاكراؽ ندكة (دكلة القانوف ر كلية القانوف ، راج  / حسِب أمْب ، اغب  ُب ؿباكمة عادلة ، حبع منشور ُب حبوث  -  2

 31، ص  2013ارباير  2،   24جامعة خليد سرت ، 
راج  / شعباف ؿبمود ؿبمد اؽبوارم، استق ؿ القضاء كضمانات ااكمة العادلة ، حبع منشور ُب حبوث كاكراؽ  -  3

 . 314، 313، ص  2013اير ارب  2،   24ندكة (دكلة القانوف ر كلية القانوف ، جامعة خليد سرت ، 
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من اعبمهور خ ؿ حدكد معقولة، كهبوز استبعاد اعبمهور دبا ايهم الصحااة، من كل أك جزء من 
ر من العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية ، كلكن 14/1اكمة اسباب حدد ا اؼبادة (
أساس قرار أصدرتو اكمة ُب التزامها بقواعد اإلجراءات اػباصة  ى ا االستبعاد هبب أف يقـو علغ

 .  1ب ل  
كالعلنية هب ا اؼبفهـو ىي، سبكْب اعبمهور من يّب سبييز من االط ع علغ إجراءات ااكمة، من خ ؿ 
ظباعها حبضورىم الش صي للجلسات أك العلم هبا،  إذ ااصل ُب  العلنية سبكْب اااراد من دخوؿ 

قاعات الٍب ذبرم ايها جلسة ااكمة، ليسهل االط ع علغ ما هبرم من إجراءات، كما يدكر خ ؽبا ال
ر، حيع ن  10من مناقشات كأقوالو، كما ن  علغ ذل  اإلع ف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ُب مادتو (
 كعلنيانر. علغ أنو (إف لكل إنساف اغب  ُب أف ينظر قضيتو أماـ ؿبكمة مستقلو نزيهة نظران عادالن 

كهبوز استبعاد اعبمهور اسباب تقدرىا اكمة تتعل  بااخ ؽ أك النظاـ العاـ، أك اامن الوطِب، ُب 
ظل ؾبتم  ديبقراطي، أك عندما تتطلب مصلحة اغبياة اػباصة اطراؼ القضية، كهبوز أيضان استبعاد 

إذا كاف من شأف العلنية أف تؤدم إٔب اعبمهور باؼببادئ ال م تراه اكمة ضركريا اق  ُب ظركؼ خاصة 
ااضرار دبصاّب العدالة، كما أف ااسس ااخ قية الستبعاد اعبمهور عادة يتم التأكيد عليها ُب تل  
القضايا الٍب تتضمن جرائم جنسية، كقد ًب تفسّب مصطلم النظاـ العاـ علغ أنو متعل  أساسان بالنظاـ 

سباب اؼبتعلقة باامن الوطِب، هبوز تقديبها من أجل اغبفاظ داخل قاعة اكمة كحٌب حْب، كإف اا
 علغ تل  ااسرار العسكرية .

علغ أنو هبب أف يفهم اف التقدٙب اؼبطب ، إنو يرتب  باؼببادئ العامة ُب ظل ؾبتم  ديبقراطي، كى ا 
 تفسّب اغبياة اػباصة الشرط الطرض منو من  اعبزااية ُب القرارات اؼبت  ة ُب ااكمات اؼبطلقة، كما أنو ًب

اطراؼ القضية ليشّب إٔب الع قات ااسرية كاابوية، كالع قات ااخرل مثل ع قات الوصاية الٍب 
 يبكن أف تتضرر ا ناء القضية العلنية .

كيبكن أخّبان من  اعبمهور من حضور ااكمة، ؼبصلحة العدالة، كلكن ُب ظركؼ خاصة، كإٔب اؼبدل 
 . 2كجهة نظر اكمة الضركرم جدان من 

كحٌب يتحق  مبدأ ع نية اعبلسات، كالطاية منو البد كأف يقَبف بو مباشرة مبدأ شفوية اؼبرااعات، كذل  
، كيعِب ى ا اؼببدأ كجوب أف ذبرم صبي   ربقيقا ؼببدأ اؼبساكاة ُب الدااع، كإمكانية مناقشة القضاة اػبصـو

ل ل  ينبطي أف تثار ى ه اإلجراءات شفويا باعبلسة، إجراءات ااكمة شفويا، أم بصوت مسموع، ك 
كليس استنادان إٔب ما يثبت بااكراؽ اػباصة بالتحقي  االبتدائي، أك االستدالالت، كال تستطي  اكمة 

                                                 
 . 186راج  / مبارؾ علغ عثماف ، اؼبرج  الساب  ، ص  - 1
 راج  / مبارؾ علغ عثماف ، نفس اؼبرج  كنفس الصفحة . - 2
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 27بناء علغ قاعدة شفوية اؼبرااعة، أف تستند ُب حكمها إٔب دليل ٓب يطرح أماـ اعبلسة (اؼبادة 
 . 1اجراءات جنائية ر

لغ ذل  اااصل ُب ااكمات اعبنائية ىو اؼبرااعة، ا  هبوز كمة أف ربـر اػبصم من اغب  ُب كع
اؼبرااعة ، كلو أف يكتفي بتقدٙب م كرة مكتوبة ُب الدعول، كعلغ ذل  ليس للقاضي أف يكتفي دبحاضر 

اؼبتهم، كيطرح كل ذل  التحقي  االبتدائي اؼبكتوبة، كإمبا ينبطي عليو اف يسم  بنفسو الشهود، كاعَباؼ 
للمناقشة الشفوية، ايتعْب علغ القاضي ظباع الشهود ال ين سئلوا ُب التحقيقات، كظباع اػبرباء 

، استنادا إٔب القاعدة الٍب تقضي، بعدـ 2كمناقشتهم ايما أ بتوه ُب تقريرا م، كيّب ذل  من اإلجراءات 
 .3ُب اعبلسة جواز استناد اغبكم إٔب أم دليل ٓب يطرح أماـ اكمة

 سرعة الفصل في الدعوي المطل  الثالث
فبا ال ش  ايو أف إدراؾ العدالة ال يتحق  إال من خ ؿ صدكر اغبكم ُب كقتو كميعاده، اف لعامل 
الوقت أنبية كبّبة، إذ ما اائدة من تأخّب إصدار ااحكاـ ، كمن ًب يستلـز صدكر اغبكم ُب كقتو لرا  

 .4قي  اػبسراف كعرقلة للمصاّب الظلم، اف ُب التباطؤ رب
كلقد حرصت تشريعات ضباية حقوؽ اإلنساف علغ اخت ؼ مشارهبا، علغ تضمْب نصوصها ح  اؼبتهم 
جبريبة معينة، ُب أف وباكم عنها خ ؿ مدة معقولة، كذل  حفاظا علغ مبدأ  ابت، أف اؼبتهم برئ حٌب 

ر من االتفاقية ااكربية غبماية حقوؽ اإلنساف 5، القد نصت الفقرة الثالثة من اؼبادة (5تثبت أدانتو
ـ، علغ أنو ( أم ش   موقوؼ أك ؿبتجز لو ح   1950نوامرب 4كاغبريات ااساسية، اؼبربمة بتاريو 

اؼبادة  ؿباكمة خ ؿ مدة معقولو، أك االاراج عنو، أ ناء سّب اإلجراءاتر، كما نصت الفقرة ااكٔب من
ر من االتفاقية ذا ا علغ أنو ( أم ش   لو اغب  ُب أف وباكم خ ؿ مدة معقولة من قبل اكمة 6(

 ... ربكم ُب التهمة اعبنائية اؼبنسوبة إليو ر.

                                                 
لبناف ،  –راج  / ما مؤف ؿبمد س مة ، االجراءات اعبنائية ُب التشري  اللييب ، مطبعة دار الكتاب ، بّبكت  - 1

 . 75ـ ، ص  1974الطبعة االكٕب ، 
راج  / عبد الرؤكؼ اؼبهدم ، حدكد حرية القاضي اعبنائي ُب تكوين عقيدتو ، تعلي  علغ حكم ؿبكمة النقض  - 2

ـ ، مؤسسة العْب للطباعة   1998يناير  26الصادر بتاريو  39لسنة  97اؼبصرية ، الدائرة اعبنائية ُب الطعن رقم 
 . 17، ص  12ـ ، اقرة  1983مصر، 

 . 308راج  / ياٖب ؿبمد ياٖب ، اؼبرج  الساب  ، ص  - 3
 . 276راج  / ؿبمد علغ التائب ، اؼبرج  الساب  ، ص  - 4
راج  / اتحية ؿبمد قورارم ، ح  اؼبتهم ُب ااكمة خ ؿ مدة معقولة ، دراسة مقارنة ُب النظامْب االقبلو  - 5

 . 252ـ ، ص  2006، سبتمرب  30السنة  3العدد جامعة الكويت ،  –امريكي كال تيِب ، ؾبلة اغبقوؽ 
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كتعترب اكمة ااكربية غبقوؽ اإلنساف، أف اغب  ُب اغبصوؿ علغ اغبكم خ ؿ اَبة معقولة، من      
إلدارة السليمة للقضاء، ذل  أف الب ء ُب االجراءات القضائية، قد تؤدم إٔب إعاقة العناصر اؽبامة ُب ا

. كلقد  ار خ ؼ حوؿ ربديد مضموف اغب  ااكمة ُب مدة معقولة ، ىل ىو 1اعاليتها كمصداقيتها 
أف يتعل  حب  ُب تقديبة للمحاكمة خ ؿ مدة معقولة، أـ أنو يتعل  بااكمة ذا ا، كمن ًب حقو ُب 

يصدر اغبكم القضائي بشأنو بالسرعة اؼبناسبة، اتفسّب اؼببدأ علغ أنو يتضمن ح  اؼبتهم ُب تقديبو 
للمحاكمة خ ؿ مدة معقولة، يعِب رب  االجراءات كاؼبصاّب السابقة للمحاكمة، كأف ضباية مركز اؼبتهم 

ااف القوؿ بأف اؼببدأ خ ؽبا تتطلب أحاكما أخرم تقتضي اجراء اكمة بشكل عادؿ، كُب اؼبقابل 
يتعل  بااكمة ذا ا، كضركرة اسبامها دبا تفتضيو من إجراءات، إٔب حْب صدكر اغبكم النهائي ُب اعبريبة 
اؼبرتكبة، إمبا يستند إٔب تفسّب متكامل يقبل االرتباط بْب اؼبدة اؼبعقولة للمحاكمة من جهة، كعدالتها 

صلحة اؼبتهم ،من خ ؿ تأخّب إجراء ؿباكمتو ال تنتهي من جهة أخرم، كفبا يؤيد ذل  أف اؼبساس دب
 . 2بتقديبو للمحاكمة، بل بصدكر حكم ايما اقَباو من جـر 

ككاقا لتقرير اكمة  ااكربية ااف الدكؿ ااعضاء يفرض عليها التزاـ إهبايب بتنظيم عمليات التقاضي، 
ة معقولة، إال أف التأخّب اؼبؤقت ُب االقباز دبا يؤدم إٔب ربقي  الضمانة اؼبتعلقة بصدكر اغبكم خ ؿ اَب 

القضائي ال يتّب مسؤكلية الدكلة، مٍب تبع أهنا قد عملت علغ كفالة الوسائل الع جية ال زمة ؼبواجهة 
مثل ى ه الظاىرة. كأخّبان قد يلتبس مفهـو ح  اؼبتهم ُب ااكمة خ ؿ مدة معقولة، م  مبادئ أخرم 

مثل مبدأ تقادـ الدعوم اعبنائية، كمبدأ التعسف ُب االجراءات اعبنائية الثابت يقَبب منها ُب اؼبضموف، 
ُب القوانْب، كسيظل ربديد مدة صدكر قرار اال اـ، كااكمة ؿبل خ ؼ بْب القوانْب ُب دكؿ العآب 

 .3اؼب تلفة
 
 
 
 
 

                                                 
راج  / عادؿ عمر الشريف ، قراءة مبسطة ُب ضمانة ااكمة اؼبنصفة ، ُب قضاء اكمة االكربية غبقوؽ اإلنساف  - 1

اد ، كقضاء اكمة الدستورية العليا ُب مصر ، حبع منشور ُب، اغب  ُب ؿباكمة عادلة ، اعماؿ الندكة الٍب نضمها ارب
  136ـ ، ص . 1995ديسمرب كانوف االكؿ  8-6ااميْب العرب ، القاىرة 

 . 253 – 252راج  / اتحية ؿبمد قورارم ، اؼبرج  الساب  ، ص  - 2
، كما بعدىا ، كراج  / راج  / ؿبمد علغ التائب ،  278راج  / اتحية امحمد قورارم ، اؼبرج  الساب  ، ص  - 3

 . 136اؼبرج  الساب  ، ص 
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 الخاتمة
ر، كنت قد أكضحت كيف أف بعنوف ا كتوايقة تناكلت ُب حبثي ى ا (ضمانات ااكمة العادلة 

اؼبوا ي  الدكلية كاإلقليمية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف، كك ل  الدساتّب كالقوانْب الية، ككيف أهنا اىتمت 
بشكل ملحوظ علغ أف يكوف للمتهم اغب  ُب الصمت، كلو اغب  ك ل  ُب اللجوء إٔب الك ب، دكف 

ة اؼب تصة أف زبطره بالتهمة اؼبنسوبة لو كال م أف يكوف ى ا اػبيار قرينة ضده، كأف من كاجب السلط
سيمثل أماـ ى ه اكمة بسببها، كأف علغ ى ه السلطات اؼب ولة بالتحقي  م  ى ا اؼبتهم، أف تعاملو 

 كاقا للقاعدة القانونية السائدة (أنو برئ حٌب تثبت إدانتو ر قرينة الرباءة .
م قبل ااكمة، كأنو هبب تواار ضمانات آخرم كأف ى ه الضمانات ىي من اؼبفَبض تواارىا للمته

للمتهم بعد بدء ااكمة، ى ه الضمانات تتمثل ُب أف يبثل أماـ ؿبكمة تتمت  باالستق لية، كأف يتمت  
أمامها باؼبساكاة ، كك ل  أف تكوف ى ه ااكمة بشكل علِب يبكن للجمي  حضورىا، كأف ال يبن  أحد 

رات قوية، كلعل من أىم الضمانات الٍب هبب تواارىا، حٌب ال تكوف حرية من حضورىا إال بناء علغ مرب 
اؼبتهم مهدده باسم العدالة، ىي أف تتم ؿبكمتو ُب كقت ؿبدد، كلقد توصلت إٔب أف اؼبشرع اللييب قد 
ن  علغ كل الضمانات الٍب توار للمتهم ؿباكمة عادلة سواء كاف اؼبشرع الدستورم أك اإلجرائي ، يّب 

شرع اللييب ٓب يواكب التشريعات الدكلية بشأف ربديد مدة ااكمة حبيع تتم ؿباكمتو ُب مدة أف اؼب
معقولة، كعلغ ذل  أكصي بضركرة أف يلح  اؼبشرع اللييب دبا كرد ُب اؼبوا ي  الدكلية ، بأف تتم ؿباكمة 

خصصتو لبياف اؼبتهم ُب اَبة معقولة ، ككنت قد تناكلت ى ا البحع ُب مبحثْب اؼببحع ااكؿ، 
ضمانات اؼبتهم قبل ااكمة، كقمت بتقسيم ى ا اؼببحع إٔب    ة مطالب، اؼبطلب ااكؿ كخصصتو 
لبياف قريبة الرباءة كضمانو للمتهم، ٍب خصصت اؼبطلب الثا٘ب غب  اؼبتهم ُب الصمت كاللجوء إٔب 

 ة اؼبنسوبة إليو .الك ب، كأخّبان تناكلت ُب اؼبطلب الثالع، ح  اؼبتهم ُب أف يعلم بالتهم
أما اؼببحع الثا٘ب ا صصتو للحديع عن ضمانات اؼبتهم ا ناء ااكمة، كىو ما قسمتو إٔب    ة 
مطالب، اؼبطلب ااكؿ خصصتو للحديع عن استق لية القضاء، كاؼبساكاة أمامو، كما تناكلت ُب 

ايها، كتناكلت ُب اؼبطلب الثالع  اؼبطلب الثا٘ب ضمانة ىامة تتمثل ُب ع نية ااكمة كشفوية اؼبرااعة
حع خباسبة، كقائمة ضمانو ىامة أيضان للمتهم، حٌب ال  در حرية اؼبتهم باسم العدالة ،كختمت ى ا الب

 اىم اؼبراج  
 واهلل ولي التوفي 

 رحمة اهلل وبركاتووالسالم عليكم و           
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 المراجع /قائمة 
 -أوال / الكت  العامة:

تواي  الشاكم ، اقو االجراءات اعبنائية، اعبزء ااكؿ، الطبعة الثانية، دار الكتاب العريب ،   -
 ـ . 1954القاىرة ، 

حساـ الدين ؿبمد اصبد، ح  اؼبتهم ُب الصمت، دراسة مقارنو، دار النهضة العربية ،  -
 ـ. 2003الطبعة الثانية،  

أحواس ، القانوف الدستورم اللييب كالنظم السياسية ، دراسة شاملة لاكضاع خليفة صاّب  -
 ـ 2004لبناف ،  –السياسية كاإلدارية ح ؿ نصف قرف ، دار الكتاب اعبديد ، بّبكت 

 ـ  . 1975سامي صادؽ اؼب ، اعَباؼ اؼبتهم، الطبعة الثانية، اؼبطبعة العاؼبية القاىرة ،  -
حرية القاضي اعبنائي ُب تكوين عقيدتو، تعلي  علغ حكم عبد الرؤكؼ اؼبهدم، حدكد  -

 26الصادر بتاريو  39لسنة  97ؿبكمة النقض اؼبصرية، الدائرة اعبنائية ُب الطعن رقم 
 ـ . 1983ـ ، مؤسسة العْب للطباعة ،  1998يناير 

ريو عبداغبميد الشواريب، اإلخ ؿ حب  الدااع ُب الفقو كالقضاء، منشاة اؼبعارؼ ، بدكف تا
 نشر.
القاىرة  –عبدالرؤكؼ عبيد ، شرح القواعد العامة لإلجراءات اعبنائية، طبعة نادم القضاء  -

 ـ. 2003، 
عبداؼبنعم عبدالعظيم جّبه، التنظيم القضائي ُب ليبيا، منشورات جامعة قاريونس / بنطازم،  -

 ـ. 1978الطبعة الثالثة، 
اائز الظفّبم، اؼبعآب االساسية للقضية العادلة ُب مرحلة االستدالالت  كالتحقي  االبتدائي  -

  2001الكويت، الطبعة ااكٔب ، كاقا ؼبفهـو القانوف الكويٍب، ؾبلس النشر العلمي جامعة 
اروبة ؿبمد ىشاـ، ضمانات اغب  ُب ؿباكة عادلة ُب اؼبوا ي  الدكلية  غبقوؽ اإلنساف، ؾبلة  -

لفكر كلية اغبقوؼ كالعلـو السياسية، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، العدد العاشر، بدكف ا
 تاريو نشر.

كماؿ عبدالواحد اعبوىرم، تأسيس االقتناع القضائي، كااكمة اعبنائية العادلة، الطبعة  -
 ـ. 1999ااكٔب، دار ؿبمود للنشر كالتوزي  ،

 –شري  اللييب، مطبعة دار الكتاب، بّبكت مأمؤف ؿبمد س مة، االجراءات اعبنائية ُب الت -
 ـ.  1974لبناف، الطبعة ااكٔب، 

مأموف ؿبمد س مة، شرح قانوف االجراءات اعبنائية اؼبصرم، اعبزء ااكؿ، دار النهضة  -
 ـ. 1988العربية ، 
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  1994القسم اػباص، اعبزء ااكؿ، الطبعة ااكٔب،  –ؿبمد أمْب، شرح قانوف العقوبات  -
القللي، أصوؿ قانوف ربقي  اعبنايات، الطبعة الثانية، مكتبة مصطفي الباقي  ؿبمد مصطفي -

 ـ. 1995اغبليب  كاكالده ، 
ؿبمد نور شحاتو، استق ؿ القضاء من كجهة النظر الدكلية كالعربية كاإلس مية، دار  -

 ـ. 1987النهضة العربية، 
قضائية، دار النهضة العربية، ؿبمود اضبد طو، ح  االستعانة دبحاـ ا ناء ربقيقات الشرطة ال -

 ـ. 1993
 ثانيا/ الرسائل العلمية

 ـ . 1984أضبد ادريس أضبد، ااَباض قرينة براءة  اؼبتهم، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة ،  -
سلطة التحقي ، رسالة ماجستّب،  –ؿبمد علغ التائب، اساسيات استجواب اؼبتهم  دبعراة  -

 ـ. 2008منشورات دار منا ، 
 البحوث والمقاالتثالثا/ 

إبراىيم ؿبمد العا٘ب، اغب  ُب ؿباكمة عادلة كا  اؼبيثاؽ اااريقي غبقوؽ اإلنساف كالشعوب  -
مقارنا بالو ائ  الدكلية، حبع مقدـ للندكة ااكمة العادلة، الٍب نظمها ارباد اامْب 

 ـ.1995ديسمرب، كانوف ااكؿ ،   9 – 6العرب، القاىرة، 
 ؿباكمة عادلة، حبع منشور ُب حبوث كأكراؽ ندكة (دكلة القانوف ر  حسِب أمْب، اغب  ُب -

 ـ .2013ارباير  2، 24كلية القانوف ، جامعة خليد سرت  
، العدد 15رؤكؼ عبيد، دكر اامي ُب التحقي  كااكمة، ؾبلة مصر اؼبعاصرة ، السنة  -

 ـ .  1960،  يوليو1،3
اؼبشركعية ، مؤسسة حورس للنشر كالتوزي  ، سامي صباؿ الدين ، القضاء االدارم مبدأ  -

 . 2002،  3اإلسكندرية  ، ط 
 ـ  1971، ابريل 53العاـ، العدد  سامي صادؽ اؼب ، ح  اؼبتهم ُب الصمت، ؾبلة اامن -
شعباف ؿبمود ؿبمد اؽبوارم، استق ؿ القضاء كضمانات ااكمة العادلة حبع منشور ُب  -

براير  2،   24ر كلية القانوف، جامعة خليد سرت، حبوث كأكراؽ ندكة (دكلة القانوف 
2013. 

شعباف ؿبمود ؿبمد اؽبوارم ،ح  التقاضي علغ درجتْب ُب اعبنايات، حبع منشور ُب ؾبلة  -
 ـ. 2010، 48البحوث القانونية كاالقتصادية، كلية اغبقوؽ جامعة اؼبنصورة، العدد 

عادؿ عمر الشريف، قراءة مبسطة ُب ضمانة ااكمة اؼبنصفة، ُب قضاء اكمة االكربية  -
غبقوؽ اإلنساف، كقضاء اكمة الدستورية العليا ُب مصر، حبع منشور ُب اغب  ُب ؿباكمة 
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ديسمرب كانوف   8 -6عادلة، اعماؿ الندكة الٍب نضمها ارباد ااميْب العرب، القاىرة 
 .   ـ 1995ااكؿ 

عبداؼبنعم قريرة مرعي ،مبدأ السيادة دستورياه كانعكاس ل تفاقيات الدكلية ، حبع منشور  -
 2،   24ُب حبوث كاكراؽ ندكة (دكلة القانوف ر كلية القانوف ، جامعة خليد سرت ، 

 .2013ارباير 
، عزالدين الكومي، اغب  ُب ؿباكمة عادلة، حبع مقدـ، اعماؿ الندكة  ااكمة العادلة -

 ـ . 1995ديسمرب، كانوف االكؿ ،  9- 6الٍب نظمها  ارباد اامْب العرب، القاىرة، 
اتحي أضبد سركر، الضمانات الدستورية للحرية الش صية ُب اػبصومة اعبنائية، حبع  -

 ـ .   1970، يناير 339منشور ُب ؾبلة مصر اؼبعاصرة، العدد 
ؿ مدة معقولة، دراسة مقارنة ُب النظامْب اتحية ؿبمد قورارم، ح  اؼبتهم ُب ااكمة خ  -

، سبتمرب  30السنة  3جامعة الكويت ، العدد  –ااقبلو امريكي كال تيِب، ؾبلة اغبقوؽ 
 ـ.  2006

مبارؾ علغ عثماف، ماىي ااكمة العادلة ، دليل أساس حوؿ اؼبعايّب كاؼبمارسات  -
ويورؾ، اغب  ُب ؿباكمة عادلة، أعماؿ القانونية، تقرير من عبنة ااميْب غبقوؽ اإلنساف، ني
 ـ.  1995ديسمرب كانوف ااكؿ  8-6الندكة الٍب نضمها ارباد ااميْب العرب، القاىرة 

ؿبمد عبدا دبنوف، مدل مشركعية است داـ جهاز كشف الك ب ُب التحقي   -
سبتمرب  –بِب كليد، السنة الثانية، العدد الراب   –اعبنائي، ؾبلة اغب ، كلية القانوف 

 ـ .  2015
ؿبمد علغ  التائب، ضمانات ااكمة العادلة، حبع منشور ُب حبوث كاكراؽ ندكة (دكلة  -

 .2013ارباير  2،   24القانوف ر كلية القانوف، جامعة خليد سرت ، 
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 المركز القانوني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية          
 

 عبدالقادرد.عبدالقادر أحمد 
 جامعة الزيتونة -كلية القانون                                
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 مقدمة
ظل اىتماـ اانظمة القانونية الداخلية لفَبة طويلة من الزمن ُب الدكؿ منصبنا علغ اعبا٘ب من ُب     

إدانتو حبكم بات، كالش  حيع إهنا كارت لو العديد من الضمانات منها أف اؼبتهم برمء حٌب تثبتت 
يفسر لصاغبو، كلو اغب  ُب الدااع عن نفسو ش صينا، أك بواسطة ؿباـ..... إْب، أما الضحايا الم ربدد 
اانظمة القانونية ُب الفَبات السابقة حقوقهم، كٓب تراع مصاغبهم بالعناية الكااية، كنظرت أب الضحية 

 بصفة أساسية كشاىد علغ ما اقَباو اعبا٘ب.
كال ىبتلف اامر ُب قواعد القانوف الدكٕب إال إنو نظرنا ل نتهاكات اعبسيمة غبقوؽ االنساف كالقانوف      

الدكٕب، الٍب نتد عنها مآسي كبّبة للضحايا اقد أصبم ىناؾ اىتمامنا تدرهبينا بالضحايا ال ين عانوا من 
هورية يويس ايا االربادية سابقنا، ارتكاب اعبرائم ضدىم، كاامثلة علغ ذل  كثّبة منها ما حدث ُب صب

 كما حدث لقبائل "اؽبوتو كالتوتسو" ُب ركاندا، كراح ضحيتها قرابة اؼبليوف ش   برئ.
كُب ى ا السياؽ ظهرت تقارير اؼبنظمات يّب اغبكومية اؼبعنية حبقوؽ االنساف كالقانوف الدكٕب       

، اامر ال م دعا بشكل ملم إٔب ضركرة التعريف االنسا٘ب الٍب تشّب صبيعها تشّب إٔب معاناة الضحايا
حبجم اؼبعاناة الٍب غبقت هبم، كتشديد القوانْب الداخلية كالدكلية الٍب ربوؿ أك سبن  من كصوؿ ضحايا 
اعبريبة الدكلية إٔب ى ه البشاعة، كم  تزايد االىتماـ الدكٕب حبماية اإلنساف ُب كقت السلم كأ ناء 

دأ االىتماـ يوجو إٔب ضحايا اعبريبة، كىك ا ااف جهود اؼبؤسسات اؼبعنية ُب النزاعات اؼبسلحة، اقد ب
ا تم  الدكٕب قد التقت كاتفقت صبيعها علغ ضركرة تطوير النظرة إٔب كض  ( ضحايا اعبريبة الدكلية ر، 
كى ا ما نتد عنو صدكر عدة  ك ائ  كصكوؾ ترتكز صبيعها علغ حقوؽ كمصاّب الضحايا دكف اخ ؿ 

ؽ اؼبتهمْب، كتشكل ُب ؾبموعها اغبماية الدكلية لضحايا اعبريبة الدكلية كالٍب ال ىبرج مضموهنا حبقو 
 -عن:

 صياية مبادئ أساسية حوؿ ضباية الضحايا. .1
 الن  علغ ضباية الضحايا ُب االتفاقات الدكلية. .2
 صارت تناؿ كتعد مسألة حقوؽ الضحايا من أكثر مواضي  القانوف الدكٕب اعبنائي تطورنا، كالٍب    

قسطنا كاارنا من االىتماـ علغ الصعيدين الوطِب كالدكٕب، كٓب يٌعد من اؼبقبوؿ أف تتجاىل ااكمات 
 اعبنائية حقوؽ ى ه الفئة الضعيفة الٍب تعد ااكثر تضررنا من اعبرائم اؼبرتكبة.

لضحية منسية ُب كقد شهد ملف الضحية تطور علغ صعيد القضاء اعبنائي الدكٕب، ابعد أف كانت ا    
ااكم اعبنائية الدكلية العسكرية (نورمربغ كطوكيور أصبحت تعترب كشاىد ُب اغباكم اؼبؤقتة ليويس ايا 

 السابقة كركاندا.
كتعترب اكمة اعبنائية الدكلٌية الٍب أنشأت كمؤٌسسة دائمة من أجل أف تكوف دبثابة ؿبكمة اؼب ذ     

 تفشل الٌدكؿ ُب مقاضاة اؼبسؤكلْب عن جرائم حرب، كاعبرائم ضٌد ااخّب الٍب يبكنها التدٌخل حْب
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، قد كارت عدة ضمانات غبماية الضحايا، كى ا ر1( اإلنسانية كجريبة اإلبادة اعبماعٌية، كجريبة العدكاف
ما ي حظ من خ ؿ اانبية الٍب أكلتها ُب بعض اعبوانب اؼبهمة من بينها التقٌدـ ُب بياف جرائم العنف 

نسي، كخل  ظركؼ يبيكن أف يتٌم من خ ؽبا التحقي  ُب ى ه اعبرائم كمقاضاة مرتكبيها بصورة اعالة،  اعب
ك ل  كدبوجب مبدأ التكامل، كال م يسعغ إٔب تأسيس ع قة جديدة بْب السلطات القضائية الٌية 

كمة، كال م يتيم ؽبم كالدكلية شبة ذبديد آخر ىاـ كىو الدكر ال م أككل بو إٔب الضحايا ُب إجراءات ا
 .ر2( اؼبشاركة مباشرةن كالتقدـ بطلب التعويضات

كل ل  ااف أنبية كسبب اختيارنا ؽب ا اؼبوضوع كىو (اؼبركز القانو٘ب للضحايا ُب اكمة اعبنائية      
الدكليةر ىو ؿباكلة متواضعة لبياف كتوضيم ما تضمنتو ى ه اكمة من مبادئ كأحكاـ تتعل  بوض  
الضحية، كربسينو، كالٍب تضمن معاملة الضحايا برأاة كاحَباـ لكرامتهم، دبا وبق  العدالة كاإلنصاؼ 
الفورم ايما يتعل  بالضرر ال م أصاهبم، االنظاـ ااساسي للمحكمة حدد أك عرؼ ااش اص ال ين 

 ىبضعوف باغبماية كالرعاية كضحايا، كأبرز حقوقهم القانونية، ككيفية فبارستها.
كسأعتمد عند استعراض ى ه اؼبسائل علغ ربليلها من الناحية العلمية، كبياف اإلهبابيات،      

كالسلبيات الٍب تعَبضها، حيع سأقـو بتقسيم ى ا البحع إٔب مطلبْب، أتناكؿ ُب ااكؿ مفهـو 
 دكلية.الضحية، كمدل االىتماـ الدكٕب حبقوقهم، كُب الثا٘ب حقوؽ الضحايا أماـ اكمة اعبنائية ال

 كايما يلي تفصيل ل ل .
 مفهوم الضحية في القانون الدولي:المطل  األول

تعترب اكمة اعبنائية الدكلية نتاج للتطورات اغباصلة ُب القانوف الدكٕب اعبنائي ال م يبكن تعٌقبو      
اعبنائية الدكلية بدءنا من ؿباكمات نورمربغ للقادة النازيْب بعد اغبرب العاؼبية الثانية، كحٌب ااكم 

ليويوس ايا السابقة كلركاندا، كالٍب أقيمت ُب تسعينيات القرف اؼباضي، كىي ال تزاؿ تقاضي ااش اص 
ذكم الصلة بالنزاع ُب البلقاف كاإلبادة اعبماعية ُب ركاندا، كسٌبت إقامة اؼبزيد من ااكم "اؼب تلطة" أك 

 اؼبرتكبة ُب تيمور الشرقية، كسّباليوف، ككمبوديا، كلبناف.  "اؼبهٌجنة" اػباصة من أجل التعامل م  الفظائ 
يّب إف كض  الضحايا قد اختلف من مرحلة إٔب أخرل فبا يدعو٘ب إٔب بياف ذل  من خ ؿ ارعْب 

 يتضمناف ربديد من ينطب  عليو كصف الضحية كمدل االىتماـ الدكٕب هبم.
 كايما يلي توضيم ل ل .

                                                 

 . 01/07/2002، كدخلت حيز النفاذ ُب 31/07/1998أسست اكمة اعبنائية الدكلية الدائمة ُب . ت1
شار النظاـ ااساسي للمحكمة ُب ديباجتو كاؼبادة ااكٔب منو إف ى ه اكمة ستكوف مكملة للقضاء الوطِب، . أ2

ى ا النظاـ ستكوف للقضاء ر من 5االختصاص ااصيل ُب معاقبة مرتكيب اعبرائم اؼبدرجة ُب اؼبادة ( كى ا ما يعِب أف
نظاـ ركما ااساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية ال م ًب اعتماده دبوجب مؤسبر اامم اؼبتحدة للمفوضْب ُب ركما الوطِب.

 ر.A/CONF/183/9الو يقة رقم: ( ،1998يوليو  17اكمة اعبنائية الدكلية ُب اؼبعِب بانشاء 
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 الفر  األول: تعريف الضحية
وبمل مصطلم الضحية عدة معا٘ب كثّبة سواء ُب النطاؽ القانو٘ب داخل الدكؿ أك ُب إطار        

القانوف الدكٕب، كى ا ما يدعو٘ب إٔب إعطاء اكرة مبسطة عن ى ه اؼبسألة خاصة أف ىناؾ من ال يبيز بْب 
 مصطلحي الضحية كا ِب عليو، اما اؼبقصود بالضحية 

ااساسية لتواّب العدالة لضحايا اعبريبة كإساءة استعماؿ السلطة لسنة عرؼ إع ف اؼببادئ        
ُب الفقرة ااكٔب منو "الضحايا" بأهنم ((ااش اص ال ين أصيبوا بضرر اردينا أك صباعينا، دبا ُب  1985

ة من ذل  الضرر البد٘ب، أك العقلي، أك اؼبعاناة النفسية، أك اػبسارة االقتصادية، أك اغبرماف بدرجة كبّب 
ا للقوانْب اعبنائية الناا ة ُب  التمت  حبقوقهم ااساسية عن طري  أاعاؿ أك حاالت إنباؿ تشكل انتهاكن
الدكؿ ااعضاء، دبا ايها القوانْب الٍب ربـر اإلساءة اعبنائية الستعماؿ السلطةرر، كن  ُب الفقرة الثانية 

أيضنا، حسب االقتضاء، العائلة اؼبباشرة منو علغ أنو ((.................. كيشمل مصطلم "الضحية" 
للضحية ااصلية أك معاليها اؼبباشرين كااش اص ال ين أصيبوا بضرر من جراء التدخل ؼبساعدة 

 .ر1( الضحايا ُب ؿبنتهم أك ؼبن  اإلي اءرر
ُب كتيعرؼ ك يقة اامم اؼبتحدة اؼبتعلقة باؼببادئ ااساسية كاؼببادئ التوجيهية بشأف اغب         

االنتصاؼ كاعبرب لضحايا االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف كاالنتهاكات اػبطّبة 
ر منو، الضحية بأنو ((ايراض ى ه الو يقة، 8ُب الفقرة ( 2005للقانوف اإلنسا٘ب الدكٕب لسنة 

ضرر البد٘ب، أك الضحايا ىم ااش اص ال ين غب  هبم ضرر، أارادا كانوا أك صباعات، دبا ُب ذل  ال
العقلي، أك اؼبعاناة النفسية، أك اػبسارة االقتصادية، أك اغبرماف بدرجة كبّبة من التمت  حبقوقهم 
ا للقانوف الدكٕب غبقوؽ  ااساسية، كذل  من خ ؿ عمل أك امتناع عن عمل يشكل انتهاكنا جسيمن

تضاء، ككاقنا للقانوف الي، يشمل اإلنساف، أك انتهاكنا خطّبنا للقانوف اإلنسا٘ب الدكٕب، كعند االق
مصطلم "ضحية" أيضنا أاراد ااسرة اؼبباشرة أك من تعيلهم الضحية اؼبباشرة، كااش اص ال ين غب  هبم 

 .ر2( ضرر أ ناء تدخلهم ؼبساعدة الضحايا اؼبعرضْب لل طر أك ؼبن  تعرضهم لل طررر
ش اص الطبيعيْب ال ين غب  هبم الضرر بطض كباستقراء ىاذين النصْب يفهم بأف الضحايا ىم اا       

، كإف كانوا ىبتلفوف بتنوع اعبرائم الٍب يرتكبها ا رموف ضدىم، اهناؾ ضحايا القتل  النظر عن نوع اعبـر
 العمد أك اإلي اء أك االيتصاب... إْب.

                                                 

. إع ف بشأف اؼببادئ ااساسية لتواّب العدالة لضحايا اعبريبة كإساءة استعماؿ السلطة ال م اعتمد دبوجب قرار 1
 . 1، ص1985نوامرب  29ر اؼبؤرخ ُب 40/34لامم اؼبتحدة رقم (اعبمعية العامة 

اػباص باؼببادئ ااساسية  2005ديسمرب  16بتاريو  ر60/147. قرار اعبمعية العامة لامم اؼبتحدة رقم (2
كاؼببادئ التوجيهية بشأف اغب  ُب االنتصاؼ كاعبرب لضحايا االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف 

 ر. A/RES/60/147، الو يقة رقم (7كاالنتهاكات للقانوف اإلنسا٘ب الدكٕب اػبطّبة، ص
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ر من 85، اقد أكردت القاعدة (ر1(أما موقف اكمة اعبنائية الدكلية حياؿ تعريف الضحايا      
"الضحية" بأنو ((ايراض النظاـ ااساسي كالقواعد اإلجرائية كقواعد اػباصة هبا القواعد اإلجرائية 

اإل بات:(أر يدؿ لفظ "الضحايا" علغ ااش اص الطبيعيْب اؼبتضررين بفعل ارتكاب أم جريبة تدخل 
لضحايا" اؼبنظمات أك اؼبؤسسات الٍب تتعرض ُب نطاؽ اختصاص اكمة؛ (بر هبوز أف يشمل لفظ "ا

لضرر مباشر ُب أم من فبتلكا ا اؼبكرسة للدين، أك التعليم، أك الفن، أك العلم، أك اايراض اػبّبية، 
 .ر2(كاؼبعآب اا رية، كاؼبستشفيات كيّبىا من ااماكن كااشياء اؼب صصة ايراض إنسانيةرر

ايا ىم ااش اص الطبيعيْب ال ين غب  هبم ضرر نتيجة كيفهم من ى ه القاعدة أف الضح      
الرتكاب أم جريبة تق  ضمن اختصاص اكمة، كيبكن أف تشمل الضحايا اؼبنظمات، أك اؼبؤسسات 
الٍب تتعرض لضرر مباشر ُب أم من فبتلكا ا، كالٍب تكرس نفسها للدين، أك التعليم، أك الفن، أك العلم، 

آب التارىبية، كاؼبستشفيات، كيّبىا من ااماكن، كااشياء اؼب صصة ايراض أك اايراض اػبّبية، كاؼبع
 كمن استقراء ما تضمنو ى ا التعريف ن حظ أف تعريف الضحية يشمل:.ر3( إنسانية

 ااش اص الطبيعيْب سواء كاف ؾبنينا عليهم، أك متضررين من اعبريبة اؼبرتكبة. -1
نظمات الدكلية، أك اؼبؤسسات الٍب تتعرض لضرر مباشر نتيجة ااش اص اؼبعنويْب اؼبتمثلْب ُب اؼب -2

الرتكاب جريبة، كى ا خب ؼ ؿبكمٍب يويس ايا كركاندا الٍب اقتصر مفهـو الضحية ايهما كاقنا للمادة 
كما يستوجب ربق  كصف   اصة هبما علغ الش   الطبيعي اق ./أر من القواعد اإلجرائية اػب2(

اسي للمحكمة كقواعدىا اإلجرائية اشَباط اإلصابة بالضرر الناتد عن اعبريبة الضحية كاقنا للنظاـ ااس
 .ر4( الداخلة ضمن اختصاصها، ككجود الع قة السببية بينهما

                                                 

الضحايا  إٔب كض  تعريف للضحية، ريم تعدد اإلشارات إٔب معاناة 1946لعسكرية الدكلية لطوكيو لسنة .  ٓب تتطرؽ الئحة اكمة ا1
جراء اعبرائم الدكلية الٍب ارتكبت ُب حقهم كالتأكيد علغ ضركرة اغبد منها.راج  تفصيل ل ل  ُب: نصر الدين بوظباحة، حقوؽ ضحايا 

 . 19، ص2007درية: دار الفكر العريب، الطبعة ااكٔب، االجراـ علغ ضوء أحكاـ القانوف الدكٕب، اإلسكن
سبتمرب  10-3اإل بات ُب اكمة اعبنائية الدكلية، الدكرة ااكٔب:  . قرار صبعية الدكؿ ااطراؼ باعتماد القواعد اإلجرائية كقواعد2

  /ICC-ASP/1)3. الو يقة رقم:(53ر، ص85، القاعدة (2002
حوؿ " تعويض ا ِب عليهم من اعبرائم " بأهنم "كل ش    1978ر الصادر ُب 77يا ُب قراره رقم (. عرؼ ا لس ااكركيب الضحا3

 أصيب بأضرار جسدية من اعبريبة، ككل من كاف يعوؽبم الش   ال م قتل نتيجة اعبريبة".
وؿ كاآل ار، اا ِب عليو ىو صاحب . اعبدير بال كر أنو علغ صعيد التشريعات الوطنية يالبنا ما ىبتلف ى ين الوصفْب من حيع اؼبدل4

اغب  ال م كقعت عليو اعبريبة، اأىدرتو أك انتقصت منو، أك ىددتو باػبطر، أما اؼبتضرر اهو كل ش   أغبقت بو اعبريبة ضررنا، حيع إف 
كابو اعبريبة، كمن ٍب اا ِب اؼبناط ُب  بوت كصف ا ِب عليو ىو كونو صاحب اغب  ال م ربميو القاعدة اعبنائية ال م انتهكو اعبا٘ب بارت

ضرر، االضرر ىو كحده اؼبناط ُب  بو ا أك انتفائها، اكل من تأما صفة اؼب عليو ىو من يق  العدكاف علغ حياتو، أك جسمو، أك مالو،
أارادىا متضررين أصابتو اعبريبة بضرر تثبيت لو ى ه الصفة كلو ٓب يكن ؾبنينا عليو، اضرر القتل مث  يتعدل ا ِب عليو ليشمل أسرتو، ايعترب 

ـ اعبنائي (دراسة نقدية للنظاـ اعبنائي ُب ضوء معطيات علم انظر: مصطفغ مصباح دباره، كض  ضحايا اإلجراـ ُب النظامن ى ه اعبريبة.
 .11، 10، ص1996ر، رسالة دكتوراه يّب منشورة، جامعة اإلسكندرية: كلية اغبقوؽ، الضحية
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كمن خ ؿ ما سلف ذكره يبدك جلينا أف القواعد اإلجرائية اعتمدت علغ االذباه اؼبوس  ُب تعريف       
عليو، كاؼبتضرر من اعبريبة، امصطلم الضحية يست دـ للداللة الضحية، حيع إنو ال يفرؽ بْب ا ِب 

علغ الوصفْب معنا
أف لفظ "الضحايا"، ىو لفظ متداكؿ  ا اؿ، ك اؼب حظ من اآلراء اؼبتعددة ُب ى ا ر1(

 عليهم كاؼبضركرين من ا ِبُب التشري  الدكٕب أكثر من تداكلو ُب التشريعات الوطنية، ٓب يقصد منو إال 
م ضرر من جراء ى ا الفعل، هبة معنا، أم الواق  عليهم اعل االعتداء ال م شكل اعبريبة أك من أصااعبريب

 .ر2(دبعُب أف كل ضحية ىو ؾبِب عليو أك مضركر من جراء اعبريبة
هبد ح  الضحية بالتعويض لو ج كرنا ُب القانوف  : االىتمام الدولي بحقوق الضحاياالفر  الثاني

كالقانوف الدكٕب غبقوؽ االنساف، حيع برزت مكانة الفرد عرب صبلة من الصكوؾ الدكٕب اإلنسا٘ب 
أكتوبر  18الدكلية، اقد ألزمت اتفاقية الىام اػباصة باحَباـ قوانْب كأعراؼ اغبرب الربية اؼبعتمدة ُب 

، كتضمنت اتفاقية ر3( ر منها الطرؼ اؼبتحارب ال م ىبٌل بأحكامها بالتعويض3ُب اؼبادة ( 1907
نيف الثالثة بشأف معاملة ااسرل كاتفاقية جنيف الرابعة بشأف ضباية ااش اص اؼبدنيْب ُب كقت ج

 .ر4( علغ دا  تعويضات للضحايا ُب حالة حدكث انتهاكات1949اغبرب اللتْب ًب اعتمادنبا ُب سنة 
ثل انتهاكات حقوؽ اإلنساف ايما يتعل  بقضايا اإلعداـ خارج القضاء، كاالختفاء ال قسرم، كسبي

كالتع يب، كالتمييز العنصرم، كاالعتقاؿ التعسفي مث ن مرجعية للمطالبة جبرب ااضرار ُب بعض 
نصت علغ أف ((لكل ش    1948ر من اإلع ف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف لسنة 8الصكوؾ، ااؼبادة (

وؽ ااساسية الٍب ح  اللجوء إٔب ااكم الوطنية اؼب تصة إلنصااو الفعلي من أيَّة أعماؿ تنته  اغبق
ر من العهد الدكٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية 2يبنحها إيَّاه الدستور أك القانوفرر، كى ا ما أكدتو اؼبادة (

ر من االتفاقية الدكلية للقضاء علغ صبي  أشكاؿ التمييز العنصرم 6، كاؼبادة (1966كالسياسية لسنة 
تست دـ صيطة فبا لة تتضمن اغب   1989نة ر من اتفاقية حقوؽ الطفل لس39، كاؼبادة (1973لسنة 

 ُب االنتصاؼ النتهاكات أحكامو.

                                                 

ا، إذ اعَبؼ اكؿ مرة دبفهـو الضحية دبوجب ن  اؼبادتْب 1 ا جديدن . أدل اعتماد النظاـ ااساسي للمحكمة إٔب دخوؿ الضحايا عهدن
ر، ناىي  عن نصوص أكثر تفصي ن كردت ُب القواعد اعبرائية كقواعد اال بات، كيبدك إف كاضعي ى ه القواعد تداركوا بعض 79، 75(

ااخطاء الناذبة عن عملية الَبصبة للنظاـ ااساسي، حيع است دـ ُب النظاـ ااساسي مصطلم "ا ِب عليو"، كلكن بعد اعتماد القواعد 
 .(Victim)اال بات تبدؿ ى ا اؼبصطلم إٔب مصطلم الضحية اإلجرائية كقواعد 

. نبيل بن خدٙب، استيفاء حقوؽ الضحايا ُب القانوف الدكٕب اعبنائي، جامعة بسكرة: كلية اغبقوؽ، رسالة ماجستّب يّب منشورة، 2
  .47، ص2012

علغ أنو ((يكوف الطرؼ اؼبتحارب ال م  1907لربية لسنة . تن  اؼبادة الثالثة من اتفاقية الىام اػباصة باحَباـ قوانْب كأعراؼ اغبرب ا3
ىبل بأحكاـ ال ئحة اؼب كورة ملزمان بالتعويض إذا دعت اغباجة، كما يكوف مسئوالن عن صبي  ااعماؿ الٍب يرتكبها أش اص ينتموف إٔب 

 رر.قواتو اؼبسلحة
 . 81: اعبزء الثا٘ب، ص31، العدد 1كلية، جامعة اعبزائر . سامية بوركبة، اؼبركز القانوف للضحايا أماـ اكمة اعبنائية الد4
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، اقد قضت كاقنا للمادة 1950أما االتفاقية ااكركبية غبماية حقوؽ اإلنساف كاغبريات ااساسية لسنة 
ر منها حب  االنتصاؼ لضحايا انتهاكات ى ه االتفاقيات أماـ سلطة كطنية، كلو كاف ى ا االنتهاؾ 13(
  .كق  من أش اص يعملوف بصفة رظبية قد

ر منها، أنو هبب علغ 25كاقنا للمادة ( 1969ك ل  كفلت االتفاقية اامريكية غبقوؽ اإلنساف لسنة 
الدكلة ايما يتعل  باغب  ُب الوصوؿ إٔب القضاء، أف تلتـز بتهيئة السبل ال زمة لوصوؿ اااراد اتاجْب 

ة الٍب تقف ُب طري  سبتعهم هب ا اغب ، كباإلضااة إٔب ذل ، ااف ى ا للقضاء حبيع تزيل اؼبعوقات اؼبادي
 الرأم يعترب أف الفرد ضحية للتمييز، إذا ما حاؿ كضعو االقتصادم كبْب حقو ُب الوصوؿ إٔب ااكم.

ر من مبادئ اامم اؼبتحدة 25كقبد أسس أخرل ُب االعَباؼ حب  الضحايا ُب جرب الضرر، ااؼببدأ (
، كالٍب نصت ر1(1989يل اغبماية كالتحرم عن ضحايا اإلعدامات خارج القضاء لسنة اػباصة بتفع

علغ أف ((عوائل الضحايا كمن يعيلهم الضحية اغب  ُب طلب تعويض عادؿ، كمناسب ُب كقت 
رر، كاغب  نفسو ًب االعَباؼ بو ُب اؼبادة ( ر من إع ف اامم اؼبتحدة اػباص حبماية كااة 19معلـو

ر من معاىدة 14، كك ل  اؼبادة (ر2(1992جبارىم علغ االختفاء القسرم لسنة ااش اص من إ
ككل أنواع أشكاؿ االستط ؿ الٍب ألزمت اغبكومات  1984اامم اؼبتحدة اؼبناىضة للتع يب لسنة 

بضركرة ضماف كارض ح  الضحايا باغبصوؿ علغ تعويض مناسب كعادؿ دبا ايو إعادة التأىيل، ككرد 
نواع ر من اتفاقية اامم اؼبتحدة كإع هنا إلزالة كل أ7/2، كاؼبادة 6ا اغب  ُب ( اؼبادة التأكيد علغ ى 

باإلضااة إٔب ذل ، اعتمدت اعبمعية العامة لامم اؼبتحدة إع ف مبادئ .1965التمييز العنصرم لسنة 
يتضمن  ، كال م1985العدؿ ااساسية اؼبتعلقة بضحايا اإلجراـ كالتعسف ُب استعماؿ السلطة ُب 

ا من اغبقوؽ ؿبددة كبعيدة اؼبدل للضحايا، دبا ُب ذل  اغب  ُب الرد كالتعويض، إال أنو يفتقر أب  مزيدن
كتعَبؼ اؼببادئ ااساسية كاؼببادئ التوجيهية بشأف اغب  ُب االنتصاؼ كاعبرب لضحايا  قوة االلزاـ.

االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكٕب غبقوؽ اإلنساف كاالنتهاكات للقانوف اإلنسا٘ب الدكٕب اػبطّبة لسنة 
سامة بأف تكوف معاملة الضحايا بعطف كاحَباـ لكرامتهم حسب االقتضاء كدبا يتناسب م  ج 2005

االنتهاؾ اؼبرتكب ضدىم، كتوصي بازباذ تدابّب لتحسْب ارص حصوؽبا علغ العدالة كاإلنصاؼ الفورم 
 .ر3((الرد، كالتعويض، كإعادة التأىيل، كالَبضية، كضمانات عدـ التكرارر 

                                                 

. اامم اؼبتحدة: حقوؽ االنساف، مبادئ اؼبن  كالتقصي الفعالْب لعمليات اإلعداـ خارج نطاؽ القانوف كاإلعداـ 1
مايو  24ر اؼبؤرخ ُب 65/1989التعسفي كاإلعداـ دكف ؿباكمة اعتمدىا ا لس االقتصادم كاالجتماعي ُب قراره (

1989. 
لامم  . إع ف ضباية صبي  ااش اص من االختفاء القسرم اعتمد كنشر علغ اؼبا دبوجب قرار اعبمعية العامة2

 .1992ديسمرب  18ر اؼبؤرخ ُب 47/133اؼبتحدة (
نتهاكات اعبسيمة للقانوف ر من اؼببادئ ااساسية كاؼببادئ التوجيهية بشأف اغب  ُب االنتصاؼ كاعبرب لضحايا اال23- 19. انظر اؼبواد (3

 . 10الدكٕب غبقوؽ اإلنساف كاالنتهاكات للقانوف اإلنسا٘ب الدكٕب اػبطّبة، الو يقة سب  اإلشارة إليها، ص
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من كريم ى ا التقدـ، ااف موقف اامم اؼبتحدة اؼبعرب عنو بواسطة إع ف اعبمعية العامة، ال يبثل أكثر 
مبادئ إرشادية أك توجيهية، ليس ؽبا القوة اإللزامية الكااية، كعلغ الريم من أف ااكم اػباصة ُب 
يويوس ايا السابقة كركاندا قد خلقت سواب  ىامة من خ ؿ مساءلة اااراد عن انتهاكات القانوف 

، افي عاـ ر2(ت الضحايا، إال أهنم اشلوا ُب احراز تقدـ كبّب عندما يتعل  اامر بتعويضار1(الدكٕب
، أصدر ؾبلس اامن قراره بانشاء اكمة اعبنائية الدكلية ليويوس ايا السابقة ردنا علغ 1993

االنتهاكات اػبطّبة للقانوف اإلنسا٘ب الدكٕب الٍب ارتكبت ُب اقليم يويوس ايا السابقة من  عاـ 
تهاكات القانوف اإلنسا٘ب الدكٕب، كربقي  ، كتتمثل مهمة اكمة ُب معاقبة اؼبسؤكلوف عن انر3(1991

العدالة للضحايا، كمن  ارتكاب اؼبزيد من اعبرائم، كاإلسهاـ ُب استعادة الس ـ عن طري  تعزيز اؼبصاغبة 
 ُب يويوس ايا السابقة.

الركانديْب، أصدر ؾبلس اامن قراره بانشاء  800000ردنا علغ مقتل ما يقرب من  1994كُب عاـ 
نائية الدكلية لركاندا ُب مهمة  دؼ أب "اؼبسانبة ُب عملية اؼبصاغبة الوطنية ُب ركاندا، كصوف اكمة اعب

 .ر4(الس ـ ُب اؼبنطقة"
ا من االىتماـ بالضحايا بضماف أف تراعي  كُب العقود ااخّبة بات ا تم  الدكٕب ييبدم قدرنا متزايدن

ُب النظاـ ااساسي للمحكمة، ال م أشارت العدالة الدكلية مصاغبهم كحقوقهم، كقد ذبسد ى ا 
ديباجتو إٔب أف ضماف العدالة للمجِب عليهم يكمن ُب صلب ى ا النظاـ حيع ييركز علغ حقيقة أف 
"م يْب ااطفاؿ كالنساء كالرجاؿ قد كقعوا خ ؿ القرف اغبإب ضحايا لفظائ  ال يبكن تصورىا قد ىزت 

اساسي بأف مصاّب العدالة كمصاّب ا ِب عليهم متكاملة، كأف ضمّب اإلنسانية بقوة"، كيعَبؼ النظاـ ا
أىم ما يهمهم ايما ييرجم ىو السعي إلجراء ربقيقات اعالة ُب اعبرائم كإقامة العدؿ، امث ن ال جداؿ ُب 

                                                 

اػباصة بتوقي  العقوبات بصيطة عامة، حيع قضت بأنو هبوز للمحكمة 1945ر من الئحة ؿبكمة نورمبورغ لسنة 27. أشارت اؼبادة (1
العسكرية الدكلية أف تأمر بعقوبة اإلعداـ ضد اؼب نبْب، أك أم جزاء آخر ترل اكمة بأنو عادؿ، كعلغ الريم من أف الن  العاـ يسمم 

العادؿ ال م ربكم بو اكمة إصدار أكامر دبصادرة اؼبمتلكات كارض الطرامات الٍب قد تنف  كتعويض علغ الضحايا،  بأف يكوف من اعبزاء
 إال أف التطبي  العملي ٓب يكرس ى ا التفسّب. 

 .49نبيل بن خدٙب، مرج  ساب ، ص
 ااساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبؤقتة . اعبدير باؼب حظة إنو ُب الوقت ال م كاف يفَبض ايو علغ ااقل أف يعكس النظاـ2

اؼبتضمن اؼببادئ  1985هبا تعريف الضحية ال م كرد ُب إع ف اعبمعية العامة لامم اؼبتحدة لسنة  ليويس ايا السابقة كالو ائ  اؼبلحقة
 ربديد تعريف الضحية ُب القانوف الدكٕب ااساسية لتواّب العدالة لضحايا اعبريبة كإساءة استعماؿ السلطة، كال م شكل مرجعنا أساسينا ُب

إال أنو مثل تراجعنا ُب ى ا اإلطار، كٓب يقتصر اق  علغ تضيي  لتعريف الضحية بل كصل إٔب حد انعداـ تاـ ام إشارة للمركز القانو٘ب 
 .61ٙب، مرج  ساب ، صللضحايا، باستثناء ما يتعل  بتواّب اغبماية ؽبم بوصفهم من الشهود كك ل  رد اؼبمتلكات. نبيل بن خد

 :بشأف إنشاء اكمة اعبنائية الدكلية ليويس ايا السابقة، الو يقة رقم 1993ر لسنة 808. قرار ؾبلس اامن رقم (3
(S/RES/1993/Corr.1)  

 /S/RES/955).1994بشأف إنشاء اكمة اعبنائية الدكلية لركاندا، الو يقة رقم: ( 1994ر لسنة 955. قرار ؾبلس اامن رقم (4
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أف مشاركة الضحايا ُب اإلجراءات القضائية ىي جانب من جوانب التجديد ُب منم حقوؽ ؽبم، كفبا لو 
أف الضحايا دبقدكرىم اؼبشاركة ُب اإلجراءات من خ ؿ ؿباميهم  ُب إجراءات ااكمة، علغ  داللة بالطة

 .ر1(أقل تقدير، باؼبقارنة باجراءات التحقي ، كى ه أكؿ مرة يتسُب ايها ذل  علغ اؼبستول الدكٕب
 حقوق الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية :المطل  الثاني

الواردة ُب النظاـ ااساسي للمحكمة الٍب زب  اغبقوؽ اؼبمنوحة للمتهم، اض ن عن ااحكاـ         
كردت نصوص أخرل ايو تيقرر حقوقنا خاصة بالضحايا كالشهود ىداها تواّب اغبماية الكااية ؽبم، 
ااكمة تيعُب باعبرائم الواسعة النطاؽ الٍب تتضرر منها أعداد ض مة من الضحايا، كبالتإب ااف ع قتها 

تكتسي أنبية بالطة علغ عدة مستويات، أنبها أف الضحايا يبثلوف ركننا جوىرينا من عملها باعتبار إف  هبم
اكمة تسعغ إلقامة العدؿ كربقي  اإلنصاؼ، كمن ٍب ااهنا إٔب حد ما تقر حقوؽ الضحايا، كتتيم ؽبم 

عن الكثّب من اانظمة ا اؿ لسرد ركايا م لاحداث، أم حقائقهم، كىي ب ل  زبتلف كل االخت ؼ 
القضائية الوطنية كالدكلية حيع يكوف الدكر الرئيسي للمجِب عليهم ايها ىو دكر الشهود، كتطفل 

 .مصاغبهم ُب الواق 
كلكن بالريم من كل ى ه التطورات ُب ؾباؿ حقوؽ الضحايا، امن اؼبهم أف نت كر أف اكمة       

أكالن كقبل كل شيء، أف تيعُب بتحقي  العدالة كاإلنصاؼ  ليست معنية بالضحايا احسب، بل ال بد ؽبا،
من ـبتلف اعبوانب، ااؼبتهم برمء حٌب تثبت إدانتو، كلكن أصوات الضحايا جانب مهم من ى ه 

 .ر2( العملية
كينعكس اخت ؼ مفهـو الضحية الوارد ُب النظاـ ااساسي للمحكمة كقواعدىا اإلجرائية علغ       

، كيبكن إصباؿ ر3( ال م تتمت  بو، علغ اعتبار أف الضحية مفهـو إجرائي لو آ ار عملية اؼبركز القانو٘ب
 اغبقوؽ الٍب يتمت  هبا الضحية كاقا ؼبا سّبد أدناه ُب الفرعْب التاليْب.

                                                 

 . انظر ديباجة النظاـ ااساسي للمحكمة. 1
. ال تعطي اكمة اعبنائية الدكلية اػباصة بيويس ايا السابقة أمثلة لنوعية ااضرار الٍب تسمم باعتبار الش   2

كمن ضحية أـ ال، حيع إهنا ال تضمن للضحايا سول مصادرة كرد اؼبمتلكات الٍب ًب االستي ء عليها بسلوؾ إجرامي، 
اؼبؤكد أف االكتفاء برد اؼبمتلكات لضحايا اعبرائم الدكلية ال يعكس درجة اغبقوؽ الٍب ينبطي أف تتمت  هبا كل ضحية، 
كالٍب تشمل إضااة إٔب ذل  ؾبموعة أخرل من اغبقوؽ كالتعويض إٔب جانب اػبدمات الٍب يستفيدكف منها كالرعاية 

 الطبية كاػبدمات االجتماعية.
 . 28-27احة، مرج  ساب ، صنصر الدين بوظب

. إف كض  معايّب عامة ُب ربديد ااش اص ال ين ينطب  عليهم كصف الضحية أمر يتماشغ م  طبيعة اآل ار 3
السلبية الٍب زبلفها اعبرائم الدكلية ُب صفوؼ الضحايا، حيع إف آ ار اعبريبة ال تقتصر علغ اإلصابة اعبسدية، كاقد 

اإلصابات النفسية، أك التشويش اغبسي كيّبىا من ااضرار اؼبعنوية، كما يبكن القوؿ  اؼبمتلكات اق ، بل تشمل أيضنا
 إنو ال توجد معايّب دقيقة بالنسبة لكل نوع من ااضرار الٍب تلح  بالضحايا خاصة بالنسبة للضرر اؼبعنوم.

 . 61نبيل بن خدٙب، مرج  ساب ، ص
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 الفر  األول: حقوق ضحايا الجرائم الدولية الخاصة باإلجراءات
ُب التمثيل القانو٘ب كاؼبشاركة ُب اإلجراءات يقصد بو اشَباؾ الضحية ُب اإلجراءات أم اغب      

 ة مراحل، كذل  علغ النحو التإب:القانونية ُب عد
ريم تكريس مبدأ اؼبسؤكلية اعبنائية الفردية ُب القانوف الدكٕب اعبنائي من  اَبة   المعلومات: أواًل: تقديم

بصورة ؿبتشمة، إال  أهنم ال يبلكوف ؿباكمات نورمربغ كطوكيو، كبدء االعَباؼ للضحايا دبركز قانو٘ب كلو 
ح  ربري  الدعول أماـ اكمة كوف اامر من اختصاص اؼبدعي العاـ، إذ أنو يهمْب علغ مسار 

ر من نظامها ااساسي، حيع جاءت اقر ا  الثالثة بنصها 15ربري  الدعول كا  مقتضيات اؼبادة (
لشركع ُب إجراء ربقي ، يقدـ إٔب الدائرة التمهيدية ((إذا استنتد اؼبدعي العاـ أف ىناؾ أساسنا معقوالن ل

طلبنا لإلذف باجراء ربقي ، مشفوعنا بأية مواد مؤيدة هبمعها، كهبوز للمجِب عليهم إجراء مرااعات لدل 
الدائرة التمهيدية كاقنا للقواعد اإلجرائية كقواعد اإل باترر، كنصت اقر ا السادسة بأنو ((إذا استنتد 

، أف اؼبعلومات اؼبقدمة ال تشكل أساسنا 2ك  1عد الدراسة ااكلية اؼبشار إليها ُب الفقرتْب اؼبدعي العاـ ب
معقوالن إلجراء ربقي ، كاف عليو أف يبلغ مقدمي اؼبعلومات ب ل ، كى ا ال يبن  اؼبدعي العاـ من النظر 

ما تن  الفقرة الثالثة ُب معلومات أخرل تقدـ إليو عن اغبالة ذا ا ُب ضوء كقائ  أك أدلة جديدةرر، ك
ر من النظاـ ااساسي للمحكمة علغ أنو ((للمدعي العاـ أف يطلب من اكمة إصدار 19من اؼبادة (

قرار بشأف مسألة االختصاص أك اؼبقبولية، كُب اإلجراءات اؼبتعلقة باالختصاص أك اؼبقبولية، هبوز أيضان 
 هم، أف يقدموا م حظا م إٔب اكمةرر.، كك ل  للمجِب علي13للجهة ايلة عم ن باؼبادة 

كمن خ ؿ النصوص اؼبشار إليها أع ه يتضم تعدد صور اؼبشاركة اؼبستقلة للمجِب عليو ُب اإلجراءات 
ر من النظاـ ااساسي أجازت للمدعي العاـ أف 1/ 15القضائية تبدأ باإلجراءات التمهيدية، ااؼبادة (

قدـ إليو، كىنا يتمثل دكر ا ِب عليو ُب تقديبو معلومات توجو يباشر التحريات بناء علغ معلومات ت
التحرم الوجهة الصحيحة، كؽبم بعد اقتناع اؼبدعي العاـ ُب إجراء التحقي  اؼبشاركة ُب اؼبرااعات 
التمهيدية، كما للضحايا اغب  ُب تقدٙب مقَبحا م ايما يتعل  دبدل اختصاص اكمة بنظر الدعول، 

شاركة ُب اإلجراءات اػباصة بتحديد اختصاص اكمة ايما يتعل  بنظر الدعول جوىرية كتعترب ى ه اؼب
ر من النظاـ ااساسي للمحكمة أجازت للضحايا اغب  ُب تقدٙب م حظات ايما 19/3اف اؼبادة (

 .ر1( يتعل  باؼبقبولية أم مدل اختصاص اكمة بنظر بالدعول
ل أم قبل الضحية يّب ؿبدد، ايكوف ُب صبي  مراحل الدعو  صفوة القوؿ إف كقت تقدٙب اؼبعلومات من

 كأ ناء كبعد ااكمة. 
                                                 

1. Alain-Guy Tachou Sipowo, Les aspects procéduraux de la participation 
des victimes à la répression des crimes internationaux, Volume 50, Number 
3-4, septembre–décembre 2009, p.699.  
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  ثانًيا: الحماية
يعَبؼ النظاـ ااساسي للمحكمة بأف تدابّب ضماف ااماف، كالس مة البدنية، كالنفسية، كاحَباـ  

مصداقية اكمة الكرامة، كخصوصيات الضحية بصفتو أك كشاىد، كأسرىم ىي عوامل أساسية لدعم 
، كى ا ال يتحق  إال دبراعاة ما تضمنو النظاـ ااساسي من ضمانات علغ اؼبدعي العاـ ر1(كشرعيتها

بر تضمنت أنو من كاجب اؼبدعي العاـ خ ؿ التحقي  أك -1/ 54كدكائر اكمة ااخ  هبا، ااؼبادة (
السن كاعبنس كاغبالة الصحية، كأف اؼبقاضاة احَباـ مصاّب الضحايا كأكضاعهم الش صية، دبا ُب ذل  

يأخ  ُب االعتبار طبيعة اعبريبة، خاصةن حيثما انطوت علغ عنف جنسي، أك علغ عنف ضد اؼبرأة، أك 
جر من النظاـ ااساسي للمحكمة للدائرة التمهيدية عند -3/ 57كأجازت اؼبادة (ر2(ضد ااطفاؿ

 ، ر3( اإل بات االقتضاء أف توار اغبماية، كاػبصوصية للضحايا، كشهود
ر للمدعي العاـ كدكائر اكمة أف تت   التدابّب اؼبناسبة خاصة خ ؿ 1/ 68كأجازت اؼبادة (  

التحقيقات، كعمليات اؼب حقة القضائية للجرائم غبماية الضحايا كالشهود كس متهم النفسية، كالبدنية، 
ر لدكائر اكمة أيضنا أف ربجب ىوية الضحايا 68/2، كأجازت اؼبادة (ر4( ككرامتهم، كخصوصيا م

ايديور، أك السماح كالشهود عن الصحااة كاعبمهور العاـ باجراء أجزاء من ااكمة بأسلوب الكامّبا (
 . ر5(بالوسائل اإللكَبكنية، أك أية كسائل أخرل بتقدٙب اادلة

                                                 

 ر لكل من ؿبكمٍب يويس ايا السابقة كركاندا إٔب ضباية الضحايا بوصفهم شهود، ال بوصفهم14. اعَبؼ النظاـ ااساسي ُب اؼبادة (1
 متضررين من اعبرائم اؼبرتكبة. 

ب. ازباذ التدابّب اؼبناسبة  -يقـو اؼبدعي العاـ دبا يلي:  -1بر من النظاـ ااساسي للمحكمة علغ أنو ((-54/1. تن  اؼبادة (2
، كىو يفعل ذل ، مصاّب ا ِب عليهم كالشهود  لضماف اعالية التحقي  ُب اعبرائم الٍب تدخل ُب اختصاص اكمة كاؼبقاضاة عليها، كوبَـب

، كالصحة، كيأخ  ُب االعتبار طبيعة 7من اؼبادة  3ية، دبا ُب ذل  السن كنوع اعبنس علغ النحو اؼبعرؼ ُب الفقرة كظركاهم الش ص
 اعبريبة، كخباصة عندما تنطوم اعبريبة علغ عنف جنسي أك عنف بْب اعبنسْب أك عنف ضد ااطفاؿرر. 

وز للدائرة التمهيدية أف تقـو باإلضااة إٔب كظائفها ااخرل جر من النظاـ ااساسي للمحكمة علغ أنو ((هب-57/3. تن  اؼبادة (3
، دبوجب ى ا النظاـ ااساسي دبا يلي: جر أف تت   عند الضركرة ترتيبات غبماية ا ِب عليهم كالشهود كخصوصيا م، كاااظة علغ اادلة

 ية اؼبعلومات اؼبتعلقة باامن الوطِبرر.كضباية ااش اص ال ين ألقي القبض عليهم أك مثلوا استجابة امر اغبضور، كضبا
ر من النظاـ ااساسي للمحكمة علغ أنو ((تت   اكمة تدابّب مناسبة غبماية أماف ا ِب عليهم، 68. تن  الفقرة ااكٔب من اؼبادة (4

  العوامل ذات الصلة، دبا ايها السن كالشهود، كس متهم البدنية، كالنفسية، ككرامتهم، كخصوصيتهم، كتوٕب اكمة ُب ذل  اعتبارنا عبمي
، كالصحة، كطبيعة اعبريبة، كال سيما، كلكن دكف حصر، عندما تنطوم اعبريبة 2من اؼبادة  3كنوع اعبنس علغ النحو اؼبعرؼ ُب الفقرة 

ء التحقي  ُب ى ه علغ عنف جنسي، أك عنف بْب اعبنسْب، أك عنف ضد ااطفاؿ، كيت   اؼبدعي العاـ ى ه التدابّب، كخباصة ُب أ نا
 اعبرائم كاؼبقاضاة عليها، كهبب أال سبس ى ه التدابّب أك تتعارض م  حقوؽ اؼبتهم، أك م  مقتضيات إجراء ؿباكمة عادلة كنزيهةرر.

اؼبادة ر من النظاـ ااساسي للمحكمة علغ أنو ((استثناء من مبدأ علنية اعبلسات اؼبنصوص عليو ُب 68. تن  الفقرة الثانية من اؼبادة (5
، لدكائر اكمة أف تقـو ضباية للمجِب عليهم، كالشهود، أك اؼبتهم باجراء أم جزء من ااكمة ُب جلسات سرية، أك بالسماح بتقدٙب 67

اادلة بوسائل إلكَبكنية أك بوسائل خاصة أخرل، كتنف  ى ه التدابّب بشكل خاص ُب حالة ضحية العنف اعبنسي أك الطفل ال م يكوف 
ا، مآب تأمر اكمة بطّب ذل ، م  مراعاة كااة الظركؼ، كال سيما آراء ا ِب عليو أك الشاىدرر. ؾبنينا  عليو أك شاىدن
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من النظاـ ااساسي للمحكمة علغ تأسيس كحدة للمجِب ر 43كما قضت الفقرة السادسة من اؼبادة (
عليهم كالشهود ُب قلم اكمة، مهمتها ازباذ التدابّب الوقائية، كالَبتيبات اامنية، كاؼبشورة، كاؼبساعدات 
اؼبناسبة ااخرل للمجِب عليهم، كالشهود ال ين سيمثلوف أماـ اكمة كيّبىم من اااراد، مثل أاراد 

، كهبوز ؽبا ك ل  كاقنا ؼبا تضمنتو اؼبادة ر1( قد يتعرضوف لل طر بسبب ى ه اإلاادات أسرىم ال ين
ر من النظاـ ااساسي للمحكمة تقدٙب االستشارات كالنصائم اجهزة اكمة ايما ىب  68/4(

عريض بعض كمن ٍب اانو هبوز كاقنا ؼبا كرد أع ه، إذا كانت آ ار اعبريبة اؼبرتكبة تيؤدم إٔب ت. ر2( الضحايا
 ،ااش اص لل طر سواء كانوا ضحايا أك شهود، اانو هبوز لدائرة ااكمة بناء علغ طلب اؼبدعي العاـ

أك من تلقاء نفسها، كبعد التشاكر ، أك فبثلهم القانو٘ب إف كجد ،أك الضحايا ،أك أحد الشهود ،أك الدااع
أك أم  ،أك الشاىد ،تدابّب غبماية الضحيةم  كحدة الضحايا كالشهود حسب االقتضاء أف تأمر بازباذ 

 ،من حيع السن ،ش   آخر معرض لل طر، علغ أف تراعغ كل العوامل اؼبؤ رة ُب طبيعة ى ه التدابّب
كى ا يعِب ترؾ السلطة التقديرية الزباذ مثل ى ه التدابّب  ،ر3(كالصحة، كطبيعة اعبريبة اؼبرتكبة ،كاعبنس

ىا ُب خطورة اعبريبة، كأ رىا علغ الضحايا كالشهود، كمن بينها ددأف رب ؽباالٍب  كنوعيتها، لدائرة اكمة
است داـ كسائل إلكَبكنية، أك آالت تصوير، ك هبوز للدائرة أف تعقد جلسة علنية تتشاكر ايها إلقرار أك 
عدـ إقرار مثل ى ه التدابّب، بعد أف تكوف قد تلقت ـبتلف الردكد أك االعَباضات علغ ازباذ ى ه 

كما هبوز لدائرة اكمة أف تعقد جلسة سرية أك أكثر م  طرؼ كاحد اق  من الضحايا، كأف  لتدابّب.ا
 ،أك طبيب نفسي، أك أحد أاراد ااسرة ،تسمم علغ سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر حضور ؿباـ، أك فبثل قانو٘ب

اؼبساس  خ ؿ إدالء الضحية أك الشاىد بشهادتو، كعلغ اكمة عند النظر ُب الدعول عدـ
م  االىتماـ بشكل أكرب بضحايا جرائم العنف  ،خبصوصيات الضحايا كالشهود، أ ناء استجواهبم

 اعبنسي، للحيلولة دكف حصوؿ أم مضايقة كزبويف أك انتهاؾ غبقوقهم.
كيعود السبب كراء ضباية الضحايا ُب إف الناجْب من اعبرائم اؼبرتكبة وبتاجوف إٔب ضباية من أعماؿ 

 .ر4( اؽبجـو مرة أخرل خاصة ُب حالة ما من شأنو أف يقدموا أدلة قويةاالنتقاـ ك 
                                                 

ر من النظاـ ااساسي للمحكمة علغ أنو ((ينشث اؼبسجل كحدة للمجِب 43. تن  الفقرة السادسة من اؼبادة (1
تشاكر م  مكتب اؼبدعي العاـ، تدابّب اغبماية كالَبتيبات عليهم كالشهود ضمن قلم اكمة، كتوار ى ه الوحدة، بال

اامنية، كاؼبشورة، كاؼبساعدات اؼب ئمة ااخرل للشهود كللمجِب عليهم ال ين يبثلوف أماـ اكمة، كيّبىم فبن 
ا ُب يتعرضوف لل طر بسبب إدالء الشهود بشهادا م كتضم الوحدة موظفْب ذكم خربة ُب ؾباؿ الصدمات النفسية، دب

 ذل  الصدمات ذات الصلة جبرائم العنف اعبنسيرر. 
ر علغ أنو ((لوحدة ا ِب عليهم كالشهود أف تقدـ اؼبشورة إٔب اؼبدعي العاـ 68. تن  الفقرة الرابعة من اؼبادة (2

 6إليو ُب الفقرة  كاكمة بشأف تدابّب اغبماية اؼبناسبة كالَبتيبات اامنية، كتقدٙب النصم، كاؼبساعدة علغ النحو اؼبشار
 رر.43من اؼبادة 

 من القواعد اإلجرائية. ر88، 87(. القاعدتْب 3
 . 87. سامية بوركبة، مرج  ساب ، ص4
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نو إمن حيع  ،كُب ى ا السياؽ يثور سؤاؿ ما ىو دكر الدكؿ ااطراؼ ُب ى ه اؼبسألة  ىل دكرىا إهبايب
كجود ى ه اغبماية للضحايا كالشهود  أـ أف دكرىا سليب، أم ال ع قة ؽبا ضماف يتعْب عليها ضركرة 

 اؼبسألة كإمبا تَبكها للمحكمة هب ه 
مر من /1(النظاـ ااساسي للمحكمة أجاب علغ ى ه التساؤالت بصراحة، حيع تضمنت الفقرة 

كدبوجب إجراءات قوانينها  ،ثل الدكؿ ااطراؼ كاقنا احكاـ ى ا البابت. سب1ما يلي: (( ر93(اؼبادة 
مر ... لتالية ايما يتصل بالتحقي  أك اؼبقاضاة: للطلبات اؼبوجهة من اكمة لتقدٙب اؼبساعدة ا ،الوطنية

ى ا الن  أنو أكضم ما يق  علغ كي حظ من ، ...رر ضباية ا ِب عليهم كالشهود كاااظة علغ اادلة،
دبا  ،عات  الدكؿ ااطراؼ من ضماف مساعدة سلطا ا القضائية للمحكمة ُب ضباية الضحايا كالشهود

أك العنف ضد ااطفاؿ، كينبطي ؽبا مثلما ىو اامر بالنسبة للمدعي  ،ُب ذل  ضحايا العنف اعبنسي
أف تعْب أش اصنا مسؤكلْب ؼبساعدة اكمة خبربا م القانونية ُب معاعبة القضايا ذات الصلة،  ،العاـ

ك العنف ضد ااطفاؿ، كيتعْب عليها مثلما ىو اغباؿ بالنسبة لوحدة الضحايا أكمن بينها العنف اعبنسي 
أف تزكد اكمة دبوظفْب يتمتعوف خبربة ُب معاعبة الصدمات، دبا ُب ذل  الصدمات اؼبتصلة  ،هودكالش

 .ر1(جبرائم العنف اعبنسي
 ثالثًا: االشتراك في إجراءات التحقي  والمحاكمة

أف اتصاؿ الضحايا باكمة سيساعد ُب بياف اآل ار الٍب غبقت هبم من جراء أم أذل  يِب عن البياف
جسدم أك نفسي يكوف قد أحد و اعبا٘ب هبم، ااإلدالء باآلراء كالبيانات من الضحايا يساعد ُب ضماف 

ا أك أف تكوف حقوقهم متكاائة م  حقوؽ اعبا٘ب، كال يبكن أف تتحق  ى ه اػباصية إال باشَباؾ الضحاي
، االنظاـ ااساسي للمحكمة يعَبؼ باإلسهاـ ال م يبيكن للضحايا أف ر2(فبثليهم ُب إجراءات ااكمة

 ر تلـز اكمة الدكلية بالسماح بعرض 68/3يقدموه لعملية ااكمة كأنبية تل  العملية، كعليو، ااؼبادة (
، كى ا ما أؤكده دبا ر3(ة خ ؿ نظر الدعولآراء كشوايل ا ِب عليهم، كالنظر ايها خ ؿ اؼبراحل اؼبناسب

ر من النظاـ ااساسي للمحكمة بقوؽبا ((إذا استنتد اؼبدعي العاـ 15تضمنتو الفقرة الثالثة من اؼبادة (

                                                 

ر من القواعد 103ر، كالفقرة ااكٔب من القاعدة (16ر النظاـ ااساسي للمحكمة، كالقاعػدة (68. انظر: الفقػرة الرابعة من اؼبادة (1
 االجرائية.

2. Paulina Vega González, The Role of Victims in International Criminal Court 
proceedings: their rights and the first rulings of the Court, Sur, Rev. int. direitos 
human. vol.3 no.5 São Paulo Dec. 2006, p. 23. 

لمحكمة علغ أنو ((تسمم اكمة للمجِب عليهم، حيثما تتأ ر مصاغبهم ر من النظاـ ااساسي ل68. تن  الفقرة الثالثة من اؼبادة (3
الش صية بعرض آرائهم كشوايلهم كالنظر ايها ُب أم مرحلة من اإلجراءات تراىا اكمة مناسبة، كعلغ كبو ال يبس أك يتعارض م  

ْب للمجِب عليهم عرض ى ه اآلراء كالشوايل حيثما ترل حقوؽ اؼبتهم، كم  مقتضيات إجراء ؿباكمة عادلة كنزيهة، كهبوز للممثلْب القانوني
 اكمة ذل  مناسبا، كاقا للقواعد اإلجرائية كقواعد اإل باترر.
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أف ىناؾ أساسنا معقوالن للشركع ُب إجراء ربقي ، ييقدـ إٔب الدائرة التمهيدية طلبنا لإلذف باجراء ربقي ، 
كهبوز للمجِب عليهم إجراء مرااعات لدل الدائرة التمهيدية كاقنا  ،يدة هبمعهامشفوعنا بأية مواد مؤ 

 للقواعد اإلجرائية كقواعد اإل باترر.
كمن خ ؿ التمعن ُب احول ىاذين النصْب يتضم أف الضحايا أك فبثليهم القانونيْب بامكاهنم االشَباؾ 

ىناؾ مصلحة خاصة بالتدخل ُب ُب إجراءات ااكمة، إال أف ح  اؼبشاركة مقيد بأف تكوف 
 اإلجراءات، كأال يشكل تدخل ا ِب عليو انتهاكنا لنزاىة اكمة أك إخ الن حبقوؽ اؼبتهمْب.

يّب أف كقت ى ا االشَباؾ كعرض اآلراء مَبكؾ أمر تقديره لدائرة اكمة، اقد يقـو الضحية بنفسو أك 
، ال م بدكره يقـو باحالة ى ا ر1( وب إٔب اؼبسجلبواسطة فبثلو بعرض آرائو كطلباتو بتقدٙب طلب مكت

علغ اؼبسجل أف وبيل نس ة من ك الطلب إٔب الدائرة اؼبعنية الٍب تضطل  بنظر الدعول ُب ذل  الوقت، 
ُب يضوف اَبة كااية قبل إصدار الدائرة للقرار اؼبتعل  دبسألة  ،كالدااع ،ى ا الطلب إٔب اؼبدعي العاـ

 .ر2( طلب االشَباؾ
بنفس الدعول كنفس  ،للدائرة عند تقدٙب عدد من الطلبات إليها خبصوص االشَباؾ ُب اإلجراءات هبوزك 

أف تنظر ُب ى ه الطلبات علغ كبو يكفل اعالية اإلجراءات، كؽبا االختصاص ُب أف  -موضوع االشَباؾ 
ا ُب ى ه الطلبات، أك تصدر قرارات منفردة علغ كل طلب تصدر قرارنا كاحدن
لضحايا اغب  ، ك ل  لر3( 

 .ر4( ُب تلقي اؼبساعدة اؼبالية من قلم اكمة ُب حالة عدـ استطاعتهم دا  أتعاب ىؤالء اؼبمثلْب
كوب  للممثل القانو٘ب للضحية حضور اعبلسات الٍب تعقدىا الدكائر، كاالشَباؾ ُب اإلجراءات ُب حدكد 

ااع الرد علغ أم م حظات ما تسمم بو من خ ؿ م بسات كظركؼ الدعول، كللمدعي العاـ كالد
شفوية يبديها اؼبمثل القانو٘ب للضحية، كتعود اغبكمة من منم ى ه اإلجازة للمدعي العاـ كالدااع إٔب 

 .اغبيلولة دكف تعارض اغبقوؽ الٍب للضحية م  حقوؽ اؼبتهم
ول، هبب نو حٌب يتمكن الضحايا أك فبثلوىم القانونيْب من االشَباؾ ُب إجراءات نظر الدعإكاغبقيقة 

علغ الدائرة الٍب ُب حوز ا القضية ؿبل الدعول إخطار الضحايا أك فبثليهم القانونيْب ال ين ؽبم صلة 
بأم قرار يكوف لو أ ر علغ الضحايا، حٌب ال  ،بالدعول، أك كانوا قد اشَبكوا ُب اإلجراءات ايما سب 

، كمن ى ه القرارات قرار اؼبدعي العاـ بعدـ ر5(رارػة إبداء آرائهم ُب مضموف ى ا القػتفوت عليهم ارص
ااكمة، أك قرار الدائرة التمهيدية أك الدائرة االبتدائية بعدـ اختصاص السّب ُب الشركع ُب التحقي  أك 

                                                 

ايونا مكي، اكمة اعبنائية الدكلية: الدكر اعبديد للضحايا ُب اكمة اعبنائية الدكلية، ؾبلة عدالة اإللكَبكنية، . 1
 . 3، ص2005العدد اػبامس عشر: يوليو 
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إقرار التهم دبوجب أجل اكمة أك مقبولية الدعول أمامها، أك قرار الدائرة التمهيدية عقد جلسة من 
 .ر1(ُب أ ناء حضور اؼبتهم أك عدـ حضوره النظاـ ااساسي، سواء

يناير  17كأستدؿ حب  مشاركة الضحايا ُب اإلجراءات من خ ؿ اصدار الدائرة االبتدائية لقرار ُب 
يتضمن االعَباؼ لستة من الضحايا باؼبشاركة ُب اإلجراءات القضائية للمحكمة، كاؼبتعلقة  2006

علغ حقهم بتقدٙب م حظا م ايما يتعل  بالقضية  بالتحريات اػباصة جبمهورية الكونطو، كأكدت
اؼبنظورة من قبل اكمة، كيعد ى ا القرار سابقة قانونية دكلية ُب االعَباؼ حب  الضحايا باؼبشاركة ُب 
اإلجراءات القضائية، كى ا تطور، ُب اعتقادم، ما كاف لي طر بباؿ أحد قبل سنوات قليلة، كإف كاف 

 . ر2( حقان ُب مرحلة الطعنقرار الدائرة قد ألطي ال
 رابًعا: الطعن 

يكوف من ح  الضحايا اغب  ُب تقدٙب االستئناؼ ُب الش  اؼبد٘ب أم ُب القرارات اؼبتعلقة جبرب الضرر 
كأكامر اؼبصادرة، كما هبوز للضحايا أك اؼبمثل القانو٘ب تقدٙب آرائهم ُب صبلة من اإلجراءات من بينها ما 

، كى ا ما ذبلغ ُب ر3( ر من القواعد اإلجرائية93كاؼبقبولية كا  ما أكدتو القاعدة (يتعل  باالختصاص 
 كالس ـ، كالقائد العاـ للمصاغبة الكونطوليْب الوطنيْب ارباد القضية اؼبراوعة علغ "توماس لوبانطا" قائد

كوف ُب الكونطو، حيع اعَبض الضحايا اؼبشار  لتحرير الوطنية القوات اؼبسمغ العسكرم عبناحو
اإلجراءات علغ التهم الٍب كجهها االدعاء إٔب اؼبتهم اهنا يفلت جرائم العنف اعبنسي، كطالب 
الضحايا باضااة ى ه التهم ل ئحة اال اـ الٍب أعدىا االدعاء، اوااقت الدائرة التمهيدية علغ ذل ، 

 . ر4(كبالتإب ااهنا راضت قرار اؼبدعي العاـ ايما يتعل  بنطاؽ الئحة اال اـ
 
 
 

                                                 

 .القواعد االجرائية ر من92ر من القاعدة (3، 2، 1. الفقرات (1
 .6ر صA/61/217، الو يقة رقم: (2006-2005الدكلية للفَبة  اعبنائية اكمة . تقرير2
 . 91. سامية بوركبة، مرج  ساب ، ص3
. أدين "توماس لوبانطا دييلو" أماـ اكمة بتهمة خطف أطفاؿ ربت سن اػبامسة عشر، كإجبارىم علغ القتاؿ ُب 4

كجنود ُب القوات اؼبسماة "القوات الوطنية ،   2003ك  1999اغبرب الٍب شهد ا صبهورية الكونطو الديبقراطية عامي 
ألفنا ُب منطقة إيتورم شرقي صبهورية الكونطو ُب صراع عرقي استمر  60من أجل ربرير الكونطو"، حيع ًب قتل كبو 

، كيعد "لوبانطا" أكؿ ش   ًب اعتقالو دب كرة من اكمة اعبنائية الدكلية، كخض  2003حٌب عاـ  1999من عاـ 
 2012مارس  14، كًب اعتقالو ؼبدة ست سنوات إٔب أف ًب اغبكم عليو بتاريو  2002إنشاؤىا عاـ  للمحاكمة من 

 ، بأربعة عشرة سنة.
 .11ر، صA/70/350، الو يقة رقم: (2014-2015الدكلية للفَبة  اعبنائية اكمة تقرير
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 الفر  الثاني: حقوق ضحايا الجرائم الدولية الخاصة بجبر األضرار
ثل ُب حد ذاتو ضربنا مهمنا من ضركب جرب ااضرار،  ع كة علغ تقدٙب اعبناة إٔب العدالة، كىو عمل يبي

 ر من نظامها ااساسي بتحديد اؼببادئ اؼبتصلة جبرب ااضرار75/1ااف اكمة ملزمة دبوجب اؼبادة (

، حيع هبوز ؽبا أف تأمر اؼبتهم بعد صدكر اغبكم عليو بأف هبرب أضرار الضحايا، دبا ُب ذل  رد ر1(
اغبقوؽ، كتقدٙب التعويضات، كرد االعتبار أك أم شكل آخر من أشكاؿ جرب ااضرار، كٓب يقف اامر 

 عن تعويض لة عجز اعبا٘بعند ى ا اغبد بل ًب تأسيس صندكؽ استئما٘ب يتم االستناد إليو ُب حا
 كايما يلي توضيم ؽب ه اؼبسائل.الضحايا.

كن اؼبادة (أواًل: مظاىر جبر األضرار: ر من النظاـ ااساسي اكمة من جرب أضرار الضحايا إما 75سبي
عند الطلب منهم أك من تلقاء نفسها ُب ظركؼ استثنائية، كؽبا ربديد نطاؽ كمدل الضرر، أك اػبسارة، 

ا كانت اكمتاف اعبنائيتاف ليويس ايا كركاندا تنصاف اق  علغ رد اغبقوؽ ُب أك اإلصابة، كذل  بعدم
، كتيركت مسالة التعويض لتقدير ر2( ر من نظاميهما ااساسْب علغ التوإب24/3ر ك(23/3اؼبادتْب (
 .ر3( ر اؼبشَبكة من القواعد اإلجرائية كقواعد اال بات106(الداخلي حسب ما نصت عليو اؼبادة القاضي

ر من النظاـ ااساسي للمحكمة صراحة لث ث صور من جرب 75كقد أشارت الفقرة ااكٔب من اؼبادة (
الضرر، كىي صور رد اغبقوؽ كالتعويض كرد االعتبار دكف أف يكوف ذل  علغ سبيل اغبصر، كما هبدر 

قد  2005عاـ بال كر ُب ى ا اؼبقاـ أف اؼببادئ ااساسية بشأف اغب  ُب االنتصاؼ كاعبرب للضحايا ل
ر منها، كاؼبتمثلة ُب الرد، كالتعويض، كالَبضية كإعادة 19نصت علغ صور جرب الضرر ُب الفقرة (

 التأىيل كضمانات عدـ التكرار.
كاعبدير بال كر ُب ى ا اؼبقاـ أنو ال يوجد ما يبن  اكمة من اللجوء إٔب الصور اؼبعنوية عبرب الضرر كاقنا 

ر من نظامها ااساسي كإف ٓب يشر إليها صراحة اف ما ًب الن  عليو ٓب 75( للفقرة الثانية من اؼبادة
يكن علغ سبيل اغبصر، كتتمثل الصور اؼبعنوية عبرب الضرر ُب الَبضية كضمانات عدـ التكرار كإعادة 
التأىيل، كالٍب سيكوف ؽبا أ ر نفسي بالغ ُب استقرار نفسية الضحايا كصورة النتصااهم من اعبرائم 

 كتوضيم ذل  علغ النحو التإب:، ر4( لية اػبطّبة الٍب كانوا ضحية ؽباالدك 

                                                 

((تض  اكمة مبادئ ايما يتعل  جبرب ااضرار الٍب تلح  ر من النظاـ ااساسي للمحكمة علغ أنو 75.  تن  الفقرة ااكٔب من اؼبادة (1
با ِب عليهم أك ايما ىبصهم، دبا ُب ذل  رد اغبقوؽ كالتعويض كرد االعتبار، كعلغ ى ا ااساس، هبوز للمحكمة أف ربدد ُب حكمها، 

ذل يلح  با ِب عليهم، أك ايما ىبصهم، كأف عند الطلب أك دببادرة منها ُب الظركؼ االستثنائية، نطاؽ كمدل أم ضرر، أك خسارة، أك أ
 تبْب اؼببادئ الٍب تصرات علغ أساسهارر.

ر من النظاـ ااساسي كمة راكندا علغ 23/3ر من النظاـ ااساسي كمة يويس ايا السابقة كاؼبادة (24/3. نصت اؼبادة (2
 عليها بفعل إجراميرر.((اكمة ؽبا إصدار أمر باعادة أم من اؼبمتلكات ًب االستي ء 

 .  91. سامية بوركبة، مرج  ساب ، ص3
  .93. اؼبرج  الساب ، ص4
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 رد الحقوق -1
يقصد برد اغبقوؽ ؾبموعة من اإلجراءات الرامية إٔب أف يستعيد الضحية قدر اؼبستطاع الوض  ااصلي 

مكاف ال م كاف عليو قبل كقوع اعبريبة، كيتضمن ذل  استعادة حريتو كحقوقو القانونية، كإعادتو إٔب 
إقامتو، أك إعادة فبتلكاتو، كينصب رد اغب  علغ اؼبمتلكات أك اامواؿ الٍب ًب االستي ء عليها، بصورة 

 .ر1( مباشرة أك يّب مباشرة نتيجة السلوؾ االجرامي ال م وباكم عليو الش  
 التعويض -2

بيم ؽبم اغب  ُب طلب اكؿ مرة ُب تاريو القضاء اعبنائي الدكٕب يستطي  الضحايا اللجوء إٔب كسائل ت
التعويض أماـ اكمة، إذ إنو قبل تأسيسها ال يوجد كياف دكٕب يسمم ؽبم طلب اغبصوؿ علغ تعويض 

 من مرتكيب االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب.
كيستح  التعويض حسب القواعد العامة للمسؤكلية عند حدكث الضرر، كلقد كردت ُب اؼببادئ 

قائمة توضيحية لصور الضرر جاء  2005ف اغب  ُب االنتصاؼ كاعبرب للضحايا لسنة ااساسية بشأ
ايها علغ سبيل اؼبثاؿ الضرر البد٘ب أك العقلي، الفرص الضائعة دبا ايها ارص العمل كالتعليم كاؼبناا  

كن أف االجتماعية، كمن ٍب يبيكن أف يتم التعويض اؼبادم عن طري  منم أمواؿ أك حوااز مادية، كما يب
 يشمل تقدٙب خدمات ؾبانية أك تفضيلية كالصحة كالتعليم كاإلسكاف.

 رد االعتبار  -3
أم يتعل  رد االعتبار بتمكْب الضحية من ؿبو آ ار اعبريبة الٍب تعرضت ؽبا كالٍب انتقصت من إنسانيتها، 

عن تقدٙب الرعاية الطبية كال زبرج مسألة رد االعتبار  دبعُب مساندة الضحايا معنوينا كُب حيا م اليومية،
كقد يكوف ذل  باصدار قرار قضائي يعيد  كالنفسية باإلضااة إٔب اػبدمات القانونية كاالجتماعية،

الكرامة كالسمعة، كاغبقوؽ القانونية، كاالجتماعية للضحية دبا ُب ذل  االعَباؼ علننا بالوقائ  كقبوؿ 
 .ر2( اؼبسؤكلية

 الترضية: -4
تعِب الَبضية التوصل أب اغبقيقة عن اعبرائم كالبحع عن أماكن ااش اص اؼبت فْب اهنم ليسوا اوؽ  

القانوف ااكمة ىداها ربقي  الردع العاـ كاػباص، كاعبريبة اؼبرتكبة ٓب تضر بالضحايا اق  بل با تم  
لح  بالضحايا، كىي ال ترتب  بنوع الدكٕب، كمن ٍب تعترب الَبضية كسيلة االنتصاؼ اؼبميزة للضرر ال م ي

                                                 

 .103نبيل بن خدٙب، مرج  ساب ، ص .1
. إف برامد التعويضات الفعالة ال تتعل  بتسديد مبالغ أك تعويضات مالية ككفغ، بل إف الضحايا أصحاب ح ، 2

دا، مث ن، تعد قضية النزكح من القضايا الرئيسية الٍب  م الضحايا، بينما كذاؾ أمر يكتسي أبعادنا رمزية مهمة، افي أكين
قد يكوف االعت ار الرظبي خطوة بالطة اانبية ُب بلد آخر، كأم برنامد اعاؿ ال بد أف يراعي ى ه االخت اات، اض ن 

 .الوسائل اؼبمكنة للتطبي  الفعليعن العوامل ااخرل الواضحة بالبداىة، مثل حجم التعويضات، كاؼبوارد االقتصادية، ك 
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الضرر اغباصل، كتنحصر صورىا ُب اؼبطالبة باالعت ار، أك تقدٙب اعت ار علِب للضحايا كإحياء ذكراىم، 
أك إبداء ااسف، أك ربية العلم، أك الطلبات اؼبتعلقة بعزؿ أك كقف اؼبوظفْب اؼبتضررين كاؼبطالبة 

 بضمانات لعدـ تكرار الفعل.
 أىيل:إعادة الت -5
ييقصد هبا مساعدة الضحايا علغ االستمرار ُب العيش ُب ظركؼ عادية قدر اؼبستطاع عن طري  تواّب  

صبلة من اػبدمات كاؼبساعدة ُب ـبتلف ؾباالت اغبياة، كوبتاج تنفي  أكامر اكمة اػباصة باعادة 
ت زبصصا م، سواء كانوا التأىيل للضحايا إٔب االستعانة دبوظفْب كخرباء علغ كفاءة عالية ُب ؾباال

معتمدين من قبل اكمة مباشرة كااخصائيْب النفسانيْب كاالجتماعيْب، أك عن طري  االستعانة مباشرة 
 .ر1(دبنظمات تيقدـ خدمات لفائدة الضحايا

 ثانًيا: الصندوق االستئماني:
الصندكؽ االستئما٘ب  ر منو علغ إنشاء79ن  النظاـ ااساسي للمحكمة ُب الفقرة ااكٔب من اؼبادة (
قرارات اكمة ايما يتعل  الضحايا، كتنفي   ال م يعترب آلية اريدة من نوعها ىداو تأمْب احتياجات

 جبرب ااضرار الٍب غبقت هبم.
كالواق  إف إنشاء الصندكؽ االستئما٘ب لصاّب الضحايا ىو أمر علغ جانب كبّب من اانبية، كلنعَبؼ 

من العسّب نوعنا ما اغبصوؿ علغ تعويضات من اعبناة بوجو عاـ؛ كلو كانت بواق  اامر؛ اسوؼ يكوف 
التعويضات تعتمد علغ اعبناة، ػبرج الكثّب من الضحايا صفر اليدين، إما اف أصوؿ اعبناة ال يتم 
حصرىا كمصادر ا ُب مرحلة مبكرة أك اف اعبناة اؼبدانْب ليست لديهم أم أصوؿ أص ن، كبالتإب، ااف 

كؽ االستئما٘ب يعد دبثابة خطوة مهمة علغ الطري  الصحيم، كلو أف اؼبشكلة ىي أف موارده الصند
 .ؿبدكدة

ر من النظاـ ااساسي بأنو هبوز للمحكمة أف تأمر اؼبتهم بعد إدانتو بأف هبرب 75/2كقضت اؼبادة (
مة، كقبل صدكر أضرار الضحايا إما بصورة مباشرة، كإما من خ ؿ الصندكؽ االستئما٘ب التاب  للمحك

حكم من ى ا القبيل، هبوز للمحكمة أف تدعو اؼبتهم اؼبداف، كالضحايا، كااش اص ذكم اؼبصلحة 
كالدكؿ إٔب تقدٙب آرائهم، كأف تأخ  ى ه اآلراء ُب االعتبار، كلضماف عدـ إخفاء ى ه ااصوؿ أك 

كقائية لضماف اغبفاظ علغ نقلها، أك ربويلها لتجنب دا  التعويضات، يبكن للمحكمة أف تت   تدابّب 
 ااصوؿ اؼبملوكة للمتهم حٌب يبكن مصادر ا خاصة لصاّب الضحايا إذا صدر اغبكم بادانتو. 

                                                 

 .56. نصر الدين بوظباحة، مرج  ساب ، ص1
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، كىو ر1( كتظهر أنبية ى ا الصندكؽ كونو منشأ ليس من قبل اكمة بل من قبل صبعية الدكؿ ااطراؼ
العائدات، كاؼبمتلكات، كااصوؿ اؼبتأتية من يتشكل من مبلغ الطرامات اؼبفركضة كك ل  من مصادرة 

ر من النظاـ االساسي 77/2إحدل اعبرائم الٍب تدخل ُب اختصاص اكمة كاقنا لن  اؼبادة (
 للمحكمة، باإلضااة إٔب مسانبات طوعية من الدكؿ كاؼبنظمات الدكلية.

 الخاتمة                                             
إف اؽبدؼ ااساسي ام سياسة من سياسات جرب الضرر ىو إحقاؽ العدالة للضحايا، كهبب أف       

ييفهم مصطلم "العدالة" ُب ى ا الصدد بشكل كاس  بادماج عناصر االعَباؼ بالضحية، كرد كرامتو، 
كمة كاقنا كإعادة بناء الثقة ايو بتأىيلو ؼبمارسة حياتو الطبيعية بعد ارتكاب اعبريبة ضده، كتيواٌر ا

 لنظامها ااساسي ضمانات عبرب أضرار ضحايا اعبرائم دبوجب سلطة اكمة القضائٌية. 
لقد أضحت اكمة اعبنائية الدكلية مركزنا قانونينا مستقل لضحايا اعبرائم الدكلية الٍب تدخل ضمن      

ؽب ه الفئة الضعيفة  اختصاصها، احددت كعرات ااش اص اؼبشمولْب بالرعاية كاغبماية، كما أقرت
 ؾبموعة من اغبقوؽ مقارنة حبقوؽ اؼبتهم كاؼبتمثلة ُب اؼبشاركة ُب اإلجراءات كجرب الضرر.

إف اؽبدؼ من االعَباؼ للضحايا حب  اغبماية كح  اؼبشاركة كالتمثيل القانو٘ب كجرب أضراره ىو        
سب  مث ن ام ك يقة أف تطرقت سبكْب الضحية من اغبصوؿ علغ أكرب قدر فبكن من االنصاؼ، الم ي

لعملية جرب أضرار الضحايا، كال م يكوف بطلب الضحية أك دببادرة من اكمة، كينف  ضد الش   
اؼبداف أك من الصندكؽ االستئما٘ب، اقد أصبم اكؿ مرة بامكاف الضحايا اؼبطالبة مباشرة حبقوقهم أماـ 

ٍب يبكن أف يستند إليها اؼبدعي العاـ ُب مباشرة ىيئة قضائية دكلية، عن طري  تقدٙب اؼبعلومات ال
التحقيقات، إضااة إٔب اإلدالء بالشهادة كح  التمت  حبماية قانونية كأمنية من اؼب اطر، كالٍب يبكن أف 
يتعرضوا إليها أ ناء عملية ااكمة أك بعد انقضائها، كما أصبم للضحايا اغب  ُب اسَبداد اامواؿ 

 ت، إضااة إٔب إعادة االعتبار كح  اغبصوؿ علغ اؼبساعدة الطبية كالنفسية.كاغبصوؿ علغ التعويضا
كبالريم من اغبقوؽ اؼبمنوحة للضحايا إال إف ىناؾ ربديات قد تواجو مسألة فبارستها اهنا       

حساسة للطاية، خاصة الٍب تظهر نتيجة للظركؼ علغ أرض الواق  ُب ااماكن الٍب تتدخل ايها اكمة  
ة إع ـ الضحايا حبٌ  اؼبشاركة ُب اإلجراءات بطريقة يبكنهم من خ ؽبا ازٌباذ قرار عن كعي بشأف ككيفي

                                                 

، 2002ر الصادر ُب سبتمرب سنة 6. أنشأت صبعية الدكؿ ااطراؼ الصندكؽ االستئما٘ب للضحايا بالقرار رقم (1
ااضرار الٍب غبقت من نظاـ ركما ااساسي، كوبدد ى ا القرار شركط كقواعد التعويض عن  79كذل  كاقنا للمادة 

بالضحايا كأسرىم، كيدير ى ا الصندكؽ ؾبلس إدارة مؤلف من طبسة أعضاء تنت بهم صبعية الدكؿ ااطراؼ ؼبدة 
  ث سنوات كيبكن إعادة انت اهبم مرة كاحدة، كيبٌوؿ ى ا الصندكؽ من الطرامات كفبتلكات اؼبتهمْب اؼبصادرة بناءن 

 كاؼبسانبات الطوعية للحكومات كاؼبنظمات الدكلية كاااراد. علغ قرار اكمة اعبنائية الدكلية
 .https://www.icc-cpi.int/tfvانظر موق  اكمة علغ شبكة اؼبعلومات: 
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ما إذا كاف هبب عرض آرائهم أماـ اكمة أـ ال، ككيفٌية توجيو اؼبمٌثل القانو٘ب بطريقة يتسٌُب لو من 
 خ ؽبا نقل ما يريبوف ُب قولو أماـ اكمة.

طي  مواجهة كااة التحٌديات كحدىا اامر ال م يتطلب تعاكف الدكؿ كالواق  أف اكمة ال تست
 كاؼبنظمات يّب اغبكومية معها.

خ صة القوؿ بعد دراسٍب ؼبوضوع اؼبركز القانو٘ب للضحايا ُب اكمة اعبنائية الدكلية أشّب إٔب توس  
قصرت حقوقو علغ النظاـ ااساسي للمحكمة ُب منم حقوؽ للضحايا خب ؼ ااكم السابقة الٍب 

حقو بالظهور كشاىد، ك ل  ما يتعل  جبرب ااضرار حيع تعدد مظاىره كاقنا لنظاـ اكمة علغ عكس 
ما جرل عليو العمل ُب ؿبكمٍب يويس ايا السابقة كراكندا اللتْب تركتا مسألة التعويض للمحاكم الوطنية 

ٍب أدت أب حصوؿ الضرر، كما إف أك اؽبيئات ذات الصلة لدكلة الش   ال م ارتكب اعبريبة ال
اكمة توسعت ُب أشكاؿ التعويض علغ خ ؼ اكمتْب اللتاف اقتصرتا علغ إعادة اغباؿ إٔب ما كاف 

 عليو برد اؼبمتلكات كاغبقوؽ اؼبَبتبة عليها.
كمن جانب آخر لضماف تواّب أكرب قدر من اغبماية للشهود كا ِب عليهم أنشأت اكمة كحدة خاصة 

 م علغ خ ؼ ؿبكمٍب يويس ايا السابقة كراكندا اللتْب أنشأتا كحدات ارعية.هب
كلضماف اعالية التعويض كإهباد ىيئة تدير اامواؿ اؼبتحصلة من قبل اكمة، كأف تكوف ىناؾ جهة 
ـبتصة تسدد مستحقات ا ِب عليهم ًب إنشاء الصندكؽ االستئما٘ب كال م ال مثيل لو ُب كلتا 

 . اكمتْب
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 مقدمـة:
أصبحت جريبة يسل اامواؿ مػن الظػواىر اػبطػّبة كيػّب اؼبنظػورة كالػٍب  ػدد االسػتقرار االقتصػادم 

مشػػبوىة يتحقػػ  منهػػا أمػػواؿ طائلػػة تػػؤ ر علػػغ مسػػتول العػػآب كىػػي تػػرتب  بأنشػػطة يػػّب مشػػركعة كعمليػػات 
سلبان علغ االقتصاد الي كالعػاؼبي، كتشػمل عمليػات يسػل اامػواؿ ؾبموعػة اانشػطة الػٍب تػتم بعيػدان عػن 
أجهػػزة الدكلػػة، كال تسػػجل ُب حسػػابات الػػدخل القػػومي كىػػ ه اانشػػطة سبثػػل مصػػدران لامػػواؿ القػػ رة الػػٍب 

كذلػػ  بػػاجراء ؾبموعػػة مػػن العمليػػات كالتحػػوي ت اؼباليػػة كالعينيػػة  وبػػاكؿ أصػػحاهبا يسػػلها ُب مرحلػػة تاليػػة،
 علغ اامواؿ الق رة لتطيّب صفتها يّب اؼبشركعة ُب النظاـ الشرعي كإكساهبا صفة اؼبشركعية.

كب ل   دؼ عمليػات يسػل اامػواؿ إٔب إخفػاء مصػادر أمػواؿ ا ػرمْب كربويلهػا بعػد ذلػ  لتبػدك  
اػػاف ىػػ ه اانشػػطة اػبفيػػة اإلجراميػػة ىػػي مصػػدر اامػػواؿ القػػ رة الػػٍب وبػػاكؿ كاسػػتثمارات قانونيػػة، كىكػػ ا 

 أصحاهبا تطيّب صفتها يّب اؼبشركعة كإكساهبا صفة جديدة كمشركعة خ ؿ عمليات يسل اامواؿ.
كقػػد تفشػػت جريبػػة يسػػل اامػػواؿ ُب الػػدكؿ مػػؤخران مػػ  انتشػػار كتشػػعب اانشػػطة اإلجراميػػة مثػػل: 

اسػػػلحة كالتهريػػػب كعمليػػػات الرشػػػوة كالنصػػػب كالطػػػش التجػػػارم كتزييػػػف النقػػػود التجػػػارة ُب اؼب ػػػدرات كا
كالفساد السياسي كاؽبجرة يّب الشرعية، ... كيّبىا ، كالٍب تتم دبليارات الػدكالرات كترتػب آ ػاران اقتصػادية 

 دكلية ىامة كسلبية.
الكػػربل كالػػٍب تزخػػر كمػػا ي حػػظ أف اعبػػزء ااكػػرب مػػن عمليػػة يسػػل اامػػواؿ يػػتم ُب اؼبراكػػز اؼباليػػة 

بػػاؼبميزات الػػػٍب يسػػتفاد منهػػػا ُب أنشػػطة اعبريبػػػة اؼبنظمػػػة، كمنهػػا علػػػغ سػػبيل اؼبثػػػاؿ السػػرية اؼبصػػػراية، كىػػػ ا 
التوسػػػ  ُب أنشػػػطة اعبريبػػػة اؼبنظمػػػة سػػػببو التطػػػور ُب أسػػػاليب يسػػػل اامػػػواؿ خػػػ ؿ السػػػنوات السػػػابقة مػػػ  

زة كمعػػدات تقػػدٙب اػبػػدمات اؼباليػػة الػػٍب أتاحػػت التقػػدـ التكنولػػوجي ُب كسػػائل نقػػل كانتقػػاؿ اامػػواؿ كأجهػػ
 التنوي  ُب أساليب يسيل اامواؿ كانوهنا.

 كعليو سوؼ نتناكؿ ى ا اؼبوضوع من خ ؿ    ة مباحع علغ النحو التإب:
 اؼببحع ااكؿ: ماىية جريبة يسل اامواؿ.

 ؼبقارف.اؼببحع الثا٘ب: أحكاـ جريبة يسل اامواؿ ُب التشري  اللييب كالتشري  ا
 التعاكف الدكٕب ُب مكااحة جريبة يسل اامواؿ. اؼببحع الثالع:
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 المبحث األول
 ماىية جريمة غسل األموال

 تمهيد وتقسيم:
تعتػػرب جريبػػة يسػػل اامػػواؿ جريبػػة ؽبػػا بعػػدىا العػػاؼبي اهػػداها ىػػو العمػػل علػػغ إخفػػاء كسبويػػو مصػػادر 

ها مػػن أنشػػطة ذات طبيعػػة إجراميػػة كذلػػ  هبػػدؼ إضػػفاء اامػػواؿ اؼبشػػبوىة كيػػّب الشػػرعية كالػػٍب يػػتم ربصػػيل
 1صبطة شرعية ؽب ه اامواؿ.

 كُب ضوء ما تقدـ رأينا تقسيم ى ا اؼببحع إٔب مطلبْب علغ النحو التإب:
 اؼبطلب ااكؿ: تعريف جريبة يسل اامواؿ كعناصرىا كطبيعتها.

 اؼبطلب الثا٘ب: خصائ  جريبة يسل اامواؿ كآ ارىا.
 ل: المطل  األو 

 تعريف جريمة غسل األموال وعناصرىا وطبيعتها.
 

 أواًل: تعريف جريمة غسل األموال:
سبويػو مصػدر اامػواؿ اؼبكتسػبة  )يبكن القوؿ بػأف تعبػّب أك مصػطلم (يسػل اامػواؿر يعػِب ببسػاطة 

بطريقة يّب مشركعة ر أك ىػي : ( الوسػيلة الػٍب يلجػأ إليهػا القػائموف علػغ االذبػار ُب أنشػطة يػّب مشػركعة 
كخاصػػػػة االذبػػػػار يػػػػّب اؼبشػػػػركع باؼب ػػػػدرات إلخفػػػػاء كجػػػػود دخػػػػل أك إلخفػػػػاء مصػػػػدره يػػػػّب اؼبشػػػػركع، أك 

 2ل  الدخل جبعلو يبدك كأنو دخل مشركع ر.الست داـ الدخل ُب كجو يّب مشركع اض ن عن سبويو ذ
كُب تعريػػػػف آخػػػػر أكثػػػػر بسػػػػاطة يعػػػػرؼ يسػػػػل اامػػػػواؿ بأنػػػػو : (التصػػػػرؼ ُب النقػػػػود بطريقػػػػة زبفػػػػي 
مصػػدرىا كأصػػلها اغبقيقػػير كُب ذات السػػياؽ يعػػرؼ بأنػػو (ربويػػل العائػػدات يػػّب اؼبشػػركعة مػػن نظػػاـ يقػػـو 

 .3علغ النقد إٔب نظاـ يقـو علغ العملر

                                                 
.، 3تاريو ظاىرة يسل اامواؿ، د.يوسف عبداغبميد اؼبراشدة، فبلكة البحرين، جامعة دؼبوف للعلـو كالتكنولوجيا، ص 1

يسل اامواؿ ُب القانوف اعبنائي الوطِب كالدكٕب، د.إبراىيم عيػد نايػل، دار النهضػة العربيػة، اؼبواجهة اعبنائية لظاىرة 
 .5ـ، ص1999القاىرة، 

تقرير حوؿ عمليات يسل اامواؿ اؼبتأنية من االذبار يّب اؼبشركع باؼب درات كاؼبؤ رات العقلية، اؼبكتب العريب لشؤكف  2
 ـ.1992يناير  20، 14اؼب درات، ك يقة رقم 

عرب اغبدكد ُب التشريعات العربية  لامواؿحظر كمكااحة يسل اامواؿ كمكااحة سبويل اإلرىاب كالنقل يّب اؼبشركع  3
 لإلصػػدارات القػػومي "، اؼبستشػار أسػػامة عبػػداؼبنعم إبػػراىيم، اؼبركػػزم قطػػر. اإلمػػارات" البحػرين .مصػػر .االردف .

 .27،القاىرة، ص2009  أكٔب، القانونية، طبعة
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فػػػات كيّبىػػػا إمبػػػا تتفػػػ  علػػػغ شػػػيء كاحػػػد كىػػػو التأكيػػػد علػػػغ أف جػػػوىر عمليػػػة يسػػػل كىػػػ ه التعري
مػي كلػيس ؾبػرد نقػل اامػواؿ كإخفائهػا عػن ااامواؿ ىو إخفػاء أك سبويػو طبيعػة اامػواؿ ذات اؼبصػدر اإلجر 

أعػػػْب سػػػلطات تنفيػػػ  القػػػانوف، كيصػػػدؽ ذلػػػ  علػػػغ اامػػػواؿ اؼبتحصػػػلة مػػػن جػػػرائم االذبػػػار يػػػّب اؼبشػػػركع 
ت كمن ـبتلف أنواع اعبرائم ااخرل ذات الدا  اؼبإب كأصبحت سبثػل خطػوة ضػركرية ام نشػاط باؼب درا

 1إجرامي يدر أرباحان.
 التعريف الفقهي لجريمة غسل األموال:

لقد أصبم عاؼبنا اؼبعاصػر يزخػر بكػم ىائػل مػن النشػاطات اإلجراميػة اؼبسػتحد ة الناذبػة عػن التطػور 
أصػبحت العصػابات اإلجراميػة تلجػأ إٔب تطيػّب كتطػوير أسػاليبها دبحاكلػة  التقػِب كالتكنولػوجي ، لػ ل  اقػد

قطػػ  كااػػة ركااػػد اامػػواؿ القػػ رة اؼبسػػتمدة مػػن الرشػػوة كاسػػتط ؿ النفػػوذ كاالخػػت س اأدركػػت بػػأف ىػػ ا ال 
يكوف إال بعملية يسل ى ه اؼبتحص ت من اامواؿ، كمن التعريفات الفقهية الواردة لطسل اامواؿ نػ كر 

لي: (ىي اعل أك شػركع ايػو يهػدؼ إٔب إخفػاء أك سبويػو طبيعػة اؼبتحصػ ت اؼبسػتمدة مػن أنشػطة يػّب ما ي
مشركعة، حبيع تبدك كما لو كانت مستقاة من مصادر مشركعة ليتسُب بعد ذلػ  اسػت دامها ُب أنشػطة 

 .2مشركعة داخل الدكؿ أك خارجهار
ػدر يػػػّب اؼبشػػػركع الػػ م اكتسػػػبت منػػػو كتعػػرؼ أيضػػػان بأهنػػا (ىػػػي أم عمليػػػػة مػػػن شػػػأهنا إخفػػػاء اؼبصػػ

 .3اامواؿر
كمػػا أهنػػا تعػػرؼ ( بتنظيػػف اؼبػػاؿ اػػـر خبلطػػو مػػ  اؼببػػاح أك ربويػػل شبنػػو إٔب ااكجػػو اؼبباحػػة ليصػػبم 

 4ظاىران بعوضور كىو تعريف لفقهاء الشريعة اإلس مية.
 كمن خ ؿ ى ه التعريفات يتضم لنا ما يلي:

 ة اقتصػػادية عػػػابرة للحػػدكد الوطنيػػة كىػػػي نتػػاج النتشػػار جػػػرائم إف جريبػػة يسػػل اامػػواؿ تعتػػػرب جريبػػ
 الفساد اإلدارم كاؼبإب ... إْب.

  إف جريبػػة يسػػل اامػػواؿ تػػدخل ضػػمن إطػػار اعبريبػػة اؼبنظمػػة الػػٍب تقػػـو هبػػا ؾبموعػػة مػػن ااشػػ اص
 كالوسطاء حيع يوزعوف اادكار ايما بينهم.

  . إف جريبة يسل اامواؿ  دد االقتصاد العاؼبي 
                                                 

 .39-38ص 2003جريبة يسل اامواؿ ُب نطاؽ التعاكف الدكٕب، د.ىدل قشموش ، دار النهضة العربية،القاىرة ، 1
 .37اؼبرج  نفسو، ص 2
اؼبلكيػػة للشػػرطة  ماجسػػتّب ااكاديبيػػةرسػػالة  عبػػداللطيف عبػػدالرضبن، حامػػد جريبػػة يسػػل االمػػواؿ كسػػبل مكااحتهػػا، 3

 .11،ص 2012البحرين للعاـ 
نقػػػػل عػػػػبء اإل بػػػػات ُب جػػػػرائم يسػػػػل اامػػػػواؿ ُب الشػػػػريعة كالقػػػػانوف، أ.د. اػػػػؤاد عبػػػػداؼبنعم أضبػػػػد، رابػػػػ  اؼبوضػػػػوع:  4

http://www.alukah.net/Web/fouad/0/29970/#ixzz1fnGxmGIy 
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 التعريف القانوني لجريمة غسل األموال:
 ُب ى ا ا اؿ نستعرض إٔب بعض التعريفات الواردة ُب القوانْب:

ؼبنػػػ  النظػػػاـ اؼبػػػإب ُب   308ـ بػػػرقم 1990تعريػػػف ا لػػػس ااكركيب الػػػوارد ُب التوجيػػػو الصػػػادر ُب 
أخػػػرل كتوظيفػػػو أك أكركبػػػا مػػػن أف يسػػػت دـ يسػػػل اامػػػواؿ القػػػ رة (ىػػػي تطيػػػّب شػػػكل اؼبػػػاؿ مػػػن حالػػػة إٔب 
ثػػػل ىػػػ ا النشػػػاط ربويلػػو كنقلػػػو مػػػ  العلػػػم بأنػػػو مسػػتمد مػػػن نشػػػاط إجرامػػػي أك مػػػن اعػػل يعػػػد مسػػػانبة ُب م

سبويػػو حقيقػػة اصػػلو يػػّب اؼبشػػركع أك مسػػاعدة أم شػػ   متػػورط ُب ارتكػػاب أم  كأكذلػػ  بطػػرض إخفائػػو 
 .1نشاط إجرامي لتجنب النتائد القانونية لعملور

اامػواؿ اؼبصػرم كرد التعريػف لطسػل اامػواؿ بأنػو : (كػل سػلوؾ ينطػوم كُب قانوف مكااحػة يسػل 
علػػغ اكتسػػاب مػػاؿ أك حيازتػػو أك التصػػرؼ ايػػو أك إدارتػػو أك حفظػػو أك اسػػتبدالو أك إيداعػػو أك ضػػمانو أك 
استثماره أك نقلو أك ربويلو إذا كاف متحص ن من جريبة مػن اعبػرائم اؼبنصػوص  عليهػا ... مػٌب كػاف القصػد 

السػػلوؾ إخفػػاء أك سبويػػو مصػػدر اؼبػػاؿ أك تطيػػّب حقيقتػػو أك اغبيلولػػة دكف اكتشػػاؼ ذلػػ  أك عرقلػػة مػػن ىػػ ا 
 .2التوصل إٔب ش   من ارتكب اعبريبة اؼبتحصل منها اؼباؿر

ـ كىي أكؿ من كضعت تعريف لطسل اامػواؿ، 1988تعريف يسل اامواؿ ُب اتفاقية ايينا لسنة 
نهػػػا ٓب تػػػ كر لفػػػظ( الطسػػػلر، كتلػػػ  الصػػػور ىػػػي حسػػػبما كلقػػػد حػػػددت  ػػػ ث صػػػور لطسػػػل اامػػػواؿ كلك

 :3جاءت بن  اؼبادة الثالثة الفقرة ااكٔب ىي
ربويػػل أك نقػػل اامػػواؿ مػػ  العلػػم بأهنػػا متحصػػلة مػػن جريبػػة مرتبطػػة بتجػػارة اؼب ػػدرات أك أم اعػػل هبعػػل  -1

 ايها كتوزيعها.ااعلو شريكان ُب مثل ى ه اعبرائم كنقل اؼب درات كاستّبادىا كتصديرىا كالسمسرة 
إخفػاء أك كتمػاف أك إضػفاء مظهػر كػاذب للتمويػو علػغ حقيقػة اامػواؿ أك مصػدرىا أك مكاهنػا أك طريقػة  -2

التصرؼ ايها أك إيػداعها أك اغبقػوؽ اؼبتعلقػة هبػا أك ملكيتهػا مػ  العلػم بأهنػا مسػتمدة مػن إحػدل اعبػرائم 
 4مثل ى ه اعبرائم. اؼبنصوص عليها سابقان أك مستمدة من اعل ناشث عن االشَباؾ ُب

اكتساب أك حيازة أك است داـ اامػواؿ مػ  العلػم كقػت تسػلمها بأهنػا مسػتمدة مػن إحػدل اعبػرائم  -3
 السابقة أك مستمدة من اعل من أاعاؿ االشَباؾ.

                                                 
االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكٕب للتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مكااحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ ، دجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودت معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ  ،   1

www.satakhr,com/2006index.php?id=3385. 
 .41جريبة يسل اامواؿ ُب نطاؽ التعاكف الدكٕب، د.ىدل حامد قشقوش، مرج  ساب ، ص  2
ـ، 2005مكااحػػة جريبػػة يسػػل اامػػواؿ، السػػيد عبػػدالوىاب عراػػة، دار اؼبطبوعػػات اعبامعيػػة، اإلسػػكندرية، ط سػػنة  3

 .90-89ص
 .43-42ساب ، ص جريبة يسل اامواؿ ُب نطاؽ التعاكف الدكٕب، ىدل حامد قشقوش، مرج  4
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كُب النهاية قبد أف كثرة التعريفات الٍب كردت لتعريف يسل اامػواؿ ناذبػة مػن تشػعب تلػ  اعبريبػة 
  1كتعدد كسائلها.

 ثانياً: عناصر جريمة غسل األموال:
تػػػوار عمليػػػات يسػػػل اامػػػواؿ كضػػػعان مثاليػػػان للمجػػػرمْب مػػػن مػػػرتكيب اعبػػػرائم اػباصػػػة بالػػػدا  اؼبػػػإب 
كالقائمْب بتجارة اؼب درات كاالذبار بالبشػر كيػّب ذلػ  مػن جػرائم، إذ تتػيم ؽبػم أاضػل الفػرص للجمػ  ُب 

القػوؿ بػػأف عمليػات يسػل اامػػواؿ تتكػوف مػػن  آف كاحػد بػْب عنصػػرم الكسػب كاامػػن كعلػغ ذلػ  يبكػػن
 عنصرين أساسيْب كنبا:

 إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة: -1
يعتػػرب العنصػػر ااساسػػي عبريبػػة يسػػل اامػػواؿ طػػواؿ السػػنوات اؼباضػػية ىػػو إخفػػاء الرابطػػة بػػْب ا ػػـر كاعبريبػػة 

مػػػي لامػػػواؿ كربويلهػػػا، كُب ادر اإلجر كذلػػػ  مػػػن خػػػ ؿ عمليػػػات متعػػػددة، ترمػػػي إٔب سبويػػػو أك طمػػػس معػػػآب اؼبصػػػ
 2.أيلب ااحياف من أصوؿ نقدية إٔب أصوؿ حسابية بنكية سواء داخل الدكلة أك خارجها

دبا هبعلها ُب مأمن من أجهزة تنفي  القانوف كيقلل من حجػم اؼب ػاطر القانونيػة الػٍب تواجػو ا ػرمْب 
ناحية أخرل، اامػر الػ م يتػيم ؽبػم ُب النهايػة  من ناحية، كسبكنهم من التصرؼ حبرية ُب ى ه اامواؿ من

االسػػػتمرار كالتوسػػػ  ُب أنشػػػطتهم اإلجراميػػػة كاغبصػػػوؿ علػػػغ مصػػػادر كأسػػػواؽ جديػػػدة إٔب جانػػػب التمتػػػ  
 3دبمارسة حياة الَبؼ كالرااىية.

 استثمار العائدات اإلجرامية في مشروعات مستقبلية: -2
ايػػػد إٔب اسػػػت داـ العائػػػدات اإلجراميػػػة مػػػن ىنػػػا بػػػدأت عمليػػػات يسػػػل اامػػػواؿ ترمػػػي بشػػػكل متز 

لتحقي  أىػداؼ اسػتثمارية حبثػة، مػن خػ ؿ العمػل ُب مشػركعات قانونيػة كاالنػدماج ُب االقتصػاد اؼبشػركع 
دبا يوار للمجرمْب اؼبركنة الكااية لتحقيػ  اؼبزيػد مػن ااربػاح كبلػوغ اؼبكانػة االجتماعيػة اؼبرموقػة، اضػ ن عػن 

اانشػػػطة االسػػػتثمارية ُب الوقػػػت ذاتػػػو، ُب تػػػأمْب كتسػػػهيل ارتكػػػاب جػػػرائم  الػػػدكر اؼبهػػػم الػػػ م تؤديػػػو ىػػػ ه
 4االذبار يّب اؼبشركع ُب اؼب درات كيّبىا من اانشطة اإلجرامية ااخرل.

 
 

                                                 
ـ، 1997اآل ػػػار االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة لطسػػػل اامػػػواؿ، د.السػػػيد أضبػػػد عبػػػداػبال ، ؾبلػػػة كليػػػة حقػػػوؽ اؼبنصػػػورة،  1

.  تبييض اامواؿ الناذبػة عػن االذبػار يػّب اؼبشػركع باؼب ػدرات، د.مػُب أشػقر جبػور، مركػز اؼبعلوماتيػة القانونيػة،  8ص
 .96دارية، جامعة لبناف، بّبكت، د.ت، صكلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية كاإل

 .97تبييض اامواؿ الناذبة عن االذبار يّب اؼبشركع باؼب درات، مرج  ساب ، ص 2
 .97مرج  ساب ، ص 3
 .254ـ، ص2000، سنة النشر فد بن ؿبمد العمرم، مكتبة العبيكاجريبة يسل اامواؿ، أضب 4
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 طبيعة جريمة غسل األموال: –ثالثاً 
تعػػددت اآلراء كاالذباىػػات حػػوؿ ربديػػد طبيعػػة جريبػػة يسػػل اامػػواؿ كسػػوؼ أعػػرض لػػبعض تلػػ  

 كاآلراء علغ النحو التإب: االذباىات
يػػرل الػػبعض أف جريبػػة يسػػل اامػػواؿ ىػػي بطبيعتهػػا جريبػػة تبعيػػة، تقتضػػي الكتمػػاؿ بنياهنػػا القػػانو٘ب 
كقػػوع جريبػػة أخػػرل سػػابقة عليهػػا، كىػػي اعبريبػػة ااكليػػة أك اعبريبػػة الػػٍب ربصػػلت عنهػػا أمػػواؿ يػػّب مشػػركعة، 

أم: اامػػواؿ كاؼبتحصػػ ت اؼبتأتيػػة مػػن نشػػاط كقػػد حظػػر نظػػاـ مكااحػػة يسػػل اامػػواؿ عائػػدات اعبػػرائم، 
إجرامػي، سػواء أكانػت ىػ ه اامػػواؿ ماديػة أك يػّب ماديػة، منقولػة أك يػػّب منقولػة، باعتبػار أف جريبػة يسػػل 

 1اامواؿ مرتبطة باعبريبة ااصلية كتدكر ُب الكها.
دم كيتمثػػل كىنػػاؾ مػػن يػػرل أف جريبػػة يسػػل اامػػواؿ جريبػػة ذات طبيعػػة (ـبتلطػػةر كؽبػػا جانبػػاف مػػا

ايما يصدر عن مرتكبها من اااعاؿ كما يَبتب عنها من آ ار، كجانب نفسػي يتمثػل ايمػا يػدكر ُب نفػس 
 2 مرتكبها أم ما يتوار لديو من علم كما يصدر عنو من إرادة

كلكػػن اعبميػػ  أصبػػ  علػػغ أهنػػا جريبػػة دكليػػة، اػػاذا كػػاف اؽبػػدؼ منهػػا ذبنػػب اآل ػػار اإلجراميػػة كالنتػػائد 
يهػػػػا، افػػػػي يالػػػػب ااحػػػػواؿ يػػػػتم يسػػػػلها خػػػػارج دكلػػػػة مزاكلػػػػة النشػػػػاط للبعػػػػد عػػػػن مراقبػػػػة اؼبػػػػاؿ الػػػػواردة عل

كالشػػبهات اغبائمػػة حػػوؿ مػػرتكيب تلػػ  اعبػػرائم، ابػػ ل  تكػػوف اعبريبػػة ُب حػػد ذا ػػا كلػػيس مصػػدرىا عػػابرة 
 3 للحدكد.

 المطل  الثاني:
 خصائص جريمة غسل األموال وآثارىا

 األموال:خصائص ظاىرة غسل  –أواًل 
ىناؾ العديد من اػبصائ  الٍب سبيز عمليات يسل اامواؿ عن يّبىا من اانشطة اؼباليػة ااخػرل 
امنهػا االقتصػادية كاالجتماعيػة ككػ ل  اؼبصػػراية كالػٍب تػؤ ر علػغ طبيعػة ربركا ػػا كأىػدااها، كمػن أىػم ىػػ ه 

 :4اػبصائ  ن كر ما يلي

                                                 
طيف عبػػدالرضبن، رسػالة ماجسػػتّب، ااكاديبيػػة اؼبلكيػػة للشػػرطة، جريبػة يسػػل اامػػواؿ كسػػبل مكااحتهػا، حامػػد عبػػدالل 1

 .18ـ، ص2012البحرين، 
 .105تبييض اامواؿ الناذبة عن االذبار يّب اؼبشركع باؼب درات، مرج  ساب ، ص 2
القػػػاىرة، ط سػػػػنة  دار النهضػػػة العربيػػػة، د.أشػػػرؼ توايػػػ  مشػػػس الػػػػدين، ذبػػػرٙب يسػػػل اامػػػواؿ ُب التشػػػريعات اؼبقارنػػػػة، 3

 .7-5ـ، ص2001
، 1997اآل ػػػار االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة لطسػػػل اامػػػواؿ، د/ السػػػيد اضبػػػد عبػػػداػبال  ،ؾبلػػػة كليػػػة اغبقػػػوؽ اؼبنصػػػورة، 4

 .6-5ص
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شػطة رئيسػػية سػػابقة أسػػفرت عػػن ربصػػيل كميػػة إف عمليػات يسػػيل اامػػواؿ تعػػد انشػػطة مكملػػة ان -1
من اامواؿ الطّب مشركعة يالبػان، أم اامػواؿ القػ رة الناذبػة عػن أنشػطة االقتصػاد اػبفػي، الػٍب سبثػل 

 % من ى ا االقتصاد اػبفي ال م يوجد ُب معظم دكؿ العآب بنسب ـبتلفة. 50إٔب  30ما بْب 
 راُب.تتسم عمليات يسل اامواؿ بسرعة االنتشار اعبط -2
تتواكػػب عمليػػات يسػػل اامػػواؿ مػػ  الثػػورة التكنولوجيػػة كاؼبعلوماتيػػة حيػػع تشػػهد تلػػ  العمليػػات  -3

تطػػػوران كبػػػّبان ُب تكتيكهػػػا، ككػػػ ل  بػػػالتطور ُب كسػػػائل التكنولوجيػػػة الػػػٍب تسػػػت دـ ُب نقػػػل اامػػػواؿ 
 كربويلها عرب اغبدكد.

ـ بقواعػػػػد الرقابػػػػة أف عمليػػػػات يسػػػػل اامػػػػواؿ تػػػػتم مػػػػن خػػػػ ؿ خػػػػرباء مت صصػػػػْب علػػػػغ علػػػػم تػػػػا -4
كاإلشػػراؼ ُب الػػدكؿ، كمػػػا يوجػػد هبػػا مػػػن  طػػرات يبكػػن النفػػػاذ منهػػا، كعلػػغ علػػػم بفػػرص كؾبػػػاالت 

 االستثمار كالتوظيف كااصوؿ الٍب توار ااماف ؽب ه اامواؿ.
 عملية يسل اامواؿ تساعد علغ زيادة معدؿ اعبريبة اؼبنظمة ؿبليان كدكليان. -5
دة علػػغ الدكلػػة اؼبسػػتقبلة لامػػواؿ اؼبهربػػة، قصػػد تبيضػػها كتقنينهػػا ظػػاىرة يسػػل اامػػواؿ تعػػود بالفائػػ -6

 كإعادة صفها من جديد ُب االقتصاد الوطِب.
يبكن اعتبار اؼبصرؼ ؾبرد مستودع لامواؿ الق رة ، بل قد يصل اامر إٔب قيػاـ اؼبصػرؼ باسػتثمار  -7

 ى ه اامواؿ ُب شٌب ا االت كسبويل العديد من اانشطة.
ُب ىػػ ه العمليػػات حيػػع  اسػػَباتيجيعمليػػة يسػػل اامػػواؿ عمليػػة مصػػراية ؼبػػا للمصػػارؼ مػػن دكر  -8

تتكػػػا ر عمليػػػات يسػػػل اامػػػواؿ ُب اؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة كاؼبصػػػراية ؼبػػػا ؽبػػػا مػػػن جػػػو الكتمػػػاف كالسػػػرية 
 اؼبفركضة عليها أك بْب متعامليها.

 آثار جريمة غسل األموال: –ثانياً 
 :  ا ثار االجتماعية  -

 :1قد أدت ظاىػرة يسػل اامواؿ إٔب بركز صبلة مػن اآل ار السلبية علغ صعيد الفرد كا تم  منهال
 زبريب منظومة الع قات االجتماعية كزبريب النسيد ااخ قي. -1
 ظهور حاالت االختطاؼ كااليتياالت حٌب بعد دا  اؼببالغ اؼبالية. -2
الفقػػر كتػػػد٘ب اؼبسػػتويات اؼبعيشػػية للطالبيػػػة اخػػت ؿ تػػوازف اؽبيكػػػل االجتمػػاعي كتزايػػد حػػػدة مشػػكلة  -3

 العظمغ من أبناء الشعب.
 سانبت ُب انتشار الفساد كاعبرائم االجتماعية كالفساد اإلدارم كالرشوة كيّب ذل . -4

                                                 
التعاكف اامِب الدكٕب كدكره ُب مواجهة اعبريبة اؼبنظمػة عػرب الػوطن، خالػد امبػارؾ القريػوم القطحػا٘ب، أطركحػة دكتػوراه  1

 .112-106ـ، ص2006بية للعلـو اامنية، الرياض، سنة مقدمة عبامعة نايف العر 
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 سانبت ُب زبفيض اؼبستول اؼبعيشي للمواطن. -5
 زبريب ا تم  من خ ؿ ذبارة اؼب درات كاؽبجرة يّب الشرعية. -6
 يبة ُب ليبيا كتنوعها كتشابكها (سياسية، اقتصادية، أمنية، إرىابية... كيّبىار.ازدياد معدالت اعبر  -7
 سانبت ُب الفوضغ السياسة كاالقتصادية كاالجتماعية. -8
 ا ثار االقتصادية:  -

ىناؾ ؾبموعة من اآل ار االقتصادية السلبية الػٍب خلقتهػا ظػاىرة يسػل اامػواؿ ُب ليبيػا كأ نػاء كقػوع 
اعبريبة أك يسل اامواؿ اف معظم اامػواؿ اؼبطسػولة إمػا سػرقة اؼبصػارؼ كالبنػوؾ أك  ريػب مكػائن كآالت 

ائ  مطشوشػػػػػة إٔب كمصػػػػان  كسػػػػػيارات كآ ػػػػػار إٔب اػبػػػػارج كاؽبجػػػػػرة يػػػػػّب الشػػػػػرعية كاػبطػػػػف أك دخػػػػػوؿ بضػػػػػ
ااسواؽ، كى ا كلو يزيػد مػن اآل ػار االقتصػادية السػلبية، كيبيػز جريبػة يسػل اامػواؿ عػن يّبىػا مػن اعبػرائم 

 ُب ليبيا كانط قها بسرعة اائقة.ااخرل حدا ة 
 المبحث الثاني

 التشريع الليبي والتشريع المقارنأحكام جريمة غسل األموال في 
 تمهيد وتقسيم:

اؼببحػػع إٔب دراسػػة أحكػػاـ جريبػػة يسػػل اامػػواؿ ُب التشػػري  الليػػيب كالتشػػري  اؼبقػػارف  نتطػػرؽ ُب ىػػ ا
كذل  مػن خػ ؿ التعػرؼ علػغ ااحكػاـ اؼبوضػوعية كااحكػاـ اإلجرائيػة ُب جريبػة يسػل اامػواؿ ، كذلػ  

 من خ ؿ التقسيم اآلٌب:
 اؼبطلب ااكؿ: ااحكاـ اؼبوضوعية ُب جريبة يسل اامواؿ.

 : ااحكاـ اإلجرائية ُب جريبة يسل اامواؿ.اؼبطلب الثا٘ب
 األحكام الموضوعية في جريمة غسل األموال :المطل  األول

تتكػػوف جريبػػة يسػػل اامػػواؿ كطّبىػػا مػػن جػػرائم مػػن ركنػػْب أحػػدنبا مػػادم كاآلخػػر معنػػوم، كيقصػػد 
ة النفسػية الواقعػة كراء بالركن اؼبادم ماديات اعبريبة أك اؼبظهر اػبػارجي، أمػا الػركن اؼبعنػوم: يقصػد بػو اغبالػ

 1ماديات اعبريبة.
 الركن المادي في جريمة غسل األموال: –أواًل 

يبكن القوؿ بأف جريبة يسػل اامػواؿ ىػي أقػرب مػا تكػوف إٔب جػرائم السػلوؾ ا ػرد الػٍب ال يشػَبط 
ُب عنصػر  لوقوعها ربقي  نتيجة إجراميػة بعينهػا ، كمػن ٍب اػاف جػوىر الػركن اؼبػادم ُب ىػ ه اعبريبػة ينحصػر

 السلوؾ . 

                                                 
مسؤكلية اؼبصرؼ اعبنائيػة عػن اامػواؿ يػّب النظيفػة، ظػاىر يسػيل اامػواؿ، سػليماف عبػداؼبنعم، دار اعبامعػة اعبديػدة،  1

 .20-18ـ، ص2002، سنة 1اإلسكندرية، ط
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 سلوك غسل األموال: -1
ال تقػػـو جريبػػة يسػػل اامػػواؿ أك يّبىػػا مػػن اعبػػرائم دكف سػػلوؾ مػػادم يأتيػػو اعبػػا٘ب ُب صػػورة أاعػػاؿ 
خارجيػػػػة، كيظهػػػػر ذلػػػػ  السػػػػلوؾ ُب    ػػػػة صػػػػور اك    ػػػػة مظػػػػاىر أكرد ػػػػا اتفاقيػػػػة ايينػػػػا ُب اؼبػػػػادة الثالثػػػػة 

سػػل اامػػواؿ الػػ م اعتمدتػػو الحقػػان ـبتلػػف الو ػػائ  الدكليػػة ذات كصػػايت منهػػا تعريفهػػا القػػانو٘ب ؼبفهػػـو ي
الصلة كقصدت بو تضيي  اػبناؽ علغ كااة ااش اص اؼبتورطْب بصورة مباشػرة أك يػّب مباشػرة ُب أنشػطة 

 :1يسل اامواؿ ، كى ه الصور الث ث ىي
 ػدرات كيّبىػا مػن : ربويػل أك نقػل اامػواؿ اؼبتحصػلة مػن االذبػار يػّب اؼبشػركع باؼبالصورة األولـ 

 اعبرائم ااخرل.
أصػبم االذبػار باؼب ػػدرات وبقػ  أرباحػػان طائلػة كيشػػكل النقػد اعبانػػب ااكػرب منهػػا إٔب درجػة أصػػبم 
ُب بعػػض ااحيػػاف كزف النقػػود اؼبسػػت دمة ُب صػػفقات اؼب ػػدرات بػػدالن مػػن عػػدىا، كدبجػػرد اغبصػػوؿ علػػغ 

ها عرب اؼبؤسسات اؼباليػة، اؼبصػراية كيػّب اؼبصػراية، أك ى ه اارباح ااهنا ربفظ ُب مكاف أمْب ٍب هبرم ربويل
 2تنقل من مكاف آلخر للوااء دبتطلبات العمليات السابقة كال حقة لزراعة اؼب درات كإنتاجها.

كقػػد جػػاء ربويػػل كنقػػل اامػػواؿ ُب مقدمػػة صػػور السػػلوؾ اؼبػػادم لطسػػل اامػػواؿ الػػٍب أكرد ػػا اتفاقيػػة 
ؼبػػادم للجريبػػة ُب ىػػ ه اغبالػػة دبجػػرد إتيػػاف أم سػػلوؾ أك نشػػاط يتعلػػ  /بر كيتحقػػ  الػػركن ا3/1ايينػػا (ـ

بتمويػػل أك نقػػل اامػػواؿ اؼبتحصػػلة مػػن جػػرائم االذبػػار يػػّب اؼبشػػركع باؼب ػػدرات أك يّبىػػا مػػن اعبػػرائم دكف 
ائم أك تسػػػػػػهيل بعضػػػػػػها ُب سبويػػػػػػل ىػػػػػػ ه اعبػػػػػػر  كأمػػػػػػواؿ امولػػػػػػة اك اؼبنقولػػػػػػة كلهػػػػػػا اشػػػػػػَباط اسػػػػػػت داـ اا

 كؽب ا السلوؾ صورتاف نبا: ارتكاهبا......إْب.
 :تحويل األموال  -

يقصد بتحويل اامواؿ إجراء عمليات مصراية أك يػّب مصػراية، يكػوف الطػرض منهػا ربويػل اامػواؿ 
كذل  من خػ ؿ تكػرار التحويػل مػن حسػاب بنكػي غبسػاب بنكػي  3اؼبتحصلة من جريبة ُب شكل آخر.
 4نقود اؼبوزعة ُب كل حساب إٔب حسابات متعددة أخرل.آخر، كيبكن بعد ذل  ربويل ال

كُب الوقت اغبإب ااف ى ه العمليات اؼبصراية كيػّب اؼبصػراية تػتم بوسػائل إلكَبكنيػة سػهلة كميسػرة، 
كمعقػػػػدة ُب بعػػػػض ااحيػػػػاف، كمػػػػا ُب حالػػػػة التحويػػػػل الربقػػػػي للنقػػػػود، ككػػػػ ل  التحويػػػػل مػػػػن حسػػػػاب إٔب 

 حساب عن طري  شبكة اإلنَبنت.
                                                 

اؼبواجهة التشريعية لظاىرة يسل اامػواؿ اؼبتحصػلة مػن جػرائم اؼب ػدرات، د.مصػطفغ طػاىر، مطػاب  الشػرطة للطباعػة  1
 .65كالنشر، القاىرة، ص

 .78اؼبواجهة التشريعية لظاىرة يسل اامواؿ اؼبتحصلة من جراىم اؼب درات، مرج  ساب ، ص 2
 .23ل حامد قشقوش، مرج  ساب ، صجريبة يسل اامواؿ ُب نطاؽ التعاكف الدكٕب، د.ىد 3
 .36ـ، ص2001، 2السياسة اعبنائية ُب مواجهة يسيل اامواؿ، د.ؿبمود كبيش، دار النهضة العربية، القاىرة، ط 4
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 نقل األموال: -
يعد  ريب العم ت كاحدان من أكثر الطرؽ شيوعان لنقل اامػواؿ، نظػران انػو ال يػَبؾ أ ػران مسػتنديان، 

بػأف نقػل اامػواؿ لػو معػُب ىبتلػف عػن ربويػل اامػواؿ حسػبما نصػت اتفاقيػة  1كيرل جانب آخر من الفقو
ّب مصراية يكػوف الطػرض منهػا تطيػّب ـ، ذل  أف ربويل يعِب إجراء عمليات مصراية أك ي1988ايينا عاـ 

أك ربويػػل شػػكل اامػػواؿ إٔب شػػكل آخػػر، ُب حػػْب أف النقػػل يعػػِب انتقػػاؿ اامػػواؿ مػػن مكػػاف آلخػػر، اامػػر 
 2ال م يثّب مشكلة اامواؿ اؼبهربة الٍب تنقل من بلد آلخر.

 : إخفاء أك سبويو حقيقة اامواؿ اؼبتحصلة من اعبرائم.الصورة الثانية
الػػػػٍب تثّبىػػػػا عائػػػػدات اامػػػػواؿ اؼبتحصػػػػلة مػػػػن اعبػػػػرائم لػػػػدل أجهػػػػزة اؼبكااحػػػػة اػػػػاف  نظػػػػران للشػػػػكوؾ

اؼبتاجرين يسػعوف إٔب إضػفاء الصػبطة القانونيػة علػغ تلػ  العائػدات مػن خػ ؿ ربريكهػا عػرب قنػوات شػرعية 
ك كبالصػػورة الػػٍب تػػؤدم إٔب طمػػس كإخفػػاء أك سبػػوه الطبيعػػة اغبقيقيػػة ؽبػػ ه اامػػواؿ أك مصػػدرىا أك مكاهنػػا أ

 3طريقة التصرؼ ايها أك مسارات حركتها أك اغبقوؽ اؼبتعلقة هبا أك دبلكيتها.
كالوسػػائل الػػٍب يلجػػأ إليهػػػا ياسػػلو اامػػواؿ ؽبػػػ ا الطػػرض ال تقػػ  ربػػػت حصػػر كال ربػػدىا إال حػػػدكد 
كقػػدرات ا ػػرمْب كمعػػاكنيهم كمستشػػاريهم علػػغ الت يػػل كاالبتكػػار كاضػػ ن عػػن الطػػرؽ اؼبصػػراية الػػٍب أشػػرنا 

 ما يلي ا شيوعان ُب الوقت اغباضرا آنفان يتم است داـ العديد من ااعماؿ التجارية كاؼبالية كمن أكثرىإليه
است داـ الشركات ااجنبية الونبية أك اؼبستَبة، كيالبان ما هبوز منظفػو اامػواؿ أكثػر مػن شػركة  -

اامػػػواؿ كإخفػػػاء ُب أكثػػػر مػػػن بلػػػد خاصػػػة ُب البلػػػداف اؼبتسػػػاىلة رقابيػػػان كذلػػػ  لتسػػػهيل تناقػػػل 
 كسبويو مصادرىا من خ ؿ حسابات ى ه الشركات اؼبتعددة.

شػػراء اؼبشػػركعات اػباسػػرة مثػػل الفنػػادؽ كاؼبطػػاعم كشػػركات الصػػرااة ... إْب كسػػرعاف مػػا تبػػدك  -
ى ه اؼبشركعات ناجحة كتتضػ م إيرادا ػا اإلصباليػة نتيجػة إلضػااة اامػواؿ اؼبتأتيػة مػن اعبػرائم 

 قية الٍب تدرىا.إٔب اإليرادات اغبقي
إعػػادة تػػوطْب اامػػواؿ السػػابقة كإيػػداعها ُب اغبسػػابات ااجنبيػػة حػػٌب تكتمػػل دكرة يسػػل ىػػ ه  -

 اامواؿ كتعود مرة أخرل إٔب اؼبتاجرين باؼب درات داخل الوطن.
 إكتساب أك حيازة أك است داـ اامواؿ اؼبتحصلة من اعبرائم. الصورة الثالثة:

                                                 
 .24جريبة يسل اامواؿ ُب نطاؽ التعاكف الدكٕب، ىدل حامد قشقوش، مرج  ساب ، ص 1
 .40من ص1997طبعة سنة  يسيل اامواؿ ُب مصر كالعآب، د.ضبدم عبدالعظيم، 2
يسل اامواؿ كأ ره ُب االقتصاد القومي ككيفيػة مكااحتػو، د.اػؤاد شػاكر، معهػد الدراسػات اؼبصػراية، البنػ  اؼبصػرم،  3

 .145ـ، ص1996يناير، 
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عبّبات عن ى ه الصورة منها ((حياز ا أك اسػتعماؽبا أك اسػتط ؽبا، أك اقد أكرد اؼبشرع اللييب عدة ت
 .1التصرؼ ايها علغ أم كجو، أك ربويلها أك نقلها أك إيداعها أك إخفاؤىارر

ر مػن اتفاقيػة ايينػا علػغ أنػو : مػ  مراعػاة اؼببػادئ الدسػتورية كاؼبفػاىيم ااساسػية 1كتن  اؼبػادة (ج/
اكتساب كحيازة كاست داـ اامواؿ م  العلػم كقػت تسػلمها بأهنػا مسػتمدة مػن للنظاـ القانو٘ب للدكلة هبـر 
 2جريبة أك جرائم ... إْب.

كمن خ ؿ ذل  يعترب اع ن ؾبرمان قياـ أم ش   طبيعي أك معنوم بتلقي أية أمواؿ متحصػلة مػن 
 دمة.اعبرائم علغ سبيل التكسب كالَببم سواء كانت من قبيل الرشوة أك مقابل عمل أك أداء خ

كسػواء كانػت ىػػ ه اامػواؿ نقػػودان سػائلة أك ربػػوي ت مصػراية أك مقػػاب ت عينيػة ، كمػػا يعتػرب اعػػ ن 
ؾبرمان أيضان حيازة ى ه اامواؿ سواء كانت فبلوكة للحػائز أك فبلوكػة للطػّب علػغ سػبيل اامانػة أك مودعػة ُب 

 3حساب كديعة أك حساب جارم... إْب.
 محل جريمة غسل األموال: -2

ء جريبػػة يسػػل اامػػواؿ أك اػػل الػػ م يػػرد عليػو السػػلوؾ اؼبػػؤ ر ُب ىػػ ه اعبريبػػة ىػػو العائػػدات أك كعػا
اؼبتحصػ ت اإلجراميػػة أم اامػػواؿ يػّب اؼبشػػركعة اؼبتأتيػػة بطريقػة مباشػػرة أك يػػّب مباشػرة مػػن إحػػدل جػػرائم 

 4االذبار يّب اؼبشركع باؼب درات أك من إحدل اعبنايات أك اعبنم بوجو عاـ.
اؼبػاؿ موضػوع يسػل اامػواؿ بأنػو: ((اامػواؿ اؼبتحصػلة  5عرات اؼبادة ااكٔب من القػانوف الليػيباقد 

من جريبة بصػورة مباشػرة أك يػّب مباشػرة سػواء أكانػت ىػ ه اامػواؿ  ابتػة أك منقولػة، ماديػة أك معنويػة، دبػا 
 .6ُب ذل  اؼبستندات الٍب تثبت سبل  ى ه اامواؿ أك أم ح  متعل  هبارر

شتلمت اؼبادة ااكٔب من اتفاقية ايينا علغ تعريف ؿبدد لكػل مػن" اؼبتحصػ ت" ك" اامػواؿ" كقد ا
إذ نصت علغ أنػو يقصػد باؼبتحصػ ت (( أم أمػواؿ مسػتمدة أك ًب اغبصػوؿ عليهػا بطريػ  مباشػر اك يػّب 

( اامػػواؿ مباشػػر مػػن ارتكػػاب جريبػػة منصػػوص عليهػػا ُب الفقػػرة ااكٔب مػػن اؼبػػادة الثالثػػة رر ، بينمػػا عراػػت(
بأهنا ااصوؿ أيا كاف نوعهػا ماديػة أك يػّب ماديػة، منقولػة أك  ابتػة، ملموسػة أك يػّب ملموسػة، كاؼبسػتندات 

 القانونية أك الصكوؾ الٍب تثبت سبل  تل  اامواؿ أك أم ح  متعل  هبارر.
                                                 

 ـ بشأف مكااحة يسل اامواؿ.2005لسنة  2راج  اؼبادة الثانية من قانوف رقم  1
 .27الدكٕب، د.ىدل اضبد قشقوش، مرج  ساب ، ص جريبة يسل اامواؿ ُب نطاؽ التعاكف 2
دراسػػػة نقديػػػة لقػػػانوف مكااحػػػة يسػػػل اامػػػواؿ اعبديػػػد، د.أشػػػرؼ توايػػػ  مشػػػس الػػػدين، دار النهضػػػة العربيػػػة، القػػػاىرة،  3

 .46، يسل اامواؿ كأ ره ُب االقتصاد القومي ككيفية مكااحتو، مرج  ساب ، ص 47ـ، ص2003
 .104-103ل اامواؿ، اؼبرج  الساب ، صاؼبواجهة التشريعية لظاىرة يس 4
 ـ بشأف مكااحة يسل اامواؿ.2005لسنة  2راج  القانوف رقم  5
 انظر: اؼبادة ااكٔب ُب القانوف اؼبصرم حوؿ جرائم يسل اامواؿ . 6



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

98  

 

عة الػٍب كيتضم لنا من خ ؿ ذل  إٔب اعتماد اؼبفهـو اؼبوس  للعائدات أك اؼبتحصػ ت يػّب اؼبشػرك 
تشػػكل ؿبػػل جريبػػة يسػػل اامػػواؿ كىػػو مفهػػـو يسػػمم باسػػتيعاب كااػػة الصػػور الػػٍب يبكػػن أف تكػػوف عليهػػا 

 ى ه اؼبتحص ت كأيا ما كانت طبيعة تل  اامواؿ أك مدل ارتباطاىا باعبريبة ااكلية.
 طبيعة األموال:أر 

ىػػ ه اامػػواؿ اقػػد تكػػوكن  يشػػمل ؿبػػل اعبريبػػة كااػػة اامػػواؿ اؼبتحصػػلة مػػن اعبػػرائم أيػػا كانػػت طبيعػػة
أصوالن مادية منقولة (كالسػيارات كالطػائرات كا ػوىرات كالتحػف كيّبىػا مػن اؼبقتنيػات الثمينػةر أك عقاريػة 
(كااراضػػػي كاؼببػػػا٘بر كقػػػد تكػػػوف أمػػػواالن يػػػّب ماديػػػة كىػػػي مػػػا توسػػػم عػػػادة حبقػػػوؽ اؼبلكيػػػة اادبيػػػة كالفنيػػػة 

 1كالصناعية.
أيضان اؼبستندات كالصكوؾ القانونيػة اؼبثبتػة ؼبلكيػة ىػ ه اامػواؿ أك كيتس  مفهـو (اامواؿر ليشمل 

أم ح  آخػر متعلقػات هبػا كىػو اامػر الػ م يسػهم بدرجػة كبػّبة ُب تيسػّب إجػراءات تعقػب اامػواؿ ذات 
 اؼبصدر اعبرمي كذبميدىا كمصادر ا.

 مدى ارتباط األموال بالجريمة األولية:بر 
للتجػػرٙب قػػد اسػػتمدت مباشػػرة مػػن اعبريبػػة ااكليػػة كمثاؽبػػا النقػػود يسػػتوم أف تكػػوف اامػػواؿ اػباضػػعة 

كاؼبتحصلة من االذبار باؼب درات أك أف تكوف ى ه اامواؿ قػد تأتػت بشػكل يػّب مباشػر مػن تلػ  اعبريبػة  
كما لو كانت النقود اؼبشار إليهػا قػد اسػت دمت ُب شػراء أسػهم أك سػندات أك ربولػت إٔب أصػوؿ أخػرل 

 2منقولة أك عقارية.
 ثانياً: الركن المعنوي في جريمة غسل األموال:

ال يكفي لقياـ جريبة يسل اامواؿ أف يأٌب اعبػا٘ب احسػب أيػة صػورة مػن صػور السػلوؾ اؼبػؤٍب الػٍب 
يتحق  هبا الركن اؼبادم كإمبا يلتـز اوؽ ذلػ  تػواار الػركن اؼبعنػوم الػ م يت ػ  ُب صػورة القصػد اعبنػائي أك 

ىػػي جريبػػة عمديػػة قوامهػػا (إرادة السػػلوؾ أك النشػػاط اؼبكػػوف لركنهػػا اؼبػػادمر العمػػد اجريبػػة يسػػل اامػػواؿ 
كالعلػػم بكااػػة العناصػػػر اعبوىريػػة الػػٍب  ػػػب ىػػ ه اعبريبػػػة خصوصػػيتها القانونيػػة كالػػػٍب تتجسػػد بااسػػػاس ُب 

 3ضركرة العلم باؼبصدر اعبرمي لامواؿ يّب اؼبشركعة.
 :القصد العام والقصد الخاص في جريمة غسل األموال

إف جريبػة يسػػل اامػػواؿ مػػن اعبػػرائم العمديػػة الػػٍب تقػـو علػػغ القصػػد اعبنػػائي العػػاـ مػػن علػػم كإرادة، 
باإلضػااة إٔب القصػد اعبنػائي اػبػاص حسػب مػا أاصػحت عنػو اتفاقيػة ايينػا ُب صػدر ماد ػا الثالثػة اعبػرائم 

ؿ الػػٍب يتعػػْب علػػغ كػػل (اعبػػزاءاتر عػػن الطبيعػػة العمديػػة عبريبػػة يسػػل اامػػواؿ حيػػع أكرد ػػا ضػػمن اااعػػا
                                                 

، ـ2003اؼبواجهػػػة التشػػػػريعية لطسػػػل اامػػػػواؿ ُب مصػػػػر، د.إبػػػراىيم حامػػػػد طنطػػػػاكم، دار النهضػػػة العربيػػػػة، القػػػػاىرة،  1
 .67ص

 .105اؼبواجهة التشريعية لظاىرة يسل اامواؿ اؼبتحصلة من جرائم اؼب درات، مرج  ساب ، ص 2
 .109اؼبرج  الساب ، ص 3
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دكلػػة مػػن دكؿ ااطػػراؼ أف تت ػػ  مػػا يلػػـز مػػن تػػدابّب لتجريبهػػا ُب إطػػار قانوهنػػا الػػداخلي ُب حػػاؿ ارتكاهبػػا 
 عمدان.

اامػػر الػػ م يعػػِب دبفهػػـو اؼب الفػػة اسػػتبعاد تصػػور كقػػوع ىػػ ه اعبريبػػة بطريػػ  اػبطػػأ يػػّب العمػػدم أك 
فاقيػػة تػػونس ُب ماد ػػا الثانيػػة، كاتفاقيػػة بػػالّبمو ُب اإلنبػػاؿ كىػػو ذات اؼبعػػُب الػػ م أكػػدت عليػػو كػػل مػػن ات

 1ماد ا السادسة.
ر الفقػػرة (بر يعػد مرتكبػػان جريبػة يسػػل اامػواؿ كػػل مػػن 2كمػا نػػ  اؼبشػرع الليػػيب أيضػان ُب اؼبػػادة (

أتػػغ سػػلوكان مػػن أمبػػاط السػػلوؾ التاليػػة: (سبويػػة حقيقػػة اامػػواؿ يػػّب اؼبشػػركعة، أك إخفػػاء مكاهنػػا أك طريقػػة 
 .2ؼ ايها أك حركتها، أك اغبقوؽ ؼبتعلقة هبا، أك ملكيتها أك حياز اررالتصر 

يتضػػم لنػػا مػػن خػػ ؿ ذلػػ  بػػأف القصػػد اعبنػػائي العػػاـ ُب ىػػ ه اعبريبػػة ينصػػرؼ إٔب علػػم اعبػػا٘ب بأنػػو 
يبارس نشػاطان يػّب مشػركع (يسػل اامػواؿر بػأمواؿ أك متحصػ ت مػن جريبػة مػن اعبػرائم اؼبنصػوص عليهػا 

مػػن القػػانوف الليػػيب، كمػػ  ذلػػ  تنصػػرؼ إرادتػػو إٔب ارتكػػاب ىػػ ا السػػلوؾ اإلجرامػػي ككػػ ل  ر 2ُب اؼبػػادة (
قبػػػوؿ النتػػػائد اؼبَبتبػػػة عليػػػو، كىػػػو مػػػا يعػػػرب عنػػػو ُب القواعػػػد العامػػػة لقػػػانوف العقوبػػػات بنظريػػػة العلػػػم كنظريػػػة 

 إتيػاف السػلوؾ اإلرادة، أم العلم حبقيقة السلوؾ اإلجرامي كحظر اؼبشرع لو، كم  ذل  تنصرؼ اإلرادة إٔب
 3اإلجرامي م  قبوؿ ما يَبتب عليو من نتائد.

كمػػن ٍب االقصػػد اػبػػاص يتضػػمن اذبػػاه اإلرادة كإحاطػػة العلػػم بعنصػػر أبعػػد مػػن أركػػاف اعبريبػػة كىػػو الطايػػة مػػن 
 4السلوؾ كعلغ ذل  يبكن القوؿ بأف القصد اػباص يتضمن ُب  ناياه القصد العاـ ٍب يزيد عليو.

 المطل  الثاني
 كام اإلجرائية لجريمة غسل األموالاألح

حرصػػت معظػػم الو ػػائ  الدكليػػة ااساسػػية علػػغ لفػػت انتبػػاه الػػدكؿ ااطػػراؼ إٔب أنبيػػة تفعيػػل دكر 
قػػانوف اإلجػػراءات اعبنائيػػة ُب إطػػار اؼبواجهػػة التشػػريعية الشػػػاملة لظػػاىرة يسػػل اامػػواؿ كذلػػ  مػػن خػػػ ؿ 

أجهػػزة العدالػػة اعبنائيػػة كتنفيػػ  القػػوانْب مػػن رجػػاؿ  اعتمػػاد أدكات كصػػ حيات قانونيػػة سبكػػن القػػائمْب علػػغ
الشػػرطة كأعضػػاء النيابػػة العامػػة كالقضػػاء كاؼبسػػئولْب عػػن اؼبصػػارؼ كيػػّبىم مػػن التعػػرؼ علػػغ اامػػواؿ يػػّب 
اؼبشػػركعة كمػػن اقتفػػاء أ رىػػا كإ بػػات الصػػلة اإلجراميػػة بينهػػا كبػػْب اعبػػرائم ااخػػرل الػػٍب ربصػػلت منهػػا، كدبػػا 

 5اف ا رمْب من ى ه اامواؿ عن طري  ضبطها كمصادر ا.يكفل ُب النهاية حرم
                                                 

 .42جريبة يسل اامواؿ كسبل مكااحتها، حامد عبداللطيف عبدالرضبن، مرج  ساب ، ص 1
 ـ بشأف مكااحة يسل اامواؿ.2005ر لسنة 2قانوف رقم ( 2
 .13ـ، ص2001السياسة اعبنائية ُب مواجهة يسل اامواؿ، د.ؿبمد سامي الشوا، دار النهضة العربية،  3
ـ، 1988، دار النهضػػػػة العربيػػػػة، القػػػػاىرة، 1شػػػػرح قػػػػانوف العقوبػػػػات القسػػػػم العػػػػاـ، د.عبػػػػدالعظيم مرسػػػػي الػػػػوزير، ج 4

 .170ص
 ـ.1996أيسطس  188ؼ العربية، العدد تبييض اامواؿ كالسرية اؼبصراية، د.إلياس نصيف، ؾبلة اؼبصار  5
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كنشّب بوجو خاص إٔب عدد من اعبوانب اإلجرائية الػٍب تسػهم بقػدر كبػّب ُب تسػيّب كشػف كضػب  
جػػرائم يسػػل اامػػواؿ كىػػي اإلجػػراءات التحفظيػػة كنقػػل عػػبء إ بػػات مػػا يػػدعي شػػرعية مصػػدره مػػن أمػػواؿ 

صراية كاؼباليػة كتػواّب ااسػاليب كالتقنيػات اغبديثػة ُب ؾبػاؿ التحريػات إٔب اؼبدعغ عليو، كاغبد من السرية اؼب
كالتحقيقات اعبنائية كىي ذات اعبوانب الٍب عنيت الو ائ  الدكلية ااساسية باإلشارة إليها بصػيغ متعػددة 

 كُب مواض  متفرقة .
سػػلطا ا اؼب تصػػة مػػن كأكجبػػت اتفاقيػػة ايينػػا علػػغ الػػدكؿ ااطػػراؼ ازبػػاذ التػػدابّب ال زمػػة لتمكػػْب 

ربديػػد كتعقػػب كذبميػػد أك الػػتحفظ علػػغ العائػػدات اؼبتحصػػلة مػػن اعبػػرائم اؼب تلفػػة كيسػػل اامػػواؿ بقصػػد 
ر مػػػ  عػػػدـ جػػػواز التػػػ رع بالسػػػرية اؼبصػػػراية للتنصػػػل مػػػن االلتػػػزاـ بتقػػػدٙب 2، 5/1مصػػػادر ا ُب النهايػػػة (ـ

 1ر .7/5، ـ 5/3كضب  السج ت اؼبصراية أك اؼبالية أك التجارية (ـ
كمػػا عػػػِب التشػػػري  الليػػػيب بػػػالن  علػػػغ عػػػدد مػػن التػػػدابّب " اإلجرائيػػػة الػػػٍب تسػػػّب عمليػػػات التحػػػرم 

ـ بشػػأف مكااحػػة 2005ر لسػػنة 2كتػػواّب اادلػػة ُب جػػرائم يسػػل اامػػواؿ، كذلػػ  دبقتضػػغ القػػانوف رقػػم (
 يسل اامواؿ حيع نصت اؼبادة السابعة علغ:
أرصػػػدة اغبسػػػابات الػػػٍب يتشػػػبو ُب ع قتهػػػا جبريبػػػة يسػػػل  أكالن: ػػػااظ مصػػػرؼ ليبيػػػا اؼبركػػػزم ذبميػػػد

 اامواؿ ...اْب .
 انيػان: لػػرئيس النيابػة اؼب تصػػة أف يػأمر بػػالتحفظ علػغ اغبسػػابات أك اامػواؿ أك الوسػػائ  اؼبشػػتبو ُب 
 ع قتها جبريبة يسل اامواؿ، علغ أال تزيد مدة اغبجز التحفظي دبوجب ى ه الفقرة علغ    ة أشهر.

: للمحكمة الػٍب ربػاؿ إليهػا الػدعول اعبنائيػة عػن اعبريبػة الواقعػة ُب نطػاؽ اختصاصػها أف تػأمر  الثان 
باغبجز التحفظي علغ اغبسابات أك اامواؿ أك الوسائ  اؼبشتبو ُب ع قتها جبريبة يسل اامػواؿ علػغ أال 

 تزيد مدة اغبجز علغ    ة أشهر.
اامػواؿ عػػن طريػ  اؼبصػرؼ اؼبركػػزم إذا كانػت ىػػ ه  رابعػان: يػتم تنفيػػ  أكامػر الػتحفظ أك اغبجػػز علػغ

 اامواؿ موجودة لدل أحد اؼبصارؼ أك اؼبنشآت اػباضعة إلشرااو.
ر كحػدة اؼبعلومػات 8،  7أما خبصوص اؼبتابعة كاؼبراقبة اقد أنشػأ القػانوف السػالف الػ كر ُب اؼبػواد (

ل إليها تقػارير عػن اؼبعػام ت اؼبشػبوىة اؼبالية باؼبصرؼ اؼبركزم كذل  ؼبواجهة عمليات يسل اامواؿ، ترس
كمػن كااػة اؼبنشػآت اؼباليػة كالتجاريػة كاالقتصػادية ذات الصػلة، كتقػدـ إليهػا الب يػات عػن ىػ ه اؼبعػام ت 
مػػن أم شػػ   أك جهػػة كتنشػػػأ عبنػػة تسػػمغ ( اللجنػػػة الوطنيػػة ؼبكااحػػة يسػػػل اامػػواؿ ر زبػػت  بػػػاقَباح 

اامػػواؿ أك تسػػهيل تبػػادؿ اؼبعلومػػات بػػْب اعبهػػات كالتنسػػي   اانظمػػة كاإلجػػراءات ال زمػػة ؼبكااحػػة يسػػل
 بينها، كسبثيل الدكؿ ُب اؼبلتقيات كاؼبؤسبرات الدكلية اؼبتعلقة دبكااحة يسل اامواؿ.

 

                                                 
 .188تبييض اامواؿ كالسرية اؼبصفية، مرج  ساب ، العدد  1



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

010  

 

 المبحث الثالث
 التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل األموال

 تمهيد وتقسيم:
كآ ارىػا كأركاهنػا كعناصػرىا ااننػا قبػل أف لبػتم بعد أف تعرضنا لتعريف جريبػة يسػل اامػواؿ كأسػباهبا 

ىػػػ ا البحػػػع البػػػد أف نتعػػػرض ل ليػػػات ال زمػػػة كاعبهػػػود ؼبواجهػػػة ىػػػ ه اعبػػػرائم ؼب اطرىػػػا علػػػغ االسػػػتقرار 
االقتصػػادم كالسياسػػي كاالجتمػػاعي داخػػل الػػدكؿ أك علػػغ اؼبسػػتول الػػدكٕب، كنظػػران اف ىػػ ه اعبػػرائم تقػػـو 

كليػػة كلػػديها مػػن اإلمكانػػات البشػػرية كالتقنيػػة اؼبتقدمػػة مػػا يبكنهػػا حػػٌب هبػػا منظمػػات إجراميػػة ذات صػػبطة د
اآلف مػن ذبػاكز العديػد مػن اؼبوانػ  التشػريعية كالتنفي يػػة، كالقيػاـ بطسػل اامػواؿ دببػالغ باىظػة علػغ اؼبسػػتول 

 1الدكٕب سواء ُب الدكؿ النامية أك اؼبتقدمة علغ حد سواء.
نشػػاط يسػػل اامػػواؿ أمػػران ضػػركريان، كالبػػد مػػن كسػػائل  كؽبػػ ا يعػػد التعػػاكف الػػدكٕب بطػػرض مكااحػػة

 معينة لتحقيقو كتنفي ه، كى ه الوسائل تتمثل ُب ؿبورين أساسيْب نبا:
 اؼبطلب ااكؿ: اعبهود الدكلية اؼبب كلة ؼبكااحة جريبة يسل اامواؿ.
 اؼبطلب الثا٘ب: آليات التعاكف الدكٕب ُب مكااحة جريبة يسل اامواؿ.

 المطل  األول
 الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة غسل األموال:

سػػوؼ نتعػػرض لػػبعض اعبهػػود الدكليػػة كاإلقليميػػة الػػٍب ًب ازباذىػػا ُب سػػبيل اغبػػد مػػن انتشػػار جريبػػة 
 يسل اامواؿ، كدكر البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية ُب مكااحة ى ه اعبريبة.

 جريمة غسل األموال:االتفاقيات الدولية واإلقليمية في مجال مكافحة  –أواًل 
كمػػا سػػبقت اإلشػػارة اػػاف جريبػػة يسػػل االمػػواؿ جريبػػة ذات بعػػد دكٕب كتقػػـو هبػػا منظمػػات إجراميػػة 
دكلية كلديها من الكفاءات كالتقنيات ما يبكنها من اخػَباؽ اغبػواجز االمنيػة كالقانونيػة الػٍب تضػعها الػدكؿ 

اليػػة كاالقتصػػادية علػػي اؼبسػػتوم الػػدكٕب كلػػ ا ،ككػػاف ؽبػػ ه اعبػػرائم أ رىػػا ُب إحػػداث العديػػد مػػن االزمػػات اؼب
هبب التصدم ؽبا من خ ؿ كض  القواعد الدكلية ال زمة ؼبواجهتها عاؼبيان، كُب ضوء ذل  ااننػا سػنتعرض 

 ل ليات العاؼبية كاالقليمية ؼبواجهة ى ه اعبريبة .
 :م1988اتفاقية فيينا عام ر 1

درة اؼبتحصػ ت الػٍب ذبنيهػا العصػابات االجراميػة كالٍب نصت علي أنبية ذبرٙب يسػل اامػواؿ كمصػا
من نشاطها اإلجرامي علي اؼبستوم الدكٕب ، كضركرة ربقي  التعاكف بْب الدكؿ من أجػل اغبػد مػن انتشػار 

                                                 
تنمية اؼبهارات اامنية ؼبواجهة عمليات التهريب، زعار بن علي العتيب، رسػالة ماجسػتّب مقدمػة عبامعػة نػايف العربيػة   1

 .56-53ـ، ص2008للعلـو اامنية، الرياض، 
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ى ه اعبريبة ؼبا ؽبػا مػن انعكاسػات سػلبية علػي ا تمػ  الػدكٕب ككػل كاهنػا تشػج  علػي ارتكػاب اؼبزيػد مػن 
لفرصػػة للعصػػابات اإلجراميػة باالسػػتمتاع دبتحصػػ ت العمػػل اإلجرامػػي، كبالتػػإب اعبػرائم ،كمػػا أهنػػا تعطػػي ا

تشػػػػجيعهم للعػػػػودة إٔب اعبريبػػػػة مػػػػرة أخػػػػرل ، كلػػػػ ل  ارضػػػػت ىػػػػ ه االتفاقيػػػػة علػػػػغ الػػػػدكؿ ااعضػػػػاء تبػػػػِب 
 1إجراءات ضركرية للحد من انتشار ى ا النوع من اعبرائم .

ادرة العائـــدات المتحصــلة مــن الجريمــة تفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن غســل وتعقــ  وضــبط ومصــر ا2
 م:1990لسنة 

كقعػػػت الػػػدكؿ ااعضػػػاء ُب ؾبلػػػس أكركبػػػا كعػػػدد مػػػن الػػػدكؿ ااخػػػرل ىػػػ ه االتفاقيػػػة كالػػػٍب ظبيػػػت 
ـ انط قػػان مػػن قناعتهػػا باغباجػػة إٔب اتبػػاع سياسػػة جنائيػػة مشػػَبكة 1990نػػوامرب  8باتفاقيػػة سَباسػػربج يػػـو 

الٍب أصبحت سبثل مشكلة دكلية كبّبة تتطلب است داـ أسػاليب حديثػة غبماية ا تم  من اعبرائم اػبطّبة 
 2كاعالة من بينها حرماف ا رمْب من عائدات اعبريبة كإقامة نظاـ اعاؿ للتعاكف الدكٕب.

 لجنة العمل المالي الدولي لمكافحة غسل األموال: FATAلجنة ر 3
 –إيطاليػا  –ارنسػا  –اليابػاف  –كنػدا   –أصدر مؤسبر قمة الدكؿ السب  الصػناعية الكػربل (أمريكػا 

ـ قػػرار بتشػػكيل عبنػػة خاصػػة مسػػتقلة ؼبكااحػػة يسػػل 1989إقبلػػَبار الػػ م عقػػد ُب بػػاريس عػػاـ  –أؼبانيػػا 
ؼ اؼبػػؤسبر ر كاسػػتهدFATFاامػواؿ أطلػػ  عليهػػا اريػػ  العمػػل اؼبػػإب ؼبكااحػة يسػػل اامػػواؿ (عبنػػة اػػاتف 

مػػن إنشػػاء ىػػ ه اللجنػػة دراسػػة منػػ  اسػػت داـ البنػػوؾ كاؼبؤسسػػات اؼباليػػة لطسػػل اامػػواؿ خاصػػة الناذبػػة عػػن 
 3دكلة. 26ذبارة اؼب درات كانضم إٔب ى ه اللجنة عدة دكؿ حٌب بلغ أعضاؤىا 

ر توصػػية تسػػت دـ كمعػػايّب دكليػػة موحػػدة ؼبكااحػػة يسػػل اامػػواؿ 40كقػػد أصػػدرت عبنػػة اػػاتف (
لػػػػي ن إرشػػػػاديان يططػػػػي ؾبػػػػاالت النظػػػػاـ القضػػػػائي كتطبيػػػػ  القػػػػوانْب كالتعػػػػاكف الػػػػدكٕب، كتػػػػوار اللجنػػػػة كتعػػػػد د

كحدات مكااحػة يسػل اامػواؿ بالػدكؿ اؼبتعػاكف معهػا اؼبعلومػات اإلرشػادية عػن أصػحاب اامػواؿ القػ رة 
 داخل الدكلة كيّبىا من الدكؿ.

 برنامج العمل العالمي:ر 4
ن جانػػػب اعبمعيػػػة العامػػػة لامػػػم اؼبتحػػػدة ُب دكر ػػػا االسػػػتثنائية السػػػابعة ًب اعتمػػػاد ىػػػ ا الربنػػػامد مػػػ

عشػػرة ُب سػػياؽ جهودىػػا الراميػػة لتعزيػػز التعػػاكف الػػدكٕب ُب مواجهػػة مشػػكلة اؼب ػػدرات، كتضػػمن الربنػػامد 
عددان من التدابّب كاانشطة الٍب يتعْب علغ  الدكؿ كأجهزة اامم اؼبتحػدة ازباذىػا بشػكل صبػاعي كمتػزامن 

                                                 
 .216-208ؿ ككسائل مكااحتها، د.ؿبمد عبداللطيف عبدالعاؿ، مرج  ساب ، صجريبة يسل ااموا 1
 كمابعدىا. 61ـ، ص2001السياسية اعبنائية ُب مواجهة يسل اامواؿ، د.ؿبمود كبيش، دار النهضة العربية، طبعة  2
 www.fatf.gafi.orgاري  العمل اؼبعِب بالتدابّب اؼبالية .                  3
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كااحػػػػػة آ ارىػػػػػا اامػػػػػواؿ اؼبكتسػػػػػبة أك اؼبسػػػػػت دمة أك الػػػػػٍب يعتػػػػػـز اسػػػػػت دامها ُب االذبػػػػػار يػػػػػّب اؼبشػػػػػركع ؼب
 1باؼب درات كؼبواجهة التداقات اؼبالية يّب القانونية كاالست داـ يّب القانو٘ب للنظاـ اؼبصرُب.

 التشريع النموذجي بشأن غسل األموال والمصادرة في مجال المخدرات:ر 5
الو يقػة الػٍب تعػرؼ باسػم التشػري  النمػوذجي مػن جانػب اامػم اؼبتحػدة اؼبعػِب بالرقابػة صدرت ى ه 

الدكلية علغ اؼب درات (اليوندسيبر لتكوف إطاران قانونيان متكػام ن ؼبكااحػة يسػل اامػواؿ، كيبكػن للػدكؿ 
مػا يتعلػ  دبكااحػة اؼبعنية االستهداء بو ُب استكماؿ كربديع تشريعا ا كتضمينها أحكامان أكثر اعاليػة، اي

 2جرائم االذبار يّب اؼبشركع باؼب درات، كمن  ككشف أاعاؿ اامواؿ اؼبتحصلة من ى ه اعبرائم.
االتفاقيـــــة العربيـــــة لمكافحـــــة االتجـــــار غيـــــر المشـــــرو  بالمخـــــدرات والمـــــ ثرات العقليـــــة لســـــنة ر 6

 م:1994
نػب ؾبلػس كزراء الداخليػة ـ مػن جا1994ينػاير  5ًب التوقي  علغ ى ه االتفاقيػة ُب تػونس بتػاريو 

العػػرب خػػ ؿ دكر انعقػػاده اغبػػادم عشػػر كقػػد سػػلكت ىػػ ه االتفاقيػػة الػػٍب تعػػرؼ باسػػم (اتفاقيػػة تػػونسر 
نفػػس الػػنهد الػػ م سػػلكتو اتفاقيػػة اينػػا ُب مقػػاـ معاعبتهػػا لظػػاىرة يسػػل االمػػواؿ كىػػو مػػا يتضػػم جبػػ ء مػػن 

ذات الصػلة كالػٍب تتطػاب  سبامػا مػ  نظّبا ػا ُب  نصوص اؼبواد ااكٔب كالثانية كاػبامسة كيّب ذلػ  مػن اؼبػواد
 3اتفاقية ايينا.

 دور البنوك والم سسات المالية في مكافحة جريمة غسل األموال: –ثانياً 
يعػػد يسػػل اامػػواؿ اػبطػػر ااكػػرب علػػغ الصػػناعة اؼباليػػة ، كشبػػة دكر رئيسػػي كمهػػم تقػػـو بػػو الصػػناعة 

ؤسسات اؼبالية تقدـ اػبدمات اؼباليػة كالتجاريػة للعمػ ء، كمػا اؼبالية ُب مقاكمة يسل اامواؿ، حيع إف اؼب
توار القنوات الٍب يبر مػن خ ؽبػا كثػّبان مػن اؼبػاؿ اؼبػراد يسػلو، لػ ل  اهػي ربظػغ بأنبيػة كػربل ُب مكااحػة 
يسػػل اامػػواؿ، كعلػػغ ااخػػ  البنػػوؾ، امػػن نتػػائد إحػػدل الدراسػػات اامريكيػػة ُب ىػػ ا ا ػػاؿ،  بػػت أف 

ـ دببلػغ كاحػد تريليػوف  2007طسوؿ خ ؿ اؼبؤسسات اؼبالية ُب زيادة سنويان، كيقػدر ُب سػنةتدا  اؼباؿ اؼب
 4دكالر.

كهبػػب أال سبنػػ  السػػرية اؼبصػػراية اؼبصػػارؼ مػػن ازبػػاذ خطػػوات ؼبعراػػة معلومػػات أكثػػر عػػن عم ئهػػم 
هػػػم معراػػػة حػػٌب يػػػتم التعػػػرؼ علػػػيهم كربليػػل سػػػلوكهم، أم أنػػػو يتعػػػْب علػػػغ اؼبؤسسػػات اؼباليػػػة معراػػػة عم ئ

                                                 
ديسػػمرب  1نػػوامرب  27اغبلقػػة العلميػػة ؼبكااحػػة كيسػػل اامػػواؿ، ذبربػػة فبلكػػة البحريػػة اربػػة جػػرائم يسػػل اامػػواؿ،  1

 ـ.2004
 .94جريبة يسل اؼبواؿ كسبل مكااحتها، د.حامد عبداللطيف عبدالرضبن، مرج  ساب ، ص 2
ـ، 2001دار النهضة العربية، القاىرة، سنة ذبرٙب يسل اامواؿ ُب التشريعات اؼبقارنة، د.أشرؼ تواي  مشس الدين،  3

 .9ص
 .97جريبة يسل اامواؿ كسبل مكااحتها، حامد عبداللطيف عبدالرضبن، مرج  ساب ، ص 4
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جيدة اهنم ىم القادركف علغ سبيز السلوؾ الطػّب عػادم أك اؼبريػب، كإحػدل أاضػل تقنيػات سػيطرة البنػوؾ 
 علغ يسل اامواؿ يكوف من خ ؿ تطبي  مبدأ:

 :  إعرف عميلك
الػػ م حػػل ؿبػػل العنايػػة بالعميػػل كلػػ ل  هبػػب أف يكػػوف لػػدل البنػػوؾ برنػػامد ؼبعراػػة العمػػ ء كذلػػ  

العميػػل كؼبعراػػة االسػػتعماؿ اؼبتوقػػ  ؽبػػ ه اامػػواؿ، كذلػػ  مػػن كاقػػ  العمليػػات الػػٍب تػػتم  لتمييػػز مصػػدر أمػػواؿ
 1علغ اغبساب.

دبكااحة يسل اامػواؿ بوضػ  ااسػس كاؼبعػايّب  FATFكقد اىتمت ؾبموعة العمل اؼبإب الدكٕب 
الٍب هبب أف تلتـز هبا البنوؾ عند تطبي  مبػدأ أعػرؼ عميلػ ، كخصصػت ؽبػ ه اؼبعػايّب التوصػيات مػن قػم 

مػػػن التوصػػػيات ااربعػػػْب الػػػٍب كضػػػعتها ىػػػ ه اؽبيئػػػة الدكليػػػة، كقػػػد عنونػػػت ؽبػػػ ه التوصػػػيات  12إٔب رقػػػم  5
 2غب ر اؼبتعل  بالعم ءر.السب  بعنواف (االلتزاـ باغبيطة كا

 تدري  المصرفين عل  كشف عمليات غسل األموال:
مػػػن توصػػػيات ؾبموعػػػة العمػػػل اؼبػػػإب هبػػػب أف ىبضػػػ  العػػػاملْب ُب البنػػػوؾ لػػػربامد  2طبقػػػان للتوصػػػية 

تدريب متطور سبكػنهم مػن ضػب  كمعراػة العمليػات اؼبشػكوؾ ايهػا كالتعامػل مػن خػ ؿ شػبكات اغباسػب 
 اآلٕب.

 نية بالم سسات المالية:استخدام التق
كتضم اؼبؤسسات اؼبالية اآلف عدد من أدكات التقنية الكتشاؼ كمن  يسل اامواؿ، مػن بػْب ىػ ه 
اادكات قواعد البيانات اؼبتطورة الٍب يبكن من خ ؽبا اكتشاؼ اسم العميػل، أك الكيػاف الػ م عنػده مبػ  

عػػد عمػل عػػرض تنبػػؤم السػػت داـ العميػػل صػفقة شػػاذة، كتسػػتطي  اؼبؤسسػػات اؼباليػة مػػن خػػ ؿ ىػػ ه القوا
للنقػػود، كمػػا أهنػػا تسػػاعد علػػغ االشػػَباؾ ُب البيانػػات علػػغ اؼبسػػتول الػػوطِب كاإلقليمػػي كالعػػاؼبي الكتشػػاؼ 

 3اؼبنظمات اإلجرامية.
 4كمن أجل مراقبة عمليات يسل اامواؿ يتطلب علغ اؼبؤسسات اؼبالية كالبنوؾ أف تقـو بالتإب.

 مر، كحٌب يعتاد اؼبست دمْب باؼبؤسسة علغ ااحداث الٍب تواجههم.القياـ بالتدريب اؼبست -1

                                                 
 .FATFالتوصيات ااربعْب  موعة العمل الدكلية ؼبكااحة يسل اامواؿ  1
 لعمل اؼبالية.من التوصيات الصادرة عن ؾبموعة ا 8ن  الفقرة ااكٔب من التوصية رقم  2
ديسػمرب  1نػوامرب  27اغبلقة العلمية ؼبكااحة اؼب درات كيسل اامػواؿ، ذبربػة فبلكػة البحريػة اربػة جػرائم يسػل اامػواؿ،  3

 ـ.2004
ـ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسػكندرية، 2001دكر البنوؾ ُب مكااحة يسل اؼبواؿ، د.ج ؿ كااء ؿبمدين، ط  4

 .19ص
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هبػػب علػػغ اؼبؤسسػػات اؼباليػػة أف تػػزرع ُب نفسػػية مسػػت دميها بػػأف كشػػف النشػػاط اؼبريػػب مسػػئولية   -2
 كل ش   باؼبؤسسة.

مراجعة تقارير الصفقات، كاؼبساح للبنوؾ بطلب اؼبعلومػاف مػن البنػوؾ ااخػرل عػن صػفقة العميػل،  -3
 الصدد ربقي  لقضايا تتعل  بطسل اؼبواؿ. عندما يكوف

هبػػب أف وبػػتفظ اؼبصػػرؼ بقاعػػدة بيانػػات تشػػمل أظبػػاء كعنػػاكين كتػػواريو مػػي د كىويػػات كػػل مػػن  -4
 يقـو بفتم حساب جديد، أك لو حساب قدٙب.

مقارنة كمطابقة أظباء ااشػ اص الػ ين سػوؼ تفػتم ؽبػم حسػابات ُب اؼبؤسسػات اؼباليػة مػ  قػوائم  -5
 نظمات اإلرىابية كمن  التعامل م  ااظباء اظورة.اإلرىابيْب كاؼب

 المطل  الثاني:
 آليات التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل األموال:

توااقت معظػم الو ػائ  الدكليػة علػغ بلػورة عػدد مػن االلتزامػات كالضػواب  القانونيػة كالتنظيميػة ذات 
ا للحد مػن انتشػار جريبػة يسػل اامػواؿ الػ م يسػتلـز الصبطة الوقائية الٍب يتعْب علغ كااة الدكؿ التقيد هب

كجػػود تعاكنػػان دكليػػان مػػن أجػػل مكااحػػة جريبػػة يسػػل اامػػواؿ كؽبػػ ا اقػػد قمػػت حبصػػر آليػػات ىػػ ا التعػػاكف 
 الدكٕب علغ النحو التإب:

 تعاون الجهات المالية في مكافحة جريمة غسل األموال: –أواًل 
اؼبقارنػة ذات الصػلة عنايػة كاضػحة لفػرض صػنوؼ عديػدة كمتنوعػة أكلت الو ائ  الدكلية كالتشػريعية 

مػػن الضػػواب  كالقيػػود علػػغ حركػػة اامػػواؿ خػػ ؿ القنػػوات اؼبصػػراية كيػػّب اؼبصػػراية كسػػواء كػػاف ذلػػ  هبػػرم 
 داخل أك عرب الدكؿ اؼبعنية.

ؼبػػإب كمػن ىػػ ه الضػواب  كالقيػػود الػػٍب اعتمػدت علػػغ الصػعيدين الػػدكٕب كالػػوطِب لتعزيػز دكر النظػػاـ ا
 1ُب ؾباؿ من  جرائم يسل اامواؿ.

 تحديد قيمة المدفوعات النقدية:ر 1
مػػن اؼبتعػػْب علػػغ الػػدكؿ أف تشػػج  علػػغ تػػواّب كتطػػوير أسػػاليب حديثػػة كآمنػػة إلدارة اامػػواؿ دبػػا ُب 
ذلػػ  تشػػجي  االذبػػاه لزيػػادة اسػػت داـ الشػػيكات كبطاقػػات الػػدا  اإللكػػَبك٘ب كاإليػػداع اؼبباشػػر لشػػيكات 

 2... إْب. اؼبرتبات
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ـ الليػػيب بشػػأف مكااحػػة يسػػل اامػػواؿ 2005لسػػنة  2اقػػد جػػاءت اؼبػػادة الثامنػػة مػػن القػػانوف رقػػم 
لت طػو خطػوة أكثػػر اتسػاعان ُب ىػ ا االذبػػاه مػن خػ ؿ اإلاصػػاح عػن مصػدر اامػػواؿ الػٍب يػتم إدخاؽبػػا إٔب 

 إٔب الدكلة نقدان . الدكلة، حيع وبدد اؼبصرؼ اؼبركزم اغبد ااعلغ للمبالغ الٍب يسمم بادخاؽبا
كيرمػػػي ىػػػ ا االذبػػػاه إٔب منػػػ  يسػػػل مبػػػالغ ضػػػ مة مػػػن النقػػػود عػػػن طريػػػ  شػػػراء معػػػادف نفيسػػػة أك 
أحجػػػػار كريبػػػػة أك أعمػػػػاؿ انيػػػػة أك شػػػػق  أك ىبػػػػوت أك يػػػػّب ذلػػػػ  أك عػػػػن طريػػػػ  اسػػػػتثمار تلػػػػ  النقػػػػود ُب 

اػػرض أشػػكاؿ متنوعػػة  شػركات مشػػركعة أك ُب شػػركات صػػورية.كقد اذبػػو اؼبشػػرع اؼبػإب ُب بلػػداف عديػػدة إٔب
مػػن القيػػود علػػغ اؼبػػداوعات النقديػػة سػػواء ايمػػا يتعلػػ  بالتحديػػد القػػانو٘ب لقيمتهػػا أك ايمػػا يتعلػػ  بوجػػوب 

 1إخطار السلطات اؼبالية اؼب تصة.
 إخضا  بعض العمليات المالية لرقابة خاصة:ر 2

بعض العمليات اؼباليػة عِب العديد من الو ائ  الدكلية كالتشريعات الوطنية بطرض رقابة خاصة علغ 
الٍب تتواار بشأهنا خصائ  كظركؼ معينة، ككما ىػو اغبػاؿ بالنسػبة للتحػوي ت الدكليػة لامػواؿ كااكراؽ 
اؼبالية أك بالنسبة للعمليات اؼبالية الػٍب تتجػاكز اؼببلػغ اػدد قانونػان كتػتم ُب ظػركؼ معقػدة أك يػّب عاديػة أك 

يعيػػْب أك اعتبػػاريْب ينتمػػوف إٔب دكؿ ليسػػت لػػديها نظػػم ؼبكااحػػة بالنسػػبة للعمليػػات اؼبرتبطػػة بأشػػ اص طب
 2يسل اامواؿ أك لديها مثل ى ه النظم كلكن تعد يّب كااية لتحقي  ذل  الطرض.

 تنظيم مهنة الصرافة:ر 3
ىنػػاؾ بعػػض اؼبهػػن اؼباليػػة ربتػػاج إٔب عنايػػة خاصػػة لفػػرض ؾبموعػػة مػػن الضػػواب  التنظيميػػة كالرقابيػػة 

ة علػغ ماالت است دامها علػغ كبػو يػّب مشػركع ُب أنشػطة يسػل اامػواؿ كمػن ذلػ  اؼبهنػكالٍب تتزايد احت
ايجػرم ُب كثػّب مػن ااحيػاف كبصػورة سػرية سبويػل مبػالغ ضػ مة مػن اامػواؿ  كجو التحديػد مهنػة الصػرااة.

 اؼبتحصلة من االذبار يّب اؼبشركع إٔب عم ت أخرل من خ ؿ الصػياراة كمكاتػب الصػرااة الػٍب ال زبضػ 
للػػػنظم كاللػػػوائم اؼبطبقػػػة عػػػادة علػػػغ اؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة ااخػػػرل، اامػػػر الػػػ م يزيػػػد مػػػن صػػػعوبة اكتشػػػاؼ 

 3اؼبصدر اإلجرامي لامواؿ.
 التعاون القضائي في مكافحة جريمة غسل األموال: -ثانياً: 

طة لقد أصبم التعاكف القػانو٘ب كالقضػائي بػْب الػدكؿ يبثػل إحػدل الضػركرات ال زمػة ؼبواجهػة اانشػ
اإلجرامية اؼبستحد ة علغ كبو يتكامل م  دكر القوانْب الوطنية كٓب يعد ينظر إٔب ذلػ  التعػاكف باعتبػار أنػو 

 ىبل  (سيادة اوؽ الدكؿر بقدر ما أصبم يعِب التعاكف بْب (سيادات دكؿ ـبتلفةر ترمي صبيعها إٔب 
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 1ة بوجو خاص.تشديد كتفعيل حلقات مكااحة اعبريبة بوجهة عاـ كاعبريبة عرب الوطني
اقػػػد أصػػػبحت نظػػػم اؼبسػػػاعدة القانونيػػػة كاالعػػػَباؼ بااحكػػػاـ ااجنبيػػػة كتسػػػليم ا ػػػرمْب مػػػن أىػػػم 
أدكات ىػػػ ا التعػػػاكف كأكثرىػػػا شػػػيوعان ُب التطبيقػػػات العمليػػػة بػػػْب الػػػدكؿ سػػػواء ايمػػػا يتعلػػػ  جبػػػرائم يسػػػل 

ا ػػػا كأ رىػػػا اؼبباشػػػر ُب ربقيػػػ  اامػػػواؿ أك يّبىػػػا مػػػن اعبػػػرائم اػبطػػػّبة كىػػػو مػػػا يعػػػزل إٔب طبيعػػػة ىػػػ ه الػػػنم ذ
 العدالة اعبنائية كتعزيز حكم القانوف.

 المساعدة القانونية المتبادلة:ر 1
أكػػػدت اتفاقيػػػة ايينػػػا ككثػػػّب مػػػن الو ػػػائ  الدكليػػػة التاليػػػة ؽبػػػا علػػػغ التػػػزاـ الػػػدكؿ ااطػػػراؼ بػػػأف تقػػػدـ 

ة اؼبتبادلػػػػة كذلػػػػ  ُب لبعضػػػػها الػػػػبعض لػػػػدل الطلػػػػب منهػػػػا اغبػػػػد ااقصػػػػغ اؼبمكػػػػن مػػػػن اؼبسػػػػاعدة القانونيػػػػ
التحقيقػػات كاؼب حقػػات كالػػدعاكل القضػػائية اؼبتعلقػػة جبػػرائم يسػػل اامػػواؿ كبالتأكيػػد علػػغ جػػواز االمتنػػاع 

 عن تقدٙب اؼبساعدة القانونية اؼبطلوبة بدعول السرية اؼبصراية.
ف ـ بشػأ2005لسػنة  2كتأكيد ل ل  جاء ُب اؼبػادة الرابعػة عشػرة كاػبامسػة عشػر مػن قػانوف رقػم 

مكااحة يسل اامواؿ اللييب، االلتزاـ بسرية اؼبعلومات كال تكشف إال بالقدر الضركرم الػ ـز السػت داـ 
 التحقي  كالدعاكل كالتعاكف القضائي م  الدكؿ ااخرل ُب ؾباؿ مكااحة يسل اامواؿ.

 االعتراف باألحكام األجنبية:ر 2
ار اإلهبابية لاحكاـ ااجنبية ،كىػو مػا يتجسػد توااقت الو ائ  الدكلية الوطنية علغ االعَباؼ باآل 

علػػػغ كجػػػو اػبصػػػوص ُب االلتػػػزاـ الػػػ م أنشػػػأتو تلػػػ  الو ػػػائ  علػػػغ عػػػات  الػػػدكؿ ااطػػػراؼ بصػػػدد التعػػػاكف 
الػػدكٕب ايمػػا بينهػػا ُب ؾبػػاؿ تنفيػػ  أحكػػاـ كأكامػػر اؼبصػػادرة الػػٍب تصػػدرت ُب دكلػػة معينػػة بشػػأف اؼبتحصػػ ت 

 2اؼبستمدة من اعبرائم.
كضػػػ  إطػػػار قػػػانو٘ب متكامػػػل لتنظػػػيم ىػػػ ه الوسػػػيلة مػػػن كسػػػائل التعػػػاكف الػػػدكٕب القضػػػائي حيػػػع ًب 

ككضػ  الضػواب  الكفيلػة باعمػاؿ أحكامهػػا كىػو مػا يتضػم لنػا مػػن خػ ؿ عرضػنا للجوانػب ااساسػية الػػٍب 
ـ 2005لسػػػنة  2اشػػػتمل عليهػػػا ذلػػػ  اإلطػػػار كأنبهػػػا مػػػا نصػػػت عليػػػو اؼبػػػادة اػبامسػػػة عشػػػر مػػػن قػػػانوف 

حيع أكجب االعَباؼ حبجية أم حكم أك أمر قضػائي، صػادر ُب دكلػة أخػرل مػن ؿبكمػة  السالف ذكره
أك جهة قضائية ـبتصة، يقضي دبصادرة أمواؿ أك متحص ت أك كسػائ  متعلقػة جبريبػة يسػل اامػواؿ، أك 
اعبػػػرائم ذات الصػػػلة هبػػػا، إذا كانػػػت الواقعػػػة فبػػػا ينطبػػػ  عليهػػػا ىػػػ ا الوصػػػف كاقػػػان احكػػػاـ ىػػػ ا القػػػانوف، 

 كانت الدكلة الٍب تتبعها اكمة أك اعبهة القضائية ترتب  م  ليبيا باتفاقية تعاكف قضائي.ك 
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 :تسليم المجرمينر 3
لقػػد شػػهد العقػػداف ااخػػّباف انتشػػاران كاسػػ  النطػػاؽ لعمليػػات يسػػل اامػػواؿ كأمبػػاط كصػػور اعبريبػػة 

عػػرب اغبػػػدكد فبػػا أظهػػر اغباجػػػة  اؼبنظمػػة كرااػػ  ذلػػػ  تزايػػد ملحػػوظ ُب حركػػػة ااشػػ اص دبػػا اػػػيهم ا ػػرمْب
اؼباسة إٔب التعجيل باقامة ع قات دكلية جديدة ُب ؾبػاؿ تسػليم ا ػرمْب كتطػوير سػبل التعػاكف بػْب الػدكؿ 

، اقػػػد سػػػعت إٔب 1ـ1988ُب ىػػػ ا ا ػػػاؿ كىػػػو اامػػػر الػػػ م عنيػػػت بػػػو بصػػػفة خاصػػػة اتفاقيػػػة ايينػػػا لسػػػنة 
إجػػػراء تسػػػليم ا ػػػرمْب ُب ؾبػػػاؿ جػػػرائم يسػػػل اامػػػواؿ  تػػػ ليل العديػػػد مػػػن اؼبعوقػػػات القانونيػػػة الػػػٍب تعػػػَبض

كذلػػ  مػػن خػػ ؿ معاعبػػة متكاملػػة تسػػتجيب إٔب تػػواّب ااسػػاس القػػانو٘ب للتسػػليم كتػػدارؾ اآل ػػار السػػلبية 
 2الناصبة عن عدـ حصوؿ التسليم.

 الخاتمة
مػػا زالػػت  علػػغ الػػريم مػػن اعبهػػود الػػٍب تبػػ ؽبا الػػدكؿ كا تمػػ  الػػدكٕب، إال أف جريبػػة يسػػل اامػػواؿ

مسػػتمرة بػػل تتزايػػد خاصػػة ُب ضػػوء مػػا سبلكػػو ىػػ ه العصػػابات اإلجراميػػة مػػن كػػوادر بشػػرية كتقنيػػات عاليػػة 
تست دمها ُب تنفي  جرائمها كمػا أهنػا اسػتطاعت ذبنيػد الكثػّب مػن ذكم النفػوس الضػعيفة مػن السياسػيْب 

ربقيقػػو سػػواء ُب الػػدكؿ الناميػػة أك ككبػػار اؼبسػػئولْب ُب اؼبصػػارؼ كاؼبؤسسػػات اؼباليػػة، كىػػ ا اامػػر اسػػتطاعوا 
 اؼبتقدمة، فبا ساعدىم علغ اخَباؽ اإلجراءات اامنية كالقانونية ُب كثّب من الدكؿ .

كلػػ ل  تزايػػدت قناعػػة ا تمػػ  الػػدكٕب باغباجػػة اؼباسػػة إٔب اؼبواجهػػة الفعالػػة كالشػػاملة لظػػاىرة يسػػل 
اؼبيػػػة كاإلقليميػػػة إٔب اؼببػػػادرة بصػػػوغ كاعتمػػػاد اامػػػواؿ اامػػػر الػػػ م حػػػدا بالعديػػػد مػػػن اؼبنظمػػػات الدكليػػػة الع

طائفػػػػة كاسػػػػعة مػػػػن االتفاقيػػػػات كالصػػػػكوؾ الدكليػػػػة اؼبهمػػػػة الػػػػٍب اسػػػػتهدات ُب ؾبموعػػػػة تشػػػػكيل كإرسػػػػاء 
 سياسات جنائية عاؼبية جديدة ؼبواجهة ى ه الظاىرة كاغبد من تداعيا ا السلبية.

 ايما يلي كقد خل  الباحع إٔب ؾبموعة من النتائد كالتوصيات نعرضها
 النتائج: –أواًل 
تزايػػد عمليػػات يسػػل اامػػواؿ علػػغ اؼبسػػتول الػػدكٕب سػػواء مػػن حيػػع عػػددىا أك مػػن حيػػع اؼببػػالغ  -1

 الباىظة الٍب دخلت ُب ى ه العمليات اإلجرامية كاؼبتحصلة من نشاط إجرامي.
ت حجػة عدـ التزاـ بعض الدكؿ بقواعد التعاكف الدكٕب ُب ؾباؿ مكااحػة جريبػة يسػل اامػواؿ، ربػ -2

 تشج  االستثمار غبل مشاكلها االقتصادية.
قػػػدرة العصػػػابات الدكليػػػة اؼبنظمػػػة مػػػن النفػػػاذ إٔب بعػػػض اغبلقػػػات الضػػػعيفة ُب بعػػػض الػػػدكؿ لتمريػػػر  -3

 جرائمها خاصة يسل اامواؿ كى ا اامر كاضم ُب الدكؿ اؼبتقدمة كالنامية علغ حد سواء.

                                                 
 .113جريبة يسل اامواؿ كسبل مكااحتها، حامد عبداللطيف عبدالرضبن، مرج  ساب ، ص 1
 .114اؼبرج  الساب ، ص 2
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بعػػػػض التنظيمػػػػات اإلجراميػػػػة لػػػػديها مػػػػػن عجػػػػز الػػػػدكؿ منفػػػػردة علػػػػغ مواجهػػػػة ىػػػػػ ه اعبريبػػػػة، اف  -4
إمكانػػػات تفػػػوؽ كثػػػّبان فبػػػا لػػػدل الػػػدكؿ ُب ضػػػوء مػػػا لػػػديها مػػػن أمػػػواؿ تػػػوار ؽبػػػا مػػػا يسػػػهل نشػػػاطها 

 اإلجرامي علغ اؼبستول الدكٕب.
أنبية العمل اعبماعي علغ اؼبستول الدكٕب من خ ؿ التنسي  بْب الػدكؿ كاؼبنظمػات الدكليػة اؼبعنيػة  -5

 مواؿ.ؼبواجهة جرائم يسل اا
 التوصيات: –ثانياً 
علػغ ليبيػا كيػّب مػن الػدكؿ اؼببػادرة إٔب عقػد االتفاقيػات الثنائيػة الػٍب يكػوف مػن شػأهنا تنظػيم مسػػألة  -1

اؼبسػػاعدة القانونيػػة اؼبتبادلػػة كاالعػػَباؼ بااحكػػاـ كتسػػليم ا ػػرمْب ُب جريبػػة يسػػل اامػػواؿ، اضػػ ن 
 كعاؼبيعن عقدىا االتفاقيات اعبماعية علغ مستول إقليمي 

تفعيل النصوص اؼبوضوعية كاإلجرائية اعبنائية كتطبيقهػا بصػورة صػحيحة كسػليمة مػن قبػل القػائمْب  -2
 علغ أجهزة الدكلة كالعاملْب ُب اؼبؤسسات اؼبالية للحد من نشاطات يسل اامواؿ.

كػنهم كض  برامد دكرية لتدريب موظفي اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصراية كااجهزة الرقابية اؼبعنية حػٌب يب -3
 االط ع علغ آخر اؼبستجدات بالنسبة عبرائم يسل اامواؿ.

العمػػل علػػغ مكااحػػة مصػػادر اامػػواؿ يػػّب اؼبشػػركعة مػػن خػػ ؿ إصػػدار القػػوانْب اؼبتعلقػػة بالكسػػب  -4
 يّب اؼبشركع.

تفعيل التعاكف القضائي الػدكٕب كاالسػتفادة القصػول مػن ذبػارب بعػض الػدكؿ اؼبتقدمػة الػٍب حققػت  -5
 ؾباؿ اؼبكااحة.نتائد باىرة ُب 

تفعيل النصوص اإلجرائية ُب قانوف اإلجراءات اعبنائية مثل تسليم ا رمْب كتنفي  ااحكاـ اعبنائيػة  -6
 كيّبىا، كالدعوة إٔب تعميم ذل  دكليان.

ضػػركرة تطبيػػ  نظػػم االسػػت داـ ككسػػائل التقنيػػة اآلمنػػة إلدارة اامػػواؿ كأفر تضػػ  إرشػػادات تسػػاعد  -7
 ابعة كمراقبة ااعماؿ كالتصراات الٍب تدعو ل ل .اؼبؤسسات اؼبالية علغ مت

 
َوآِخـُر َدْعَوانـاَ َأِن اْلَحْمـُد لِلّـِو َربِّ أسأؿ ا سبحانو كتعأب أف هبد ايو من يطلػ  عليػو الفائػدة، 

 .اْلَعاَلِمينَ 
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 المصادر والمراجع
، ؾبلػػػػػة كليػػػػػة حقػػػػػوؽ اآل ػػػػػار االقتصػػػػػادية االجتماعيػػػػػة لطسػػػػػل اامػػػػػواؿ، د.السػػػػػيد أضبػػػػػد عبػػػػػداػبال  .1

 ـ.1997اؼبنصورة، 
التعػػػػػاكف اامػػػػػِب الػػػػػدكٕب كدكره ُب مواجهػػػػػة اعبريبػػػػػة اؼبنظمػػػػػة عػػػػػرب الػػػػػوطن، خالػػػػػد امبػػػػػارؾ القريػػػػػوم  .2

 ـ .2006القحطا٘ب، أطركحة دكتوراه مقدمة عبامعة نايف العربية للعلـو اامنية، الرياض، سنة 
اعبريبػػػػػة الدكليػػػػػة اؼبنظمػػػػػة ُب القػػػػػانوف الػػػػػدكٕب، يوسػػػػػف حسػػػػػن يوسػػػػػف، مكتبػػػػػة الواػػػػػاء القانونيػػػػػة،  .3

 ـ.2011، ط سنة اإلسكندرية
 ـ.2001السياسة اعبنائية ُب مواجهة يسل اامواؿ، د.ؿبمد سامي الشوا، دار النهضة العربية،  .4
، 2ضػػة العربيػة، القػػاىرة، طالسياسػة اعبنائيػػة ُب مواجهػة يسػػيل اامػواؿ، د.ؿبمػػود كبػيش، دار النه .5

 ـ.2001
اؼبواجهػػػة التشػػػريعية لظػػػاىرة يسػػػل اامػػػواؿ اؼبتحصػػػػلة مػػػن جػػػرائم اؼب ػػػدرات، د.مصػػػطفغ طػػػػاىر،  .6

 مطاب  الشرطة للطباعة كالنشر، القاىرة.
اؼبواجهػػػػة التشػػػػريعية لطسػػػػل اامػػػػواؿ ُب مصػػػػر، د.إبػػػػراىيم حامػػػػد طنطػػػػاكم، دار النهضػػػػة العربيػػػػة،  .7

 ـ.2003القاىرة، 
ظػػاىرة يسػػل اامػػواؿ، د.يوسػػف عبداغبميػػد اؼبراشػػدة، فبلكػػة البحػػرين، جامعػػة ديبػػوف للعلػػـو تػػاريو  .8

كالتكنولوجيا.اؼبراجعػػة اعبنائيػػة لظػػاىرة يسػػل اامػػواؿ ُب القػػانوف اعبنػػائي الػػوطِب كالػػدكٕب، د.إبػػراىيم 
 ـ.1999عيد نايل، دار النهضة العربية، القاىرة، 

 اؼبشػػركع باؼب ػػدرات، د.مػػُب أشػػقر جبػػور، مركػػز اؼبعلوماتيػػة تبيػػيض اامػػواؿ الناذبػػة عػػن االذبػػار يػػّب .9
 القانونية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية كاإلدارية، جامعة لبناف، بّبكت، د.ت.

أيسػطس  188تبيػيض اامػواؿ كالسػرية اؼبصػراية، د.إليػاس نصػيف، ؾبلػة اؼبصػارؼ العربيػة، العػدد  .10
 ـ.1996

قارنػػػة، د.أشػػػرؼ توايػػػ  مشػػػس الػػػدين، دار النهضػػػة العربيػػػة، ذبػػػرٙب يسػػػل اامػػػواؿ ُب التشػػػريعات اؼب .11
 ـ.2001القاىرة، ط سنة 

ذبػػػرٙب يسػػػل اامػػػواؿ ُب التشػػػريعات اؼبقارنػػػة، د.أشػػػرؼ توايػػػ  مشػػػس الػػػدين، دار النهضػػػة العربيػػػة،  .12
 ـ.2001القاىرة، سنة 

ات العقليػػة، تقريػر حػػوؿ عمليػػات يسػل اامػػواؿ اؼبتأنيػػة مػن االذبػػار يػػّب اؼبشػركع باؼب ػػدرات كاؼبػػؤ ر  .13
 ـ.1992يناير  20، 14اؼبكتب العريب لشئوف اؼب درات، ك يقة رقم 

تنميػػة اؼبهػػارات اامنيػػة ؼبواجهػػة عمليػػات التهريػػب، زعػػار بػػن علػػي العتػػيب، رسػػالة ماجسػػتّب مقدمػػة  .14
 ـ.2008عبامعة نايف العربية للعلـو اامنية، الرياض، 



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

000  

 

ف عبػدالرضبن، رسػالة ماجسػتّب، ااكاديبيػة جريبة يسل اامواؿ كسبل مكااحتها، حامد عبداللطي .15
 ـ.2012اؼبلكية للشرطة، البحرين، 

 ـ.2000، سنة النشر فد بن ؿبمد العمرم، مكتبة العبيكاجريبة يسل اامواؿ، أضب .16
حظػػػػر كمكااحػػػػة يسػػػػل اامػػػػواؿ كمكااحػػػػة سبويػػػػل اإلرىػػػػاب كالنقػػػػل، اؼبستشػػػػار أسػػػػامة عبػػػػداؼبنعم  .17
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 ومنظومات إل  أجهزة الحاس  ا لي المشرو جريمة الدخول غير 
 اإللكترونية المعلومات

 عطية عبد السالم الفيتوريد.                             
 جامعة عمر المختار –كلية القانون بمحاضر                     
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 مقــدمة:
تشريعات أيلب دكؿ العآب، االتشريعات  ُبالدخوؿ يّب اؼبشركع يشكل ذبريبان يّب مسبوؽ        

اعبنائية كاؼبدنية ذىبت علغ ذبرٙب الدخوؿ إٔب مسكن بدكف رضاء صاحبو أك الدخوؿ إٔب عقار 
كليس مادل، االفاعل ال  معنومعلغ حيازتو ضد إرادة صاحبو، أما ما كبن بصدده اهو ذبرٙب  ل ستي ء

، بل يتم ذل  من مصطنعةمفاتيم  استعماؿاغبري  أك يقـو بالدخوؿ إٔب النظاـ بالكسر أك التلف أك 
العديد من الربامد االلكَبكنية "برامد اؽباكر" بفعل الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب ااجهزة  باستعماؿعلغ بيعد 

أك نظاـ  إلكَبك٘بأك موق   إٓبكاؼبنظومات االلكَبكنية بطريقة عمدية أك يّب عمدية إٔب حاسب 
 ر1(آلية يّب مصرح ل ل  الش   بالدخوؿ إليها.  أك شبكة حاسبات معلوماٌب
،  ر2(كأىتمت الدكؿ ااكربية بتجرٙب الدخوؿ يّب اؼبشركع انو يشكل  ديدان لانظمة اؼبعلوماتية         

أظبتو قانوف البيانات  الٍبكنصت تشريعا ا علغ ذبرٙب اعل الدخوؿ إٔب اانظمة اؼبعلوماتية كدكلة السويد 
كال ل أشتمل علغ جرائم الدخوؿ يّب اؼبشركع علغ البيانات، كالدمبارؾ سنة  (1973)سنة  السويدم

بفعل الدخوؿ يّب اؼبشركع سواء  اآلٕبعلغ جرائم اغباسب  اعبنائيقانوهنا  ُبنصت  كالٍب (1985)
 ُبملحوظان  اىتماماأىتمت  كالٍببالتزكير أك بالت عب يّب اؼبشركع أك االت ؼ أك التطيّب، كدكلة ارنسا 

كىولندا  (1981)كبريطانيا من  سنة  (1988)الن  علغ ذبرٙب اعل الدخوؿ يّب اؼبشركع من  سنة 
 كا ر كبولندا.

                                                 
  -للمزيد حوؿ مفاىيم عامة عبريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع راج : ر1(
 –ا لة القانونية كالقضائية  –دراسة مقارنة  –تشريعات اعبرائم االلكَبكنية العربية  ُبجريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع  -

-www.alؾبلة الوطن علغ اؼبوق  ُبمبحع منشور  – 2016 –يوليو  –العدد ااكؿ، السنة العاشرة 
watan.com – 2017.5.2. 

  -:أكربا حوؿ ى ه اعبريبة كمن أمثلتها ُبًب أزباذىا  الٍبالقرارات  ر2(
Such as the European parlian ent and council directive 98/84 on the legal 
protection of services based on, and consisting of, conditional access, the 
European parliament and council directive 2001/29 on the harmonization 
of certain aspects of copyright and related rights in the information society 
the proposal for a council framework decision on attacks against 
information system con (2002) 173 final. 

  -كأنظر أيضان:
Rico calleja, conditional access piracy, computer and telecommunications law 
review, 2003-9-8  p.239-240. 
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  (1985)امن  سنة  اآلٕبأما الواليات اؼبتحدة اامريكية اقد شرعت قانونان خاصان انظمة اغباسب     
ااخّبة  اآلكنة ُبمثل ى ه اعبرائم  انتشارإف  يّب اؼبشركع عن بعد. االست داـ نصت علغ ذبرٙب

كبشكل سري  دعغ التشريعات اعبنائية إٔب الن  علغ ذبريبها سواء باضااتها إٔب تشريعا ا القائمة أك 
بسن تشريعات جديدة أك تعديلها، كذل  نظران ػبطور ا علغ الدكؿ بصفة عامة ال سيما الشركات 

طور ا علغ أنظمة الدكلة بصفة عامة، كوف التشريعات كالقطاعات االقتصادية الكربل كك ل  خ
التقليدية ٓب تن  عليها، فبا سبب ارايان تشريعيان كاضحان فبا أصبم يشكل عبء علغ كاىل الدكؿ بعد 

 شبكة اؼبعلومات. است داـانتشار اعبرائم االلكَبكنية بصفة عامة، خاصة م  
 -أىمية البحث:

ااخّبة كاؼبتعلقة باعبرائم  اآلكنة ُبأىم كأخطر اعبرائم  ُب تق  أنبية البحع كونو يبحع      
تق  بو جريبة  الٍبكالوقوؼ علغ أىم اااعاؿ  تفصيليااللكَبكنية، اامر ال ل يتطلب تناكؿ حبثو بشكل 

تناكلت ى ه اعبريبة بن  خاص،  الٍبالدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب اانظمة اؼبعلوماتية م  بياف التشريعات 
 ُبخلت تشريعاتنا  كالٍبكااية لسد مثل ى ه اعبرائم من عدمو،   ىيم  دراسة التشريعات القائمة كىل 

 2017.5.12تاريو  افيكنظران انبية كخطورة مثل ى ه اعبرائم  من مثل ى ه اعبرائم االلكَبكنية.ليبيا 
تعرض العديد من ااجهزة كاؼبنظومات للدخوؿ يّب اؼبشركع كبّب نتد عنو   الكرتو٘بتعرض العآب ؽبجـو 

دكلة بطريقة متعمدة، اقد ذكرت كزارة الداخلية الربيطانية أنو كق  عطل بالنظاـ  100اكثر من 
بريطانيا كاسكتلندا لربامد خبيثة است دمت  ُبمنشأة صحية  (45)بريطانيا، اقد تأ رت  ُب الصحي

كتأ رت ركسيا  ر3(.حواسيبهميبن  اؼبست دمْب من الدخوؿ إٔب ملفات علغ كال ل  اإللكَبك٘باؽبجـو  ُب
هب ا اؽبجـو حيع تأ ر حوأب ألف جهاز كمبيوتر ب ل ، كنظران انبية اعبريبة ذكر مركز اعبريبة 

الدكؿ كَب شركات  ُب(يوركبوؿر أنو يعمل عن كثب م  ؿبققْب  ااكريبشرطة االرباد  ُبااللكَبكنية 
بياف "أف مسئوؿ ذل  اؽبجـو اغبديع  ُبللتطلب علغ التهديد كمساعدة ضحاياه كقاؿ  أمنية خاصة

يّب مسبوؽ كيتطلب ربقيقان دكليان معقدان للتعرؼ علغ مرتكبيو"، ايتطلب اامر دراسة ى ه اعبريبة من 
للحد من صبي  جوانبها سواء اعل الدخوؿ ا رد أك اؼبرتب  بطرض ما كالوصوؿ إٔب ضباية جنائية اعالة 

 ر4(. ػبطور االن  علغ مثل ى ه اعبريبة نظران  ُبليبيا  ُبى ه اعبرائم، كك ل  حٌب يتمكن مشرعنا 
                                                 

         https://www.alhurra.comموق  اغبرية  ر3(
 2017مايو  13بتاريو 

كالطاء صبي  العمليات اعبراحية يّب العاجلة  الطوارئكتسبب اؽبجـو عن اخَباؽ الكَبكٗب قبم عنو ربويل حاالت 
 اغباسوب. ىواتفها كأجهزة است داـكك ل  عدـ قدرة اؼبستشفيات علغ 

 86، ص 1988د. أسامة عبدا جايد، اغبماية اعبنائية للحياة اػباصة كبنوؾ اؼبعلومات، دار النهضة العربية،  ر4(
 كما بعدىا.

https://www.alhurra.com/
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جريبة حديثة نصت أيلب التشريعات  ُبتق  إشكالية البحع كونو يبحع  -شكالية البحث:إ      
جريبة الدخوؿ يّب  ُبعليها أما بشكل منفصل أك بالتعديل كاإلضااة لتشريعات قائمة كما أف البحع 

تقـو عليها اعبريبة بشكل دقي  خاصةن إذا علمنا بأف اااعاؿ  الٍباؼبشركع يتطلب ربديد اااعاؿ اؼبادية 
تقـو عليها مثل ى ه اعبرائم قابلة للزيادة نظران الستحداث العديد من اانظمة اؼبعلوماتية كشبكات  الٍب

إف جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب أجهزة اغباسب التعديل. دخوؿ كااللطاء كاغب ؼ ك االنَبنت ككيفية ال
عآب اؼبعلومات  ُبكمنظومات اؼبعلومات االلكَبكنية يتطلب الوقوؼ علغ كل ما ىو جديد كمطٌور  اآلٕب

مثل  ُبتق  هبا ى ه اعبريبة كربديد صورىا، إال أف اػبوض  كالٍبااللكَبكنية لتحديد اااعاؿ اؼبادية ا رمة 
بالتعديل  التشريعات اعبنائية سواء بن  خاص أك ُبرائم كالبحع ايها يسهل الن  عليها ى ه اعب
 التشريعات اعبنائية القائمة. ُبكاالضااة 
ااكؿ ماىية جريبة الدخوؿ يّب  ُبعليو سنقسم ى ا البحع إٔب مبحثْب نتناكؿ  -خطة البحث:      

سن صصو  الثا٘بأما  اؼبادمكمنظومات اؼبعلومات اإللكَبكنية كركنها  اآلٕباؼبشركع إٔب أجهزة اغباسب 
 عبريبة دخوؿ يّب اؼبشركع ككسائل مكااحتها. اؼبعنومللركن 

 :الماديالمبحث األول: ماىية جريمة الدخول غير المشرو  وركنها 
 :ا ليالمطل  األول: ماىية جريمة الدخول غير المشرو  إل  أجهزة الحاس  

 العاؼبيتطور االقتصاد  ُبلعبت التجارة االلكَبكنية كأنظمة الدكؿ اؼبتعددة دكران ىائ ن جدان       
أنظمة الدكؿ اإللكَبكنية، ا   ُببصفة خاصة كالتوس   الوطِبكسياسات الدكؿ بصفة عامة كاالقتصاد 

ؿ اؼبعام ت كرؤكس يبكن انكار مث ن أف التجارة االلكَبكنية عملت كبشكل كبّب جدان علغ سرعة انتقا
كانت ربد كثّبان من حركتها كك ل  قلة   الٍباامواؿ، كألطت ما كاف يعوقها قديبان من اغبواجز اعبطرااية 

العبور  ُباقتصاد العديد من الدكؿ  اجتياز ُباغباجز ااكرب  اؼباضي ُبكانت تعترب   الٍباؼبعلومات 
أصبم من  كاإللكَبك٘ب اؼبعلوماٌباعبانب  ُبلكبّب للعاؼبية، إال أنو كمن جهة أخرل ااف ى ا التقدـ ا

الدكؿ ككل   باقتصادالسهل الدخوؿ إليو كعبوره لتنفي  عديد اعبرائم كالتهديد كاالت ؼ كااضرار 
إذ من اؼبعركؼ أف أكثر  ر5(شعر خبطورة مثل ى ه اعبرائم  ااكريباااراد أك التعديل أك االلطاء، اا تم  

                                                 
  -أنظر للطرؽ القانونية اعبديدة لدل: ر5(

See for sone new forensic techniques, (peter sommer) evidence in internet 
paedophilio cases, computer and telecommunications law review, 2002, 
(8,7) 176-184. 

ترتكب عرب اغبدكد الوطنية، كضركرة تنايم اغبلوؿ  الٍبك اؼبنظمات الدكلية دبثل ى ه اعبرائم اعبديدة  اعَباؼكأنظر أيضان 
(منظمة التعاكف  www.oecd.orgSee in general    2016.7.4تاريو الزيارة  -كاغبماية القانونية ؽبا:

  http://europea.eu.int/indexen.htmSee: ااكريبكالتنميةركاالرباد  االقتصادم
 الكربل: الثما٘بكاالنَببوؿ كؾبموعة 2016.7.4تاريو الزيارة: 

  

http://www.oecd.org/
http://europea.eu.int/indexen.htm
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ؽبا ىو اغبصوؿ علغ اؼبعلومات االلكَبكنية  ااساسييتم ارتكاهبا يكوف اؽبدؼ  الٍباعبرائم االلكَبكنية 
  ُبإلطاءىا كىو نفس الشعور ال ل كاف يعكر صفو الواليات اؼبتحدة اامريكية  أك إت اها أك تعديلها أك

 كثّب من سياستها.
ربت عنواف طالب يسطو علغ اؼبعهد ال ل يدرس  (CNN)مثاؿ ذل : ما أعلنتو شبكة أخبار       

أف سلطات كالية تكساس ربق  م  طالب يدعغ (ايليب أكستْبر قد سطا  1989بو، جاء ايو عاـ 
أنظمة أجهزة  ُباقتحاـ كالدخوؿ  ُبإلكَبكنيان علغ اؼبعهد ال ل يدرس بو حيع أست دـ كمبيوتر 

كك ل  بيانات ش صية كمعلومات خاصة  جتماعياالاؼبعهد، حيع قاـ بسرقة بيانات خاصة بالضماف 
 نوايا أمألف طالب كعضو ىيئة تدريس باؼبعهد، كقد قرر الطالب أنو ٓب تكن لديو  (55)عن حوأب 

كللتعريف هب ه اعبريبة ر6(أنشطة إجرامية.  أم ُبإجرامية، كإنو ٓب يكن ىبط  الست داـ تل  البيانات 
 ر7(يتعْب الوقوؼ علغ التشريعات القانونية لعديد الدكؿ ؼبعراة مفهـو ى ه اعبريبة كطبيعتها القانونية. 

قانوهنا  ُبؾباؿ التعامل م  جرائم االنَبنت  ُبطبقت دكلة كندا قوانْب مت صصة  1985سنة  افي
كاالنَبنت خاصةن جرائم  اآلٕبرائم اغباسب نفس السنة ليشمل قوانْب خاصة عب ُبإذ عدلتو  اعبنائي

نفس العاـ بتعديل قانوهنا  ُبالدخوؿ يّب اؼبشركع علغ اؼبعلومات االلكَبكنية، كقامت دكلة الدمبارؾ 
كبالتحديد جرائم الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب اغباسب  اآلٕبليشمل قانوف العقوبات ايها جرائم اغباسب 

إصدار أكامره دبراقبة  ُباغب   اعبنائي للقاضيوانْب اػباصة هبا كأصبم كَب أؼبانيا ًب تعديل الق اآلٕب
                                                 

  -كما أظهرت دراسات اجريت من قبل منظمة: ر6(
(The computer srcurity institute)  

 123كاالنَبنت قد بلطت أكثر من  اآلٕبشركة أمريكية من جرائم اغباسب  163أف خسائر حوأب  1999سنة 
بسبب جرائم الدخوؿ يّب اؼبشركع كالسرقة كالطش كالنصب اؼبعلومات، أنظر  2000عاـ  ُبمليوف دكالر كزاد ذل  

ككسائل مكااحتها، دار الفكر  اآلٕبب التفصيل: منّب ؿبمد اعبنبيهغ، فبدكح ؿبمد اعبنبيهغ، جرائم اانَبنت كاغباس
 .Joseph. Mأنظر أيضان ، www.CNN.com، أنظر أيضان 18، ص 2006، اإلسكندرية، اعبامعي

Oliven baum. Rethinking Federal Computer crime legislation, 
S.H.L.Rev, 1997, Vol, 27, P. 586. 

-2003، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العربية االقتصادية اآلٕبعادؿ ؿبمد اريد، جرائم اغباسب  د. نائلة ر7(
جامعة كورنل كال ل سبكن من الدخوؿ  ُبنفس السنة  ُب  Morris، كراج  أيضان قضية الطالب  329ص  2004
، كقد ركزت توصيات 41جهاز حاسب بشكل متعمد، د. مدحت رمضاف، مرج  سب  ذكره، ص  6200علغ 
علغ تعزيز التعاكف كتبادؿ اػبربات بْب اغبكومات  2004بّبكت  ُبلطرب أسيا  التحضّبمل جتماع  اػبتاميالتقرير 

 ذل : ُبكالقطاع اػباص إلنشاء آلية ؼبكااحة اعبرائم اؼبتعلقة بالكمبيوتر أنظر 
See the final report of the west Asia preparatory meeting, April 2004, 
Beirut, A/CONF203/RPM4/L.2. 

 

http://www.cnn.com/
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مواجهة  الفرنسيأراد اؼبشرع  1978كتسجيلها كالتعامل معها، كمن  يناير  اآلٕباتصاالت اغباسب 
ضباية أنظمة اؼبعلومات، كًب االتفاؽ ايما بعد  الفرنسيأراد اؼبشرع  1988سنة  افي اؼبعلوماٌبااجراـ 
قانوف العقوبات اعبديد كأف صور التجرٙب هبا  ُبالشيوخ علغ أف ين  علغ اعبرائم اؼبعلوماتية  دبجلس

سبتد لتشمل البيانات ااظبية كضباية أنظمة اؼبعلومات كزبص  الكتاب الثالع من قانوف العقوبات 
منو للجرائم ااخرل علغ اامواؿ،  الثا٘بتق  علغ اامواؿ كخص  الباب  الٍباعبديد للجنايات كاعبنم 

 ُبكخص  الفصل الثالع من ى ا الباب عبرائم االعتداء علغ أنظمة معاعبة البيانات، ان  عليها 
علغ معاقبة اؼبتهم باغببس ؼبدة    ة سنوات  323-3انصت اؼبادة  323-7إٔب  323-1مواده 
طريقة يّب مشركعة َب نظاـ معاعبة علغ عملية إدخاؿ بيانات ب ارنسيألف ارن   300.000كيرامة 

 البيانات أك إلطاء أك تعديل البيانات الٌب يهتدل عليها النظاـ بطريقة يّب مشركعة. 
أقاـ    ة أنواع من اعبرائم كىغ الدخوؿ العمدل يّب اؼبشركع علغ  الفرنسيااف اؼبشرع  كبالتإب    

برنامد معاعبة البيانات،  ُبأك إلطاء بيانات  نظاـ ؼبعاعبة البيانات، كإعاقة تشطيل النظاـ، كإدخاؿ
نظاـ  ُبتسمغ بالولوج  الٍبإطار اؼبعلوماتية ليشمل كااة اااعاؿ  ُبكينصرؼ معُب مصطلم الدخوؿ 

كيتحق  الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب جهاز الكمبيوتر بالوصوؿ إٔب اؼبعلومات كالبيانات اؼب زكنة  معلوماٌب
وبتول عليها، أك دبعُب أخر  الٍبء اؼبسئوؿ عن ى ا النظاـ أك اؼبعلومات داخل نظاـ الكمبيوتر دكف رضا

كالدخوؿ إليو للوصوؿ إٔب  باست داموإساءة نظاـ الكمبيوتر عن طري  ش   يّب مرخ  لو 
، كاعل الدخوؿ يّب اؼبشركع يعُب  ر8(يرض ما.  ُباؼبعلومات كالبيانات اؼب زنة بداخلو الست دامها 

ٔب معلومات الكمبيوتر أك خدماتو بقصد اؼبساس بالسرقة أك اؼبساس بالس مة ك ل  توجيو ىجمات إ
 أك اتول كالتكاملية أك تعطيل القدرة كالكفاءة لانظمة للقياـ بأعماؽبا.

 كاستط لوشأف االعتداء علغ الكمبيوتر  ُب الفيدرإبالواليات اؼبتحدة اامريكية صدر القانوف  افي      
منو نصوص  (1030)الفصل  ُبككرد  1996ك  1986 – 1994أعواـ  ُبكعيٌدؿ  1984سنة 

من شأهنا الدخوؿ عمدان  الٍبى ا الفصل علغ اااعاؿ  ُبخاصة ذبـر االعتداء علغ الكمبيوتر، كيعاقب 
علغ جهاز كمبيوتر بدكف تصريم أك وبصل متجاكزان التصريم اؼبمنوح لو بأية كسيلة كانت علغ معلومات 

أك  الوطِبحكومة الواليات اؼبتحدة اامريكية أنو ال هبوز الكشف عنها امور تتعل  بالدااع حددت 
من  الثا٘ببيانات سرية كتل  اؼبتعلقة باامور اددة بالفقرة (لر من الفصل  أمالع قات اػبارجية أك 

                                                 
كأنظر أيضان،  84، ص 2007د. خالد فبدكح إبراىيم، أمن اعبريبة االلكَبكنية، الطبعة ااكٔب، الدار اعبامعية،  ر8(

أنظمة اؼبعلومات حبع منشور علغ االنَبنت الدخوؿ يّب اؼبشركع علغ 
topic-http://irbd.hooxs.com/t16012  

، 2001، رسالة جامعة طنطا، اآلٕباغباسب  است داـكد. أضبد حساـ طو سباـ، اعبرائم الناشئة عن  2016.5.4
 .510ص 

http://irbd.hooxs.com/t16012-topic
http://irbd.hooxs.com/t16012-topic
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خوؿ يّب اؼبشركع لقوانْب جريبة الد اامريكيكأعترب اؼبشرع  ر9( 1954قانوف الطاقة النوكية الصادر سنة 
 السعودماؼبشرع   كقد ٌعرؼ داية اية جريبة معلوماتية أخرل.نقطة الب 1996ك  1986ك  1984

اػباص دبكااحة اعبرائم اؼبعلوماتية كالتعام ت  2007القانوف الصادر سنة  ُبذبرٙب الدخوؿ إٔب النظاـ 
 إٓبمادتو ااكٔب بقولو " الدخوؿ يّب اؼبشركع دخوؿ ش   بطريقة متعمدة إٔب حاسب  ُبااللكَبكنية 

أك شبكة حاسبات آلية يّب مصرح ل ل  الش   بالدخوؿ إليها"،  معلوماٌبأك موق  الكَبكٗب أك نظاـ 
ملو من نفس القانوف علغ الدخوؿ يّب اؼبشركع لتهديد ش   أك ابتزازه غب 2كنصت اؼبادة الثالثة اقرة 

علغ القياـ بفعل أك االمتناع عنو، كلو كاف القياـ هب ا الفعل أك االمتناع عنو مشركعان، كاؼبادة اػبامسة 
نصت علغ أف الدخوؿ يّب اؼبشركع قد يكوف إللطاء بيانات خاصة، أك ح اها، أك تدمّبىا، أك  1اقرة 

ركع قد يكوف إٔب موق  إلكَبكٗب أك تسريبها أك إت اها أك تطيّبىا أك إعادة نشرىا، االدخوؿ يّب اؼبش
للحصوؿ علغ  اآلٕبمباشرة أك عن طري  الشبكة اؼبعلوماتية أك أحد أجهزة اغباسب  معلوماٌبنظاـ 

كذل  دائمان لاضرار هبا.  ر10( الوطِب اقتصادىا للدكلة أك اػبارجيأك  الداخليبيانات سبس اامن 
كا  التشري   معلوماٌبعلغ جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع ؼبوق  إلكَبكٗب أك نظاـ  ااكريبكن  اؼبشرع ر11(

، إذ ن  علغ أف 2010كربديدان كا  النصوص الواردة َب قانوف جرائم أنظمة اؼبعلومات لعاـ  ااكريب
أساس ى ه اعبريبة ىو االستي ء علغ اؼبعلومات أك إت اها عرب تقنية الفّبكسات كيّبىا من كسائل 

اؼبباشر للشبكات كأنظمة اؼبعلومات كاالت ؼ كاالضااة كالتدمّب كالتعديل  االخَباؽمن  اؼبعلوماٌبالتدمّب 
للبيانات كاؼبعلومات، كإٔب يّبىا من الدكؿ اقد ًب ذبرٙب الدخوؿ يّب اؼبصرح بو إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب 

االدخوؿ يّب اؼبشركع كإف كاف  كإف اختلفت ايما بينها من حيع الشركط اؼبتطلبة إلعماؿ نصوصها،
كسائل إلكَبكنية إال أنو  باست داـيتم بوسيلة منطقية كحيدة قوامها البحع كالوصوؿ إٔب اؼبعلومات 

ينبطغ ربديد مواصفات ى ه الوسيلة كالٌب قد تت   شكل القياـ بعملية دخوؿ يّب مشركع أك اعَباض 

                                                 
للتجارة اإللكَبكنية، دراسة مقارنة، دار  أنظر َب ذل  بالتفصيل د. مدحت عبد اغبليم رمضاف، اغبماية اعبنائية ر9(

 كما بعدىا.  41، ص 2012النهضة العربية، القاىرة، 
 ,The Recommendation No R(89)9 on computer – Related crine ر10(

Op.eit .. p.49-51. 
بأحد اؼبعامل اػباصة مثاؿ ذل  اغبالة الٌب سبكن ايها أحد ااش اص من الدخوؿ إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب اػباص  ر11(

بتصني  كذببة ااسلحة النوكية بكاليفورنيا بالواليات اؼبتحدة اامريكية، كقد ربمل اؼبعمل خسائر مادية قدرت حبوأب 
 مائة ألف دكالر أمريكغ كىغ تكلفة االحباث الٌب أجريت اكلة كقف ى ا الدخوؿ يّب اؼبصرح بو،أنظر:

The law commission working paper No. 110 on computer misuse, 
C.L.S.R., may-June 1989-1990.   
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بعد عملية الدخوؿ، كما ينبطغ ربديد ال ال ل نظاـ اغباسب أك البقاء يّب اؼبشركع داخل النظاـ 
ينصب عليو اعل الدخوؿ كال ل قد يكوف معلومة أك نظامان للحاسب اآلٔب أك شبكة معلومات. 

كأخّبان ٓب ين  مشرعنا اللييب علغ مثل ى ه اعبرائم َب صبي  تشريعاتو، ريم التطور اؼبلحوظ َب ؾباؿ ر12(
 الت صصات.اؼبنظومات االلكَبكنية علغ صبي  

كأخّبان حسب رأينا ااف تعريف جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع طبقان لعديد القوانْب تعُب " قياـ ش       
عمدان كبصفة يّب مشركعة بالدخوؿ علغ نظاـ معاعبة البيانات سواء بالتعديل أك االلطاء أك إعاقة 

ادية كالتجارية سواء للدكلة أك علغ تشطيل النظاـ ال سيما إذا كاف ذل  َب اؼبعام ت اإلدارية كاإلقتص
 مستول اااراد".

أما عن ربديد اؽبدؼ ال ل يعقب عملية الدخوؿ اقد كجد خ اان أظهرتو النصوص القانونية     
اؼب تلفة الٌب تناكلت ى ه اعبريبة، كقد أسفر ذل  التساؤؿ حوؿ مدل م ءمة تدخل اؼبشرع اعبنائغ 

أنو ال يبكن  1990اـ اغباسب، اّبل اؼبشرع اإلقبليزل َب قانوف للعقاب علغ الدخوؿ ا رد إٔب نظ
عقاب كل من يقرع علغ باب اغباسب اآلٔب، كإمبا هبب أف وباط التجرٙب بشركط ؿبددة، أما اؼبشرع 
الفرنسغ اي ىب إٔب أف ى ه اعبريبة تقـو دبجرد اعل الدخوؿ بطض النظر عن النتيجة الٌب تعقب ى ا 

اامريكغ ا ىب إٔب أف جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع ىغ اعبريبة اؼبعلوماتية ااساسية الدخوؿ، أما اؼبشرع 
إذان اطبيعة ى ه اعبريبة ىغ  ر13(أماما يعقب بعدىا من أاعاؿ اهغ ال تشكل سول ظركؼ مشددة 

شكلية تق  دبجرد أتياف النشاط كىو الدخوؿ َب النظاـ سواء بطريقة مشركعة أك يّب مشركعة، مقصودة 
يّب مقصودة، كم  ذل  قد يَبتب علغ جريبة الدخوؿ إٔب النظاـ أك البقاء ايو أضرارا باؼبعطيات  أك

سواء دبحوىا أك بتعديلها أك أاسادىا كلكن ى ا الضرر أك النتيجة الٌب تتحق  ال تطّب من طبيعة اعبريبة 
 كبالتأب تق  اعبريبة كلو بأعتبارىا جريبة شكلية، كإف كاف ى ا الضرر يبكن أف يشدد العقاب علغ اعباٗب

، أما عن الشركع َب ى ه اعبريبة اهو يق  دبحاكلة ر14(ٓب تكن لدل اعباٗب النية َب ربقي  نتيجة ما 
 ر15(الدخوؿ إٔب النظاـ بطريقة يّب مشركعة كذل  دبجرد (عمل اؽباكرر ال ل وباكؿ زبمْب كلمة اؼبركر.

                                                 
أنظر َب ذل  د. نائلة عادؿ ؿبمد اريد، جرائم اغباسب اإلقتصادية، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العربية،  ر12(

 .330، ص 2004، 2003
 . 330اؼبرج  الساب  ص  ر13(
 .150ائية لربامد اغباسب اآلٔب، مرج  سب  ذكره، ص د. ؿبمد ؿبمد شتا، اكرة اغبماية اعبن ر14(
اهو ما ن  عليو اؼبشرع السعودل َب مادتو العاشرة َب القانوف الساب  ذكره بقولو (يعاقب كل من شرع َب القياـ  ر15(

-7دة بأل من اعبرائم اؼبنصوص عليها َب ى ا النظاـ كما ال يتجاكز نصف اغبد ااعلغ للعقوبو اؼبقررة، كقررت اؼبا
 323-1 / 323-3من القانوف الفرنسغ علغ معاقبة الشركع َب ارتكاب ى ه اعبريبة بأاعاؽبا اؼبتعددة باؼبواد  323

 ب ات العقوبات اؼبقررة للجريبة التامة.



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

071  

 

 لجريمة الدخول: المادي: الركن  يالثانالمطل  
ؾباؿ جرائم الكمبيوتر علغ إعداد  ُبعملت اللجنة ااكربية بشأف مشاكل اعبريبة كعبنة اػبرباء       

أبريل  27 ُبمشركع ى ه االتفاقية  ااكريبمشركع اتفاقية تتعل  جبرائم الكمبيوتر، كعليو أعلن ا لس 
 –ؽب ه اعبريبة  اؼبادمتشكل الركن  الٍب ك –اعتربىا ى ا اؼبشركع  الٍبكمن اااعاؿ ر16(. 2000

  أمأك داخل نظاـ الكمبيوتر، أك كسيلة تقنية ال نقل لبيانات كمبيوتر  بأمااللتقاط العمدل 
من اؼبشركعر كك ل   3من نظاـ للكمبيوتر وبمل ى ه اؼبعلومات (اؼبادة  كهركمطناطيسيرساؿ  إ

جبرائم  اؼبلحقةال من البيانات كمن اعبرائم  االت ؼ كاغب ؼ كالتعديل كااللطاء كاؼبسم العمدل
أك التعديل أك التبديل أك اؼبسم العمدل للبيانات  باإلدخاؿالكمبيوتر تزييف برامد الكمبيوتر سواء 

االمكاف قراءة ى ه  ُبالست دامها من الناحية القانونية كما لو كانت أصلية، كال يشَبط أف يكوف 
اقد  ُبكك ل  من اااعاؿ اؼبادية ؽب ه اعبريبة التسبب العمدل  ر17(البيانات أك أف تكوف كاضحة 

أك التعديل أك االلطاء أك اؼبسم لبيانات زب  الكمبيوتر كك ل   باإلدخاؿش   آخر سواء  أمملكية 
اوائد اقتصادية لنفسو أك للطّب، كللتوضيم أكثر  أمعمل الكمبيوتر بقصد اغبصوؿ علغ  ُبالتدخل 

التشريعات اؼبقارنة للوقوؼ علغ مثل  ُبال ل تق  بو ى ه اعبريبة يتعْب النظر  اؼبادمحوؿ اعل الركن 
تشريعاتو اؼبنصوص عليها سابقان كال ل عاقب علغ ى ه اعبريبة  ُب اامريكيى ه اااعاؿ كمنها اؼبشرع 

 بأملو  دبجرد الدخوؿ عمدان علغ جهاز كمبيوتر بدكف تصريم أك أف وبصل متجاكزان التصريم اؼبمنوح
كسيلة كانت علغ معلومات حددت حكومة الواليات اؼبتحدة اامريكية أنو ال هبوز الكشف عنها، كما 

التجارة أك االتصاؿ بْب  ُبعلغ من يدخل علغ جهاز للكمبيوتر يست دـ  اامريكيعاقب اؼبشرع 
وتر كعاقب أيضان علغ الواليات كيقـو عمدان بنقل لربنامد أك معلومة أك كود لكمبيوتر أك نظاـ للكمبي

نقل لربامد أك  أممن  الطّب من استعماؿ الكمبيوتر أك النظاـ أك البيانات كك ل  العاقب علغ 
معلومات دكف موااقة اؼبسئولْب علغ الكمبيوتر، أك أف ى ا النقل أدل إٔب خسائر لش   أك أكثر تبلغ 

لكشف طىب أك ع ج  جزئيكلغ أك أك أكثر خ ؿ اَبة سنة أك تعديل أك إاساد   (1000)ألف دكالر 
استعماؿ كلمات اؼبركر دبا يسمم بالدخوؿ علغ نظاـ   ُب، كعاقب أيضان علغ الطش ر18(أك رعاية صحية

 كمبيوتر دكف تصريم إذا كاف من شأف ذل  ااضرار بالتجارة. 
                                                 

 http://www.cybcrcrinc.gov/cocdraft.htm ر16(
 .  39ة، مرج  سب  ذكره، ص د. مدحت عبد اغبليم رمضاف، اغبماية اعبنائية للتجارة االلكَبكني ر17(
 أنظر:  ر18(

Olivenbaun (Joseph n.), Rethinking Federal computer crine legislation 
S.H.L.Rev., 1997, Vol. 27.P.586. 
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شركع كذل  َب كتناكؿ اؼبشرع الفرنسغ ؾبموعة من اااعاؿ الٌب تنطول علغ ذبريبو الدخوؿ يّب اؼب     
كعاقب علغ الدخوؿ بطري  الطش أك التدليس علغ نظاـ للمعلومات أك  323-7إٔب  323-1اؼبواد 

تعديل البيانات اؼبوجودة بالنظاـ أك تعديل تشطيل النظاـ كك ل  إعاقة أك التسبب َب ربريف أك تعديل 
مشركعة َب نظاـ معاعبة البيانات تشطيل نظاـ معاعبة البيانات، كأيضان عملية أدخاؿ بيانات بطريقة يّب 

أك إلطاء أك تعديل البيانات الٌب وبتول عليها النظاـ بطريقة يّب مشركعة، كخرج اؼبشرع الفرنسغ علغ 
القواعد العامة حيع عاقب علغ ااعماؿ التحضّبية كذل  َب حالة اؼبسانبة َب صباعة أك االتفاؽ بْب 

مادية الرتكاب جريبة أك أكثر أك ارتكاب جريبة أك  ؾبموعة من ااش اص للتحضّب بعمل أك أعماؿ
أكثر من اعبرائم السابقة، كبرر ذل  ريبة اؼبشرع الفرنسغ َب تقرير نوع من اغبماية الوقائية لنظم 

، ااؼبشرع الفرنسغ قاـ بتجرٙب الدخوؿ العمدل يّب ر19(اؼبعلومات من ـباطر االعداد ؼبثل ى ه اعبرائم 
جة البيانات كك ل  اعاقة تشطيل نظاـ البيانات كإدخاؿ أك إلطاء بيانات َب اؼبشركع علغ نظاـ ؼبعا

برنامد معاعبة البيانات، كقد توس  اؼبشرع الفرنسغ َب ربديد ى ه اااعاؿ الٌب يتواار هبا الركن اؼبادل 
عن  ؽب ه اعبريبة كظبم بتجرٙب استعماؿ أل كسيلة تقنية للدخوؿ علغ نظاـ ؼبعاعبة البيانات كالدخوؿ
 ر20(طري  كلمة السر اغبقيقية إذا ٓب يكن للجاٗب ح  است دامها، بأست داـ برنامد أك شفرة خاصة 

كيستول َب صبي  ااحواؿ أف يكوف الدخوؿ مشركع أك يّب مشركع أكمباشرة أك يّب مباشرة، كبأعتبار 
ديْب كتق  حٌب  رد الفضوؿ جريبة الدخوؿ من اعبرائم الوقتية ايستول أف تق  من اػبرباء أك اااراد العا

كتق  اعبريبة تامة  رد الدخوؿ يّب اؼبشركع كلو ٓب يتحق  ضرر أك ت عب َب ر21(كحب االستط ع، 
 ر22(البيانات، أما البقاء داخل النظاـ ايفَبضوا أخت س كقت النظاـ كيت   صورة اعبريبة اؼبستمرة. 

                                                 
د. علغ عبد القادر القهوجغ، اغبماية اعبنائية للبيانات اؼبعاعبة إلكَبكنيان حبع مقدـ إٔب مؤسبر القانوف كالكمبيوتر  ر19(

، ؾبموعة أعماؿ اؼبؤسبر جامعة االمارات العربية اؼبتحدة 2000مايو  1-3كاالنَبنت، كلية الشريعة كالقانوف، الفَبة من 
 .  47-48اف، مرج  سب  ذكره، ص مشار إليو د. مدحت عبد اغبليم رمض –
 .Alaw Bensouss An. Internet, Aspects Juridiques. Hernes, 1996, 1997, P ر20(

108. 
 .Henri Aeterman, La Fraude Lnforma tlque, GP. 1988 Doct P.530 ر21(

االدخوؿ إٔب اؼبعلومات كأنظمة اغباسبات اآللية قد يتم بطريقة مباشرة عن طري  اغباسب اآلٔب ال ل وبتول علغ 
اؼبعلومات كالنظاـ كقد يكوف يّب مباشر عندما يدخل الفاعل إٔب ى ه اؼبعلومات كاانظمة بواسطة نظاـ أخر يتصل 

ض النظاـ ااكؿ أك يتصل بالنوع ااكؿ كىو الدخوؿ بااكؿ بواسطة شبكة لاتصاالت كيتم ذل  عن طري  اعَبا
اؼبباشر عمليات الدخوؿ يّب اؼبشركع الٌب تتم عن طري  العاملْب باؼبؤسسات (ا ُب عليور كيتصل بالنوع الثاٗب عمليات 

 .332الدخوؿ الٌب ًب من اػبارجْب علغ ى ه اؼبؤسسات. د. نائلة عادؿ ؿبمد، مرج  سب  ذكره، ص 
ل عبد الباقغ الصطّب، القانوف اعبنائغ كالتكنولوجيا اغبديثة، الكتاب ااكؿ، اعبرائم الناشئة عن أست داـ اغباسب د. صبي ر22(

 كما بعدىا. 152، دار النهضة العربية، ص 1992اآلٔب، 
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عليو االتشريعات اؼبقارنة نصت علغ اااعاؿ الٌب يق  هبا الركن اؼبادل ؽب ه اعبريبة كىو الدخوؿ يّب 
اؼبشركع، كإضااة بعض التشريعات منها صورة البقاء يّب اؼبصرح بو كىغ الدخوؿ إٔب نظاـ معْب ؼبدة 

لدل جهات معنية كالٌب معينة كلكنو يستمر بعد اؼبدة اؼبصرح لو بو، كيأخ  صورة اؼبوظف ال ل يعمل 
من حقو أست داـ أجهزة كمبيوتر تل  اعبهات َب ساعات ؿبددة، كلكنو يسغء أست دامها َب يّب 
تل  ااكقات، كبالتأب ااف الدخوؿ يّب اؼبشركع يأخ  صوران عديدة كـبتلفة الطرض منها االط ع علغ 

م الكمبيوتر اك الدخوؿ عن بعد بالنظاـ البيانات أك نقلها أك تعديلها أك إلطاءىا كتق  ك ل  دبجرد ات
حٌب كلو كانت ى ه اؼبلفات ؿبمية بكلمة مركر كٓب يتمكن من اتحها، كمن جهة أخرل ال يعترب دخوالن 
يّب مشركع إذا توااررضاء صاحب النظاـ كأف يكوف ىناؾ اتفاؽ بينهما أك كاف اعبهازاف ينتمياف إٔب 

ع اعبهة العامة الٌب ؽبا اغب  َب مراقبة أجهزة الكمبيوتر اؼبتواجدة شبكة كاحدة، كال يعترب دخوالن يّب مشرك 
لدل اااراد ما داـ أف النظاـ يسمم لتل  اعبهات دبمارسة اغب  َب اؼبراقبة، كخاصة َب اغباالت الٌب 
يسمم ؽبا النظاـ ؼبكااحة جرائم ااداب كاارىاب كاامن الوطُب، كمن التشريعات العربية َب مكااحة 

ال ل ن  َب مادتو  2007اعبريبة ما قاـ هباؼبشرع السعودل كا  نظاـ مكااحة جرائم اؼبعلوماتية ى ه 
" علغ عقوبة السجن مدة ال تزيد علغ سنة كبطرامة ال تزيد علغ طبسمائة ألف لاير أك  3الثالثة اقرة 

 1- ..… 2- -بأحدل ىاتْب العقوبتْب، كل ش   يرتكب أيان من اعبرائم اؼبعلوماتية ااتية:
الدخوؿ يّب اؼبشركع لتهديد ش   أك ابتزازه غبملو علغ القياـ بفعل أك االمتناع عنو، كلو كاف القياـ 

 هب ا الفعل أك االمتناع عنو مشركعان. 
الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب موق  الكَبكٗب، أك الدخوؿ إٔب موق  إلكَبكٗب لتطيّب تصاميم ى ا اؼبوق  أك  3.

 شطل عنوانو. إت او أك تعديلو أك
علغ أنو يعاقب بالسجن .... كل ش   يرتكب أيان من اعبرائم  2كن  َب اؼبادة الرابعة اقرة         

إٔب بيانات بنكية، أك  –دكف مسوغ نظامغ صحيم  –الدخوؿ  2-،  1.…اؼبعلوماتية ااتية: 
معلومات أك أمواؿ أك نتيجة ائتمانية، أك بيانات متعلقة دبلكية أك أكراؽ مالية للحصوؿ علغ بيانات أك 

من خدمات، كن  َب مادتو اػبامسة علغ عقوبة السجن لكل ش   يرتكب أيان من اعبرائم اؼبعلوماتية 
الدخوؿ يّب اؼبشركع اللطاء بيانات خاصة أك ح اها أك تدمّبىا أك تسريبها أك إت اها  1-"  -ااتية:

 أك تطيّبىا أك إعادة نشرىا. 
علوماتية عن العمل أك تعطيلها أك تدمّب أك مسم الربامد كالبيانات اؼبوجودة إيقاؼ الشبكة اؼب 2-

علغ عقوبة السجن ؼبدة عشر سنوات كيرامة  2كح اها ...." ، كن  أيضان َب مادتو السابقة اقرة 
لكل ش   يرتكب الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب موق  الكَبكٗب أك نظاـ معلوماتغ مباشرة أك عن طري  

لوماتية أك أحد أجهزة اغباسب اآلٔب للحصوؿ علغ بيانات سبس اامن الداخلغ أك اػبارجغ الشبكة اؼبع
أك االقتصاد الوطُب، ااؼبشرع السعودل حدد كبشكل دقي  الصور الٌب تق  هبا ى ه اعبرائم كعاقب أيضان 
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ةر كن  علغ كل من حرض يّبه أك ساعده أك أتف  معو علغ ارتكاب مثل ى ه اعبرائم (اؼبادة الثامن
 أيضان علغ العقاب علغ من شرع َب القياـ بال من ى ه اعبرائم اؼبنصوص عليها َب ى ه النظاـ.

ككض     ة بنود  1990أما اؼبشرع االقبليزل اقد أطل  قانوف إعادة أست داـ الكمبيوتر َب أيسطس 
السلوؾ ااجرامغ ايو كىو البند ااكؿ: الدخوؿ اظور علغ مواد الكمبيوتر كى ا الن  حدد صور 

ال ل تقـو بو جريبة الدخوؿ كىغ إذا قاـ بفعل يؤ ر علغ أل كظيفة بالنسبة لتأمْب إدخاؿ بيانات 
برنامد أك بيانات موجودة َب الكمبيوتر أك تعمد الدخوؿ اظور للكمبيوتر كإذا علم الش   أنو 

، أما الصورة ااخرل كىغ أف تتجو حينما يقـو هب ه العملية أنو يرتكب جريبة، ييعد الش   ى ا م نبان 
نية الش   ال ل يرتكب جريبة ربت ى ا البند إٔب االعتداء علغ أل برنامد أك بيانات ؿبددة أك 
بيانات ؿبددة النوع أك موجودة َب أل كمبيوتر ؿبدد، أما البند الثاٗب ان  علغ االشَباؾ َب جريبة 

 الدخوؿ اظور كالتسهيل َب استعماؽبا.
علغ جريبة اخَباؽ اؼبواق  كاانظمة  2006لسنة  2ما اؼبشرع االماراتغ ان  ٔب القانوف رقم أ      

االلكَبكنية كينتد عن ذل  إلطاء أك ح ؼ أك تدمّب معلومات أك ترتب عليها نتيجة متعلقة بانتهاؾ 
 اـ بالفعل. معلومات ش صية، أك َب حاؿ القياـ بالفعل أ ناء أك بسبب العمل أك التسهيل للطّب بالقي

السورل اؼبتعل  بااحواؿ اؼبدنية علغ الصور الٌب تق  هبا ى ه  2007لسنة  26كن  القانوف رقم 
اعبريبة َب مادتو السابعة كىغ الت عب بالسج ت أك ضياعها أك تلفها، كنظم جريبة الدخوؿ يّب 

ّب موظف َب كزارة الداخلية اؼبصرح َب نظاـ السجل اؼبدٗب، كميز بْب حالتْب ااكٔب إذا كاف الفاعل ي
ااف اعبريبة تق  دبجرد الدخوؿ يّب اؼبصرح بو إذا تبْب أف القصد ىو تعديل البيانات ح اان أك إضااة أك 
تعدي ن أك تعديل البيانات، أما الثانية كىغ إذا كاف الفاعل موظفان َب كزارة الداخلية شريطة أف يكوف 

ٗب، كعاقب اؼبشرع السورل علغ الشركع هب ه اعبرائم َب مادتو ـبوالن بالدخوؿ َب معلومات السجل اؼبد
َب شأف  2015لسنة  63كن  قانوف رقم  ر23(من القانوف اؼبشار إليو بعقوبة الفعل التاـ،  73

مكااحة جرائم تقنية اؼبعلومات الكويٌب علغ صور السلوؾ االجرامغ الٌب يق  الركن اؼبادل ؽب ه اعبريبة 
نية من القانوف علغ الدخوؿ يّب اؼبشرع إٔب جهاز حاسب آٔب أك نظاـ معلوماتغ ان  َب اؼبادة الثا

كذل  إذا ترتب عليو إلطاء أك ح ؼ أك تدمّب أك تطيّب ات ؼ أل معلومات، كشدد العقوبة إذا كانت 
، كن  َب اؼبادة الثالثة علغ صورة الدخوؿ يّب اؼبشركع بقصد ر24(البيانات أك اؼبعلومات ش صية 

                                                 
لسنة  12كصدرت العديد من القوانْب َب ى ا االطار من اؼبشرع السورل كمنها قانوف ضباية حقوؽ اؼبؤلف رقم  ر23(

 26كقانوف االع ـ السورل رقم  2009لسنة  4كقانوف التوقي  االلكَبكٗب كخدمات الشبكة السورل رقم  2001
 .14-2-2011الصادر بتاريو 

 30.5.2016دكلة الكويت  –كزارة الداخلية ر24(
http://www.noi.gov.kw/portal/varabic/ecccd/aspx. 



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

074  

 

ؿ علغ بيانات أك معلومات كشدد العقوبة َب حالة ترتب علغ ذل  إلطاء تل  البيانات أك إت اها اغبصو 
عليو يبكن النظر إٔب التشريعات اؼب تلفة الٌب جرمت الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب نظاـ  ر25(أك تدمّبىا، 

اغباسب اآلٔب (الكمبيوترر من عدة أكجو كذل  للوقوؼ أكثر علغ معراة الركن اؼبادل ؽب ه اعبريبة من 
خ ؿ ما ىو ؿبل الدخوؿ كما ىو اعل الدخوؿ  أما عن ؿبل الدخوؿ ايتعْب أستعراض السياسات 

 تشريعية اؼب تلفة َب ربديد ال ال ل يت  ه الركن اؼبادل َب جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع من خ ؿ: ال
االذباه ال ل هبم  بْب اؼبعلومات كأنظمة اغباسبات كشبكة اؼبعلومات (االذباه اؼبوس ر كذل  لتشمل  -

الٌب تتم من خ ؿ شبكة اؼبعلومات كيشمل التجرٙب علميات االعَباض يّب اؼبشركعة ل تصاالت 
الدخوؿ إٔب ى ه الشبكات كيعد القانوف الفرنسغ مثاالن علغ ى ا االذباه، كلقد أصب  الفقو الفرنسغ من 
كاق  ااعماؿ التحضّبية للقانوف الساب  ذكره علغ أف نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعلومات َب تطبي  اؼبادة 

يها كك ل  إٔب شبكات اؼبعلومات، كيؤدل ينصرؼ إٔب اؼبعلومات كالنظاـ ال ل وبتول عل 1-321
ى ا التوس  َب تعريف ى ه النظم إٔب نتيجة مؤداىا أف التقاط االشارات الناصبة عن تبادؿ اؼبعلومات 
عرب شبكات اؼبعلومات يعد دخوالن يّب مشركع إٔب نظاـ اؼبعاعبة اآللية ال ل وبتول علغ ى ه اؼبعلومات 

 . (1030)اؼبتحدة اامريكية َب قانوهنا الفيدرأب َب اؼبادة  كى ا ما ذىبت إليو الواليات ر26(
ككاقان ؽب ا التوس  ااف ال ال ل تنصب عليو جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع يتس  ليشمل اؼبعلومات      

كتتميز تشريعات أخرل بكوهنا أكثر صراحةن َب  ر27(كأنظمة اغباسبات اآللية كك ل  شبكة اؼبعلومات 
شبكات اؼبعلومات كمحل ينصب عليو النشاط االجرامغ َب جريبة الدخوؿ كما َب قانوف  اإلشارة إٔب

 ر28(العقوبات اليوناٗب كالنركهبغ كالفنلندل كالدمباركغ كالكويٌب كالسعودل. 
االذباه ال ل يستبعد شبكات اؼبعلومات من نطاؽ التجرٙب، كيعد القانوف االقبليزل من أبرز االمثلة  -

ال ل عاقب علغ الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب الربامد  1990اه كا  قانونو الصادر سنة علغ ى ا االذب
من القانوف بعض التعريفات الٌب  17كاؼبعلومات الٌب وبتول عليها أل حاسب آٔب كقد تضمنت اؼبادة 

جريبة تساعد علغ تفسّب نصوصو، إال أهنا ٓب تتضمن تعريفان للحاسب اآلٔب أك الربامد أك اؼبعلومات ؿبل 

                                                 
 20كن  اؼبشرع الكويٌب علغ عديد القوانْب َب جانب ضباية اانظمة االلكَبكنية كاؼبعلوماتية كىغ القانوف رقم  ر25(

 بانشاء ىيئة تنظيم االتصاالت  2017لسنة  37َب شأف اؼبعام ت االلكَبكنية كالقانوف رقم  2014لسنة 
 Repport de Jacques Thydraud, Journal official de la République ر26(

Francaise, documentation sénat, 1987-1988. 1”section, No3, P.51. 
 كإف كاف اؼبشرع اامريكغ كض  ضواب  ايما يتعل  باؼبعلومات كاانظمة الٌب يتم الدخوؿ إليها أنظر َب ذل :  ر27(

Olivenbaun (joseph n.), Rethinking Federal Computer Crine Leglislation, 
S.H.L. Rev., 1997, Vol. 27, P. 586. 

 . 342د. نائلة عادؿ ؿبمد اريد، مرج  سب  ذكره، ص   ر28(
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الدخوؿ كٓب تتضمن اؼبادة ااكٔب أية أشارة إٔب شبكات اؼبعلومات بل أقتصرت علغ الربامد كاؼبعلومات 
الٌب وبتول عليها اغباسب اآلٔب، كيَبتب علغ ذل  استبعاد اؼبعلومات الٌب يتم نقلها، كتطبيقان ل ل  

ؼبتاجر َب إقبلَبا بزيارة زميلو الساب  َب كَب إطار التجارة االلكَبكنية قياـ أحد العاملْب السابقْب بأحد ا
العمل أ ناء قيامو بشراء بعض اؼبستلزمات من اؼبتجر ال ل كاف يعمل بو، كأ ناء انشطاؿ زميلو قاـ اؼبتهم 

من قيمة البضائ   70%بادخاؿ بعض التعليمات إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب يتم دبقتضاىا خصم نسبة 
م للمحاكمة بتهمة الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب نظاـ الكمبيوتر تطبيقان الٌب كاف يريد شراءىا، قيدـ اؼبته

، إال أف ؿبكمة أكؿ درجة برأت 1990للمادة ااكٔب من قانوف إساءة أست داـ اغباسبات اآللية لعاـ 
اؼبتهم من التهمة اؼبنسوبة إليو كجاء َب حكمها " أف العبارات الواردة باؼبادة ااكٔب سالفة ال كر تتطلب 

يتم الدخوؿ إٔب اغباسب اآلٔب عن طري  حاسب آٔب آخر حيع أف ى ه اؼبادة تتطلب الدخوؿ يّب  أف
اؼبشركع إٔب اؼبعلومات كالربامد الٌب وبتول عليها أل حاسب آٔب كليس اغباسب اآلٔب ال ل يست دمو 

عليها ى ا اغباسب  اؼبتهم كاال جاء ن  اؼبادة متضمنان ذبرٙب الدخوؿ إٔب اؼبعلومات كالربامد الٌب وبتول
اآلٔب أك أل حاسب أٔب آخر" إال أف ؿبكمة االستئناؼ ألطت اغبكم اؼبتقدـ، كجاء َب حيثيات حكمها 
أنو ال هبب ربميل عبارات الن  أكثر فبا ربتمل، حيع أف الن  ٓب وبدد نطاؽ تطبيقو بضركرة أف 

اعبريبة بوجود حاسب آٔب كاحد يكوف الدخوؿ إٔب اغباسب اآلٔب بواسطة حاسب آٔب آخر، كإمبا تقـو 
 ر29(ىو ال ال ل ينصب عليو اعل الدخوؿ". 

أما ذبرٙب الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب أنظمة اغباسبات اآللية عرب شبكة اؼبعلومات، كى ا ما ن  عليو  -
كذل  دبعاقبة علغ  143َب اؼبادة  1995التعديل ال ل أدخلو قانوف العقوبات السويسرل سنة 

اؼبشركع إٔب أنظمة اغباسبات االية بواسطة جهاز لنقل اؼبعلومات، االن  اؼبتقدـ ال يعاِب  الدخوؿ يّب
سول حاالت الدخوؿ الٌب ًب عن طري  أش اص خارج اؼبؤسسات الٌب ربتول علغ اانظمة بواسطة 

 1989من قانوف العقوبات االسَبأب الصادر سنة  76شبكات االتصاالت العامة، كك ل  اؼبادة 
ًب ذبرٙب الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب أنظمة اغباسبات اآللية الٌب ال تتب  الكومنولع بشرط أف يكوف  حيع

 الدخوؿ إليها قد ًب بواسطة شبكات االتصاالت العامة.
أما ذبرٙب الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب أنظمة اغباسبات اآللية كشبكات اؼبعلومات كذبرٙب اعَباض عملية  -

نفصلة ذبـر ك  منهما علغ حده، كى ا ما ذىب إليو القانوف الربتطأب رقم نقل اؼبعلومات بنصوص م
 اػباص جبرائم اؼبعلوماتية. 1991لسنة  109
 21كذبرٙب الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب اؼبعلومات الٌب يتم معاعبتها آليان كمنها القانوف السويدل َب مادتو  -

اكل معلومة يتم تسجلها علغ أل  1990ك  1986كاؼبعدؿ بالقانوف رقم  1973الصادر سنة 

                                                 
 .337د. نائلة عادؿ ؿبمد اريد، مرج  سب  ذكره، ص   ر ر29(
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كسي  لت زين اؼبعلومات كالشرائ  اؼبمطنطة علغ سبيل اؼبثاؿ، كالٌب تشكل جزءان من اغباسب اآلٔب كال 
يبكن الوصوؿ إليها إال من خ ؿ نظم اؼبعاعبة اآللية للمعلومات تعد ؿب ن يبكن أف ينصب عليو اعل 

 .ر30(الدخوؿ يّب اؼبشركع 
كأخّبان ذبرٙب الدخوؿ إٔب أحد ااجزاء الٌب يتكوف منها نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعلومات، كالقانوف 
ـر صراحةن الدخوؿ إٔب أل جزء من ااجزاء الٌب يتكوف منها نظاـ اؼبعاعبة اآللية  الفنلندل ال ل هبي

اعل كليس نشاطان للمعلومات، أما عن اعل الدخوؿ اهو ال ل ينطول علغ نشاط ذىُب يقـو بو الف
ماديان ؿبضان، كااسئلة اؼبطركحة حوؿ اعل الدخوؿ كثّبة كمتفرعة اهل يبكن ذبرٙب الدخوؿ دبجرد قراءة 
اؼبعلومات علغ الشاشة دكف أل نشاط ساب  من الفاعل  كىل يكفغ ؾبرد الدخوؿ إٔب نظاـ اغباسب 

نظاـ  كىل يستول الدخوؿ إٔب النظاـ لقياـ اعبريبة  كىل تقـو اعبريبة بالبقاء يّب اؼبشركع داخل ال
كاعَباضو لقياـ اعبريبة  كىل يشَبط للعقاب علغ الدخوؿ أف يتم اخَباقان ل جراءات االمنية الٌب ربمغ 
النظاـ، أل ىل هبب أف يتمت  النظاـ هب ه اغبماية لتجرٙب الدخوؿ إليو  سوؼ كباكؿ بأختصار االجابة 

اؼب تلفة، ال ش  أف ربديد الش   اؼبسئوؿ عن نظاـ اغباسب عن ى ه ااسئلة من كاق  التشريعات 
اآلٔب يسمم بتحديد ااش اص ال ين ينطب  عليهم كصف الدخوؿ يّب اؼبشركع،ذل  أف ال ل يبل  
ح  الدخوؿ إٔب نظاـ اغباسب ىو اؼبسئوؿ عنو أك من وبصل منو علغ ترخي  هب ا الدخوؿ، أما ما 

لغ ذل  اهناؾ أش اص داخل اؼبؤسسة اؼبسئولة عن النظاـ ينطب  عدا ذل  اهو يّب مصرح لو، كبناء ع
عليهم بصفة عامة صفة الدخوؿ يّب اؼبشركع، كك ل  أش اص خارج اؼبؤسسة اؼبسئولة عن النظاـ، 
كىؤالء يدخلوف إٔب نظاـ اغباسب أما مباشرة أك عن طري  أعَباض ى ا النظاـ (يّب مباشرر كما سب  

  نعرض تطبيقات قضائية لتوضيم ذل ، تعرض القضاء االقبليزل غبالة أف بيناه، كللوقوؼ علغ ذل
الدخوؿ اؼبشركع إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب لطرض يّب مشركع كتتل   كقائ  القضية َب قياـ شرطْب 
بالدخوؿ إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب اػباص باإلدارة التابعْب ؽبا للحصوؿ علغ بعض اؼبعلومات ايراض ال 

قيدما للمحاكمة بتهمة الدخوؿ يّب اؼبشركع تطبيقان للمادة ااكٔب من القانوف االقبليزل تتعل  بعملها، ك 
كقد أدانت ؿبكمة أكؿ درجة اؼبتهمْب بتهمة الدخوؿ، إال أهنم طعنوا َب اغبكم كألطت ؿبكمة 
 االستئناؼ حكم ؿبكمة أكؿ درجة، كذىبت إٔب أف اؼبتهمْب يبلكاف اغب  َب الدخوؿ إٔب نظاـ اغباسب

 ر31(اآلٔب كأف أست داـ ى ا اغب  َب عرض يّب مشركع ال ينفغ أف الدخوؿ مشركع. 

                                                 
 أنظر:  ر30(

Jareborg (Nils), Computer Crines and Other Against information 
technology in Sweden, (R.P.L., 1993, Vol. 64, pp. 587-588) 

 ، كأنظر أيضان :343مشار إليها د. نائلة عادؿ ؿبمد، مرج  سب  ذكره، ص  ر31(
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كالقضية الثانية تتعل  بطلب تقدمت بو حكومة الواليات اؼبتحدة اامريكية إٔب اؼبملكة اؼبتحدة لتسليم 
كة أحدل العام ت بشركة أمريكاف إكسربيس لقيامها بالدخوؿ إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب اػباص بالشر 

للحصوؿ علغ بعض البيانات اػباصة ببعض العم ء اسباب تتعل  بالعمل، كقد ذىبت ؿبكمة 
االستئناؼ االقبليزية إٔب أف الفعل ال ل قامت بو اؼبتهمة ال يشكل جريبة كاقان للقانوف االقبليزل، حيع 

ل الساب  اإلشارة إليو أف يشَبط النطباؽ اؼبادة ااكٔب من قانوف إساءة أست داـ اغباسبات اآللية االقبليز 
يكوف الدخوؿ يّب مشركع كىو ما ٓب يتحق  َب ى ه اغبالة، كقد أنتقد اغبكماف االستئنااياف السابقاف 

، ى ا من حيع ر32( بشدة نظران لتضيي  نطاؽ تطبي  قانوف إساءة أست داـ اغباسبات اآللية االقبليزل
إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب، اقد تبيانت  ااش اص أما عن مدل ضركرة كجود نشاط يسب  الدخوؿ

مواقف التشريعات منها، اقد اذبهت بعض التشريعات إٔب استبعاد ما يسمغ بالدخوؿ ال ىُب اض  
كالقانوف االقبليزل امجرد قراءة اؼبعطيات علغ الشاشة ال يكفغ لتحق  الركن اؼبادل للجريبة، كما 

ياـ اعبريبة كىو ما يعُب ضركرة القياـ بنشاط ما كمن استلزمت تشريعات أخرل أست داـ كسائل ؿبددة لق
ى ه التشريعات قانوف العقوبات اؽبولندل اهو يستلـز لقياـ اعبريبة أف يتم الدخوؿ عن طري  ـبالفة 
القواعد اامنية أك استعماؿ كسائل تقنية أك است داـ شفرة يّب صحيحة كك ل  قانوف العقوبات 

ل اؼبعلومات كك ل  كقانوف العقوبات الكندل كالفنلندل كعلغ السويسرل ال ل يشَبط جهاز لنق
عكس من ذل  ٓب تتضمن تشريعات أخرل أية اشارة إٔب طلب نشاط ما ساب  عن اعل الدخوؿ أك 
أل كسائل ؿبددة كالقانوف الفرنسغ كالربتطأب كاامريكغ كبعض التشريعات العربية الساب  ذكرىا، 

الدخوؿ إٔب اؼبعطيات الٌب وبتول عليها نظاـ اغباسب اآلٔب من  كأذبهت تشريعات أخرل إٔب ذبرٙب
معلومات كبرامد دكف أف تشّب إٔب النظاـ ذاتو كمحل للجريبة، كسيت ل  من ى ا االذباه أنو يبكن 
العقاب علغ ؾبرد قراءة معلومات سرية علغ شاشة اغباسب اآلٔب دكف أف يتطلب ذل  قياـ الفاعل 

 ضار اؼبعلومات كقانوف العقوبات السويدل كالدمباركغ كاليوناٗب. بالدخوؿ إٔب النظاـ الح
أما عن الدخوؿ ا رد إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب، اّبل البعض أنو ليس من الضركرل أف ينجم الفاعل َب 
الدخوؿ إٔب أل من اؼبعلومات أك الربامد كغ يتم النشاط اإلجرامغ َب ى ه اعبريبة، بل يكفغ ؾبرد 

اؼبشركع ىغ ضباية الدخوؿ إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب كذل  أنو كلئن كانت العلة من ذبرٙب الدخوؿ يّب 
                                                 

  :أنظر ر32(
- R.V.Bow street magistate and Allison (AP), ex parte US government 
(1999) 3 WLR 620. 
- Bainbridge (David), Introduction to computer law, Op. Cit., P. 312; 
Walden (Lan), Op. Cit., P. 286.  
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اؼبعلومات من الوصوؿ إليها كالت عب هبا، إال أف ى ه اعبريبة ىغ من اعبرائم الٌب سبثل عدكانان ؿبتم ن 
علغ اغب  كليست من اعبرائم الٌب تتمثل َب ربقي  العدكاف علغ اغب  ال ل وبميو القانوف، كتأخ  أيلب 

اؼبشركع إٔب نظاـ اغباسب هب ا الرأل، كىو العقاب النصوص القانونية الٌب تناكلت جريبة الدخوؿ يّب 
، إال أف ىناؾ تشريعات أخرل ر33(علغ اعل الدخوؿ دبجرد أف يبدأ الفاعل بتشطيل اغباسب اآلٔب 

تتطلب أف يتم الوصوؿ إٔب اؼبعلومات الٌب يتضمنها النظاـ لقياـ اعبريبة افغ الواليات اؼبتحدة اامريكية 
 حصوؿ علغ معلومات ؿبددة كك ل  َب التشري  اإلسَبإب.تعاقب علغ اعل الدخوؿ لل

كى ا ما هبعلنا ندخل َب ربديد الطبيعة القانونية لفعل الدخوؿ كىل ىو جريبة مادية أـ جريبة شكلية 
دبعُب آخر ىل هبب أف يكوف ى ا الدخوؿ منتجان ا ره أل أف يؤدل إٔب ربقي  نتيجة إجرامية ؿبددة 

ات كما بينا سابقان أـ أف اعبريبة تتم دبجرد الدخوؿ، كيبدك أف اااضل َب ذل  كىغ الوصوؿ إٔب اؼبعلوم
ىو ما ذىب إليو قانوف إساءة أست داـ اغباسبات اآللية َب إقبلَبا سواء ايما يتعل  بتحديد أف اعل 
الدخوؿ ال يتم إال من خ ؿ سلوؾ إهباىب يتمثل َب أل اعل من شأنو أف يتسبب َب أف يقـو اغباسب 

آلٔب بأية كظيفة كانت أك ايما يتعل  بتحديد أف الدخوؿ إمبا يكوف للحصوؿ علغ اؼبعلومات، ايجب ا
أف يصل الفاعل إٔب اؼبعلومات اؼب زكنة داخل اغباسب اآلٔب، ااغبكمة من ذبرٙب الدخوؿ يّب اؼبشركع 

سئوؿ عن النظاـ َب ىغ ضباية اؼبعلومات دبعناىا الواس ، أما ضباية النظاـ ذاتو كاغبفاظ علغ ح  اؼب
حيع يبكن َب  ر34(السيطرة عليو ايمكن ربقيقو بالعقاب علغ الشركع َب جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع،

ى ه اغبالة ذبرٙب النشاط اؼبتمثل َب تشطيل اغباسب إٔب الدخوؿ إٔب النظاـ كاؼبعلومات كالربامد الٌب 
علومات اسباب خارجو عن إرادتو كما يعتدل عليها دكف أف يتمكن الفاعل من الوصوؿ إٔب ى ه اؼب

ذىبت إٔب ذل  تشريعات عديدة كاالواليات اؼبتحدة اامريكية كالربتطاؿ كانلندا كالسويد، بل أف 
ااخّبتْب تعاقبا علغ ااعماؿ التحضّبية الٌب تسب  ى ه اعبريبة، أما عن البقاء يّب اؼبشركع داخل نظاـ 

الش   نفسو داخل نظاـ غباسب آٔب يّب مسموح لو بالدخوؿ اغباسب اآلٔب كىو اؼبتمثل َب أف هبد 
داخل نظاـ آخر، كَب ى ه  –كاست داـ شفرة خاطئة مث ن   –إليو (اػبطأر أل هبد نفسو بسبب اػبطأ 

اغبالة قد يقـو ى ا الش   باػبركج من ى ا النظاـ دبجرد تبينو لل طأ ال ل كق  ايو كقد يستمر َب 
لريم من معراتو أف ى ا النظاـ يّب مسموح لو بالدخوؿ إليو، كفبا ال ش  ايو البقاء داخل النظاـ علغ ا

                                                 
ىغ الوحدة اؼبسئولة عن كل العمليات الٌب هبريها  –حيع يتم إرساؿ إشارة كهربائية كبو كحدة اؼبعاعبة اؼبركزية  ر33(

كالٌب تقـو بدكرىا بارساؿ الربنامد اؼبسئوؿ عن تشطيل  –وضوعة ؽبا بدقة اغباسب اآلٔب كاؼبسئولو عن تنفي  الربامد اؼب
كى ا ما تتطلبو النصوص القانونية َب كل من ارنسا  355ذاكرة القراءة، د. نائلة عادؿ ؿبمد، مرج  سب  ذكره ص 

 كاليوناف كالربتطاؿ كانلندا كىولندا.
: خالد بن مرزكؽ بن سراج، اعبوانب اإلجرائية َب الشركع َب للمزيد حوؿ الشركع َب اعبرائم اؼبعلوماتية راج  ر34(

 كما بعدىا. 43، ص 2014اعبرائم اؼبعلوماتية، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية، القاىرة، 
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أف اذباه إرادة الفاعل إٔب البقاء داخل ى ا النظاـ علغ الريم من معراتو أنو يّب مسموح لو بالبقاء ايو ال 
إٔب نظاـ  ىبتلف َب جوىره عن الدخوؿ يّب اؼبشركع االنتيجة االجرامية َب اغبالتْب كاحدة كىغ الوصوؿ

يّب مسموح بالدخوؿ إليو، ا ىب اؼبشرع الفرنسغ علغ ذبريبو البقاء يّب اؼبشركع داخل نظاـ اغباسب 
إٔب أف  1994أبريل  5اآلٔب كتطبيقان ل ل  ذىبت ؿبكمة استئناؼ باريس َب حكم ؽبا صادر َب 
قد ًب عن طري  اػبطأ أك القانوف هبـر البقاء يّب اؼبشركع داخل نظاـ اغباسب اآلٔب سواء كاف الدخوؿ 

ًب بطريقة مشركعة إال أنو اكتسب بعد ذل  صفة عدـ اؼبشركعية، كما لو اقد الفاعل حقو َب البقاء 
نتيجة ػبطأ من جانبو، كي ىب البعض إٔب أف االخت ؼ بْب جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع كجريبة البقاء 

ااكٔب جريبة إهبابية من ناحية ككقتية من داخل ى ا النظاـ بعد دخولو عن طري  اػبطأ يكمن َب أف 
ناحية أخرل، َب حْب أف الثانية جريبة سلبية من ناحية كمستمرة من ناحية أخرل، ل ا ال يبكن اعبم  
بينهما َب ن  قانوٗب كاحد نظران الخت ؼ الطبيعة القانونية لكل منهما، اكوف البقاء داخل اغباسب 

ر االعتداء علغ اؼبصلحة الٌب وبميها القانوف كلما أستمر البقاء يّب اآلٔب جريبة مستمرة نظران الستمرا
اؼبشركع داخل نظاـ الكمبيوتر، كما أف الدخوؿ يّب اؼبشركع يعد جريبة كقتية سواء كاف الدخوؿ يّب 
اؼبشركع ؾبرمان دبجرد الدخوؿ أك بالدخوؿ إٔب اؼبعلومات الٌب وبتول عليها جهاز اغباسب، إال أننا إذا كنا 
نتف  أف الدخوؿ يّب اؼبشركع ىو سلوؾ إهباىب ااننا ال نرل َب أف البقاء يّب اؼبشركع سلوؾ سلىب، 
اليس االمتناع عن اػبركج من النظاـ ال ل ًب الدخوؿ إليو ىو مناط التجرٙب، بل البقاء داخل ى ا النظاـ 

كىو ما يشكل سلوكان بعد الدخوؿ إليو عن يّب قصد م  العلم بأف ى ا البقاء يّب مسموح لو بو، 
 ر35(إهبابيان. 
كم  ى ا كلو يبكن حسب رأينا القوؿ بأف جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع ىغ جريبة متتابعة اااعاؿ      

حيع تقـو بأاعاؿ متعددة هبم  بينها كحدة اغب  اؼبعتدل عليو ككحدة الطرض االجرامغ اؼبستهدؼ هبا، 
ة البقاء يّب اؼبشركع داخل النظاـ صراحة سواء كانت جريبة كال ل يتطلب أيضان الشارة صراحة إٔب جريب

الدخوؿ تتم دبجرد الدخوؿ إٔب النظاـ أك تتم بالوصوؿ إٔب اؼبعلومات كالربامد ؼبا يشكلو اعل البقاء من 
أما عن ااعَباض يّب اؼبشركع لنظاـ اغباسب اآلٔب يعد جريبة كونو يؤدل ر36( ديد للمعلومات كالنظاـ، 

                                                 
كأنظر أيضان د. ؿبمود قبيب حسُب شرح قانوف العقوبات،  361د. نائلة عادؿ ؿبمد، مرج  سب  ذكره، ص  ر35(

كأنظر  282، ص 309اقرة  1989لنظرية العامة للجريبة كالنظرية العامة للعقوبة كالتدبّب االحَبازل، القسم العاـ، ا
، ص 1997أيضان: د. ؿبمد عبد اللطيف عبد العاؿ، اعبرائم اؼبادية كطبيعة اؼبسئولية الناشئة عنها، دار النهضة العربية، 

 كما بعدىا. 74
 ، أنظر أيضان:150غ الصطّب، مرج  سب  ذكره، ص لاستزادة أنظر د. صبيل عبد الباق ر36(

Alain Bensousan. Internet, Aspects Juridiques, Hermes. 1996-1997- P. 
108. 
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جة كاحدة م  اعل الدخوؿ كىغ الوصوؿ إٔب معطيات يّب مسموح للفاعل الوصوؿ إليها، كيبكن إٔب نتي
تشبيو اعَباض نظاـ اغباسب اأب بالتنصت علغ ؿباد ة تليفونية علغ سبيل اؼبثاؿ ااالعَباض ىو التقاط 

فة َب ارنسا  اؼبوجات الكهربائية كصب  اؼبعلومات عن بعد، كتطبيقان ل ل  قضت ؿبكمة اعبنم اؼبستأن
بادانة أحد مندكىب شركة ارنسا ل تصاالت كال ل كاف مكلفان بالرقابة كاالشراؼ علغ سنَباؿ تليفوٗب 

كك ل  ال يشَبط للعقاب علغ ر 37(بتهمة الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعلومات، 
وف النظاـ ال ل ًب الدخوؿ إليو أك البقاء ؾبرد الدخوؿ إٔب النظاـ أك البقاء ايو بطري  يّب مشركع أف يك

ايو ؿبميان بأجهزة أماف اف ذل  يؤدل إٔب قصر نطاؽ اغبماية اعبنائية علغ اانظمة امية اق ، دكف 
 ر38(اانظمة اؼبفتوحة للجمهور مثل الدليل االلكَبكٗب.

 -المبحث الثان : الركن المعنوى لجريمة الدخول ووسائل مكافحتها:
 ألول: الركن المعنوى لجريمة الدخول وصورىا:المطل  ا

 أوالً : الركن المعنوى: 
جريبة الدخوؿ إٔب النظاـ بطري  يّب مشركع أك البقاء ايو جريبة عمدية، كالقصد العاـ كاؼ        

لقيامها، كى ا يتطلب علم اعباٗب بأنو يدخل إٔب نظاـ اؼبعاعبة اآللية للمعطيات اػباصة بالطّب أك أف 
كيستدؿ علغ تواار يدخل ايو دكف أف يكوف لو اغب  َب ذل ، كأف تنجو إرادتو إٔب أرتكاب ى ه اعبريبة، 

سوء النيو لدل اعباٗب إذا كاف دخولو إٔب النظاـ نتيجة اخَباقو كاعَباضو عبهاز اامن ال ل وبمغ ى ا 
النظاـ، أك إذا كاف الدخوؿ إٔب النظاـ أك البقاء ايو يقتصر علغ من وبمل بطاقة معينة أك شفره من قبل 

كيرىا أك توصل إٔب كلمة السر أك الشفرة بطري  يّب صاحب النظاـ اقاـ اعباٗب بسرقة البطاقة أك قاـ بتز 
مشركع كدخل هبا إٔب النظاـ، كيتطلب العلم كاإلرادة معراة موضوع اغب  اؼبعتدل عليو ايتعْب تواار علم 
اعباٗب أف اعلو ينصب علغ نظاـ اغباسب اآلٔب فبا يتضمنو من معلومات كبرامد بأعتباره ؿبل اغب  ال ل 

أعتقد الفاعل بناء علغ أسباب معقولة أنو يقـو علغ سبيل اؼبثاؿ باجراء بعض  وبميو اؼبشرع، ااذا
العمليات اغبسابية عن طري  اغباسب اآلٔب دكف أف يتجو علمو إٔب أنو يقـو بالدخوؿ إٔب نظاـ اغباسب 

قصد دبا وبتول عليو من معلومات كبيانات ااف قصد الدخوؿ ال يتواار لديو كال يسأؿ جنائيان النتفاء ال
اعبنائغ لديو، أما إذا دخل بطري  اػبطأ كلكنو ظل موجودان داخلو م  علمو ب ل  اانو يق  ربت طائلة 

                                                 
 .CA. Aix-en province, 13e ch, 23 Octobre 1996, J.C.P éd. E mai 1998 ر37(

Droit de l’informatique, chron No 26, P. 848, note VIV ANT (nichel) et 
LE Stang (christian), G.P.20-22 Juillet 1997, P. 34. 

 . 61، ص 2001أنظر أيضان: د. صبيل عبد الباقغ الصطّب، االنَبنت كالقانوف اعبنائغ، دار النهضة العرية، القاىرة، 
، ص 2001ة، اإلسكندرية، د. ؿبمد ؿبمد شتا، اكرة اغبماية اعبنائية لربامد اغباسب اآلٔب، دار اعبامعة اعبديد ر38(

151. 
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، كيتواار القصد اعبنائغ كلو ٓب يتوق  اعباٗب أل أ ار عن اعلو، كونو دخل إٔب نظاـ يّب ر39(القانوف
اـ أك صاحبو من جراء ى ا مشركع لو بالدخوؿ إليو كال يشَبط أف يتوق  الضرر ال ل سوؼ يلح  النظ

من قانوف إساءة أست داـ اغباسبات اآللية َب اؼبملكة اؼبتحدة علغ  17كقد نصت اؼبادة  ر40(الدخوؿ 
أف التحق  من تواار النية اإلجرامية َب جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب ال ينبطغ أف 

ة ؿبل اعبريبة، االفاعل يسأؿ عن جريبتو كلو ٓب يكن دخولو يرتب  بنوعية اؼبعلومات أك الربامد أك اانظم
، كقد تطلبت بعض التشريعات اػباصة ر41(مصحوبان بتحديد اؼبعلومات أك الربامد الٌب ًب الدخوؿ إليها 

جبريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع قصدان خاصان إٔب جانب القصد العاـ، فبا يَبتب عليو تشديد العقوبة، افغ 
العقوبة مٌب أرتكب اعل الدخوؿ بنية اإلحاطة دبعلومات تتعل  بااسرار اؼبتعلقة بعمل  الدمبارؾ تشدد

إحدل الشركات، كَب أسَباليا يوجد ن  خاص يشدد العقوبة علغ من أرتكب اعل الدخوؿ بنية 
ااضرار بالطّب كَب النركيد تشدد العقوبة علغ كبو ملحوظ مٌب أرتكب اعل الدخوؿ يّب اؼبشركع بنية 

وؿ الفاعل لو أك للطّب علغ ربم يّب مشركع أك اغباؽ الضرر بالطّب نتيجة ل ط ع علغ اؼبعلومات حص
أما القانوف الربتطأب اتطلب قصدان خاصان عبريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع،  ر42( الٌب يعتدل عليها النظاـ،

اقب كل من يقـو علغ كبو يّب يع 1991ااؼبادة السابقة من القانوف الربتطأب للجرائم اؼبعلوماتية لسنة 
مشركع بالدخوؿ إٔب أنظمة أك شبكات اؼبعلومات بنية اغبصوؿ لو أك للطّب علغ ربم أك اائدة يّب 

كالساب  اإلشارة إليو، تواار قصدان  2007مشركعة، كتطلب اؼبشرع السعودل َب قانونو الصادر سنة 
صد اعباٗب من الدخوؿ يّب اؼبشركع لطرض خاصان سواء َب مادتو الثالثة كاػبامسة كالسابعة، كىو ق

التهديد أك االبتزاز أك بطرض اغبصوؿ علغ بيانات سبس أمن الدكلة أك سبس االقتصاد الوطُب، كقد 
َب مادتو الثانية نصان هبـر الدخوؿ  1990تضمن قانوف إساءة أست داـ اغباسبات اآللية اإلقبليزل لسنة 

دان خاصان يتمثل َب نية أرتكاب جريبة أخرل الحقو علغ ى ا يّب اؼبشركع مٌب تواار لدل الفاعل قص
 ر43(الدخوؿ كالسرقة أك التهديد أك النصب. 

ومنظومات المعلومات صور جريمة الدخول غير المشرو  إل  أجهزة الحاس  ا ل  ثانياً:
يوشها أك لقد أصبحت اؼبعلومة السلعة الرئيسية َب العآب كلو أل أف الدكؿ لن تقاس جبااللكترونية:

قوا ا أك  ركا ا بل أصبم اؼبقياس ااكؿ لقوة الدكؿ ىو مقدار ما تنتجو َب حقل صناعة اؼبعلومات 
                                                 

 .  152د. ؿبمد ؿبمد شتا، مرج  سب  ذكره، ص  ر39(
 .381د. نائلة عادؿ ؿبمد، مرج  سب  ذكره، ص  ر40(
للمزيد حوؿ موضوع القصد اعبنائغ َب اعبرائم اؼبعلوماتية راج : مركاف بن مرزكؽ الركقغ، القصد اعبنائغ َب اعبرائم  ر41(

 . 36، ص 2013صيلية مقارنة،مركز الدراسات العربية، القاىرة،اؼبعلوماتية، دراسة تأ
 كما بعدىا.  72اؼبرج  الساب ، ص   ر42(
 . 332د. نائلة عادؿ ؿبمد اريد، مرج  سب  ذكره، ص  ر43(
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كأست دامها كالتعامل معها كخاصة َب ؾباؿ التجارة، ااؼبعلومة قوة، كى ا االنفجار اؼبعلوماتغ ال ل 
كنولوجيا االتصاالت كتكنولوجيا اغباسب نشهده اآلف َب ؾباؿ التجارة االلكَبكنية ىو شبرة اؼبزاكجة بْب ت

  ،ر44(اآلٔب كال ل أدل إٔب مي د علم جديد ىو علم اتصاالت اؼبعلومات كأست دامتو 
صور جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع كالٌب تشكل َب حد ذا ا جرائم معاقب عليها عليو ااننا سنتطرؽ إٔب 

  -كىغ:
 الدخول غير المشرو  بقصد معرفة معلومات سرية تتعل  بأحدى الشركات التجارية وغيرىا:  1-

كقد نصت علغ ى ه أيلب التشريعات امجرد الدخوؿ تق  اعبريبة كيسمغ بالدخوؿ ا رد كقد أخ ت 
بو تشريعات ارنسا كأمريكا بشرط أف يتعل  اعل الدخوؿ بأنظمة ؿبددة كعلغ سبيل اؼبثاؿ أنظمة 

 ر45(اسبات اآللية للشركات التجارية الكربل. اغب
 التالع  ف  المعلومات والبرامج: الدخول غير المشرو  لغرض تعديل و  2-

من ؾبموعة حاالت اعبرائم  15%كيرل الفقو اعبنائغ أف نسبة ى ا النوع من اعبرائم تقدر حبوأب 
اؼبعلوماتية، كتأخ  الصورة الطالبة ؽب ه الربامد قياـ ا ـر اؼبعلوماتغ بتعديل الربنامد أكالن كالت عب ايو 

كيكوف التعديل دائمان الخت س النقود،  ر46( انيان، كذل  لتحقي  أكرب قدر فبكن من االستفادة اؼبادية 
جارة كاغبسابات البنكية، أما الت عب ايكوف عادة بزرع برنامد ارعغ يّب كتكثر تل  اعبرائم َب ؾباؿ الت

مسموح بو َب الربنامد ااصلغ كيسمم لو بالدخوؿ يّب اؼبشركع َب العناصر الضركرية ال نظاـ 
معلوماتغ، كيبكن دان ى ا الربنامد الصطّب َب مكونات الربنامد اػباص باؼبنشأة أك الشركة، كلصطره 

 ر47(وبدث أكتشااو إال بالصداة. كلدقتو ال 

                                                 
 للتوس  حوؿ ذل  أنظر: كليد عاكم، التحقي  َب جرائم اغباسوب، حبع منشور علغ االنَبنت: ر44(

http://www.wasmia.com/jazy/crineog.pdf 
 .  339. ، د. نائلة عادؿ ؿبمد اريد، مرج  سب  ذكره، ص 39راج  د. مدحت رمضاف عبد اغبليم، مرج  سب  ذكره، ص  ر45(
         /http://www.jle.gov.sy/index.php 2016-5-25حبع منشور علغ االنَبنت بتاريو  ر46(

أنظر أيضان بالتفصيل: د. ىدل حامد قشقوش، االت ؼ العمدل لربامد كبيانات اغباسب االكَبكٗب، حبع مقدـ إٔب مؤسبر القانوف 
 ؾبموعة أعماؿ اؼبؤسبر، جامعة االمارات العربية اؼبتحدة. 2000مايو  1-3-كالكمبيوتر كاالنَبنت، كلية الشريعة كالقانوف الفَبة 

 ىناؾ الت عب َب اؼبعلومات كيعد ى ا النم  من االجراـ اؼبعلوماتغ من أكثر صور اعبريبة اؼبعلوماتية شيوعان َب أكربا أنظر َب ذل  د. ر47(
كما بعدىا كىناؾ الت عب اؼبباشر  83ص  2006عغ، اإلسكندرية، أضبد خليفة اؼبل ، اعبرائم اؼبعلوماتية، الطبعة الثانية، دار الفكر اعبام

كالت عب يّب اؼبباشر أما ااكؿ ايتم عن طري  أدخاؿ معلومات دبعراة اؼبسؤكؿ عن القسم اؼبعلوماتغ كال ل يالبان ما تسند إليو كظيفة 
 زين أك بوساطة الت عب عن بعد بأست داـ كسائل معينة ااسبة كاؼبعام ت اؼبالية أما الثاٗب ايتم عن طري  أست داـ أحد كسائ  الت

كمن أمثلة الصورة ااكٔب قياـ  كمعراة أرقاـ الشفرات اػباصة باغبسابات، كالت عب َب الشرائ  اؼبمطنطة كالت عب َب البيانات عن بعد. 
إذف دا ، كعند معاعبتو  139ول علغ بارساؿ شري  فبطن  احت (LsoverstGobain)أحد اؼبوظفْب بأحدل اركع الشركة الفرنسية 

بالبن  َب القسم اؼبعلوماتغ ًب راض نس ة لعيب َب طوؿ الشري  كالقغ القبض علغ اؼبتهم ال ل لو قبحت ؿباكلتو غبق  مبالغ طائلة، 
 .  180اؼبرج  الساب  ص 

http://www.jle.gov.sy/index.php/
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 الدخول غير المشرو  بقصد االضرار بتجارة ا خرين أو للحصول عل  أرباح غير مشروعة. 3-
كيستول أف يؤدل نشاط اعباٗب إٔب توقف النشاط انظمة الشركات الكربل بصورة دائمة أك مؤقتة، أك 

االضرار بتجارة ااخرين أك اغبصوؿ علغ أف يست دـ اعباٗب َب ارتكاب اعبريبة أل كسيلة من شأهنا 
أرباح يّب مشركعة كاالعتداد اؼبادل علغ النظاـ اؼبعلوماتغ أك نشر ايورس بو حيع أنو يستول لدل 

 اؼبشرع الوسيلة اؼبست دمة. 
كلعل أبرز اامثلة علغ ى ه ض ارتكاب والتسهيل لجرائم أخرى: الدخول غير المشرو  لغر  4-

الصورة ىو القانوف اإلقبليزل ال ل ٌجـر الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب نظاـ اغباسب اآلٔب كذل  بنية 
أرتكاب أك تسهيل أرتكاب جريبة أخرل، كشدد اؼبشرع االقبليزل العقوبة َب ى ه اغبالة إٔب السجن ؼبدة 

، إال أنو يتطلب اامر االشارة إٔب ذبرٙب الدخوؿ طبس سنوات أك بطرامة يقدرىا القاضغ أك كليهما معان 
يّب اؼبشركع صراحةن سواء ًب دبجرد الدخوؿ إٔب النظاـ أك بالدخوؿ إٔب ما وبتول عليو ى ا النظاـ من 

 معلومات كذل  لطرض أرتكاب أل جريبة أخرل. 
السعودل كقد أشار ذل  صراحة القانوف لمشرو  بقصد التهديد واالبتزاز: الدخول غير ا 5-

َب مادتو الثالثة كذل  لطرض  ديد ش   أك ابتزازه غبملو علغ القياـ بفعل أك  2007الصادر سنة 
االمتناع عنو، كلو كاف القياـ هب ا الفعل أك االمتناع عنو مشركعان االعقاب ىنا ىو الدخوؿ بقصد 

 التهديد كاالبتزاز.
 ونية: الدخول غير المشرو  لغرض العبث بالمواقع االلكتر  6-

سواء ًب ذل  بتطيّب تصميم اؼبواق  أك إت او أك تعديلو ااؼبعركؼ دائمان أف ىناؾ أظبان للموق ، امن يقـو 
بالدخوؿ َب عنواف اؼبوق  حٌب وبوؿ دكف أست دامو بشكل أك بآخر تنطب  عليو ى ه الصورة ماداـ أف 

 ر48(اية.نيتو من كراء الدخوؿ يّب اؼبشركع ىو الوصوؿ إٔب ربقي  تل  الط
 المطل  الثان : العقوبات المقررة لجريمة الدخول غير المشرو  ووسائل مكافحتها:

 أواًل: العقوبات: 
يتطلب بياف ى ه العقوبات النظر َب التشريعات الٌب حرمت الدخوؿ يّب اؼبشركع بصوره اؼبتعددة، كأكؿ 

علغ العقاب علغ الدخوؿ بطري  الطش  323-1ى ه التشريعات التشري  الفرنسغ ال ل ن  َب مادتو 
أك التدليس علغ نظاـ للمعلومات أك إبقاء االتصاؿ بطريقة يّب مشركعة بو باغببس ؼبدة سنة كبطرامة 
مائة ألف ارن  ارنسغ إذا ترتب علغ نشاط اعباٗب إلطاء أك تعديل البيانات اؼبوجودة بالنظاـ أك تعديل 

                                                 
للمزيد حوؿ ذل  أنظر: ىدل قشقوش، االت ؼ العمدل لربامد كبيانات اغباسب اآلٔب، حبع مقدـ ؼبؤسبر  ر48(

 .2000مايو  1-3القانوف كالكمبيوتر كاالنَبنت، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة االمارات َب الفَبة 
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ألف ارن  ارنسغ  300.000باغببس ؼبدة    ة سنوات كيرامة  تشطيل النظاـ، كتعاقب اؼبادة الثانية
علغ إعاقة أك التسبب َب ربريف تشطيل نظاـ معاعبة البيانات، كتعاقب اؼبادة الثالثة باغببس ؼبدة    ة 

ألف ارن  ارنسغ علغ عملية إدخاؿ بيانات بطريقة يّب مشركعة َب نظاـ  300.000سنوات كيرامة 
إلطاء أك تعديل البيانات الٌب وبتول عليها النظاـ بطريقة يّب مشركعة، كنصت اؼبادة معاعبة البيانات أك 

 -علغ بعض العقوبات التكميلية للعقوبات ااصلية اؼبقررة للجرائم السابقة كىغ: 5-323
-26سنوات من اغبقوؽ اؼبدنية كتل  اؼبتعلقة بااسرة كاقان احكاـ اؼبادة  5اغبرماف ؼبدة ال تتجاكز  -

سنوات من شطل الوظائف العامة أك  5اغبرماف ؼبدة ال تتجاكز  -من قانوف العقوبات الفرنسغ،  131
مصادر الشغء أك ااشياء الٌب أست دمت َب أرتكاب اعبريبة أك اعدت  -نشاط مهُب أك أجتماعغ، 

أك  سنوات لاماكن 5اإلي ؽ ؼبدة ال تزيد علغ  -لاستعماؿ َب ارتكاهبا أك حصلت عنها، 
سنوات عن االسواؽ العامة  5اابعاد ؼبدة ال ذباكز  -اؼبشركعات الٌب أست دمت َب أرتكاب اعبريبة، 

اؼبن  من  -كىغ العقوبة الٌب ربمغ اؼبستهل  من مثل ىؤالء اعبناة كردعهم عن العودة ؼبثل ى ه اعبرائم، 
اؼبشرع الفرنسغ علغ  االع ف كنشر اغبكم، كقد ن  -سنوات،  5إصدار شيكات ؼبدة ال ذباكز 

َب ضوء ااحكاـ العامة  323-6مساءلة ااش اص اؼبعنوية عن صبي  اعبرائم السابقة طبقان لن  اؼبادة 
 من قانوف العقوبات الفرنسغ. 121-2ؼبساءلة ااش اص اؼبعنوية اؼبنصوص عليها َب اؼبادة 

شركع كحدد عقوبات أخرل أما اؼبشرع اامريكغ ان  علغ عقوبات مشددة عبرائم الدخوؿ يّب اؼب
ـر االعتداء علغ الكمبيوتر كاؼبتعلقة  1030للشركع ايها كى ا ما تناكلو الفصل  من نصوص خاصة ذبي
 .  6إٔب  1بأنشطة متصلة بالكمبيوتر من رقم 

علغ عقوبة السجن ؼبدة ال تتجاكز ستة أشهر  1990أما اؼبشرع اإلقبليزل ان  َب قانونو الصادر سنة 
ال تتجاكز ألف جنيو اسَبليُب أك لكليهما معان (اؼبادة ااكٔبر كن  القانوف علغ عقوبات أك لطرامة 

أخرل َب حالة الدخوؿ يّب اؼبشركع بقصد التسهيل كالتحريض علغ اعبرائم بْب اعبنم كاعبنايات الٌب ال 
ؼبدة تتجاكز سنوات كبطرامة يقدرىا القاضغ أك لكليهما معان كن  أيضان علغ عقوبة السجن  5تتجاكز 

 أشهر كيرامة َب حالة تبديل أك ربويل مواد الكمبيوتر. 6
ككانت دكلة السويد ىغ ااكٔب َب إصدار التشري  ال ل جرـٌ الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب نظاـ اغباسب 

كنصت علغ عقوبات كشددت َب بعض صورىا،  1986-1990كاؼبعٌدؿ بالقانوف  1973اآلٔب سنة 
ت أخرل كاليوناٗب كالربتطأب كالفنلندل كاؽبولندل كالنركهبغ كالدمباركغ، كذىبت علغ أ رىا تشريعا

كااؼباٗب كال ل أشَبط للعقاب أف وبصل الفاعل علغ معلومات نتيجة ى ا الدخوؿ، ااؼبشرع ااؼباٗب 
يعاقب علغ ما وبصل عليو الفاعل من معلومات، كأف تكوف ى ه اؼبعلومات مشمولة حبماية نظم أمنية،  

نو َب ظل ى ه العقوبات تن  بعض التشريعات علغ تشديد العقوبة َب حالة تواار الظركؼ كما أ
اؼبشددة لبعض اعبرائم، كفعل اخَباؽ نظاـ اامن اػباصة بنظاـ اغباسب اآلٔب هبعل اعل الدخوؿ إليو 
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اآلٔب أكثر خطورة، اوجود ى ه اانظمة قرينة علغ أنبية اؼبعلومات الٌب وبتول عليها نظاـ اغباسب 
ال ل ًب الدخوؿ إليو كىو ما يقتضغ تشديد العقوبة، االظركؼ اؼبشددة قد تتعل  دباديات اعبريبة أك 
بركنها اؼبعنول، ااؼبادية تتعل  باعبريبة ككيفية ارتكاهبا كما أكتنفها من م بسات، كظرؼ الليل كال 

ر كىغ تعُب ازدياد خطورة ااٍب  اؼبسكوف كالكسر َب جريبة السرقة، أما الظركؼ الش صية (اؼبعنوية
علغ عقوبة  2006لسنة  2، كن  اؼبشرع االماراتغ َب قانونو رقم ر49(كظرؼ اػبدمة َب جريبة السرقة 

اغببس أك الطرامة َب حالة أخَباؽ اؼبواق  كاانظمة اإللكَبكنية كشدد العقوبة َب حالة ما ترتب عليو من 
كاػباص  2007ة، كن  القانوف السعودل الصادر سنة إلطاء أك ح ؼ أك تدمّب معلومات باانظم

دبكااحة جرائم اؼبعلوماتية َب مادتو الثالثة بعقوبة السجن مدة ال تزيد علغ سنة كبطرامة ال تزيد علغ 
طبسمائة ألف لاير أك باحدل ىاتْب العقوبتْب، كل ش   قاـ بالدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب موق  إلكَبكٗب 

َبكٗب لتطيّب تصاميم اؼبواق  أك ات او أك تعديلو أك شطل عنوانو، كنصت اؼبادة أك الدخوؿ إٔب موق  الك
اػبامسة من نفس القانوف علغ عقوبة السجن ؼبدة ال تزيد علغ أرب  سنوات كبطرامة ال تزيد علغ    ة 
ك م يْب لاير أك باحدل ىاتْب العقوبتْب كل ش   قاـ بالدخوؿ يّب اؼبشركع اللطاء بيانات خاصة أ

ح اها أك تدمّبىا أك تسريبها أك إت اها أك تطيّبىا أك إعادة نشرىا، كن  أيضان َب مادتو السابقة علغ 
عقوبة السجن ؼبدة ال تزيد علغ عشر سنوات كبطرامة ال تزيد علغ طبسة م يْب لاير أك باحدل ىاتْب 

ـ معلوماتغ مباشرة أك عن العقوبتْب كل ش   يرتكب الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب موق  الكَبكٗب أك نظا
طري  الشبكة اؼبعلوماتية أك أحد أجهزة اغباسب اآلٔب للحصوؿ علغ بيانات سبس اامن الداخلغ أك 
اػبارجغ للدكلة أك إقتصادىا الوطُب، كنصت اؼبادة التاسعة علغ عقوبة اؼبسانبة اعبنائية، َب ى ه اعبرائم 

ا كنصت اؼبادة العاشرة علغ عقوبة الشركع َب ى ه اعبرائم دبا دبا ال يتجاكز اغبد ااعلغ للعقوبة اؼبقررة ؽب
ال يتجاكز نصف اغبد ااعلغ للعقوبة اؼبقررة، أما اؼبادة اغبادية عشر انصت علغ جواز االعفاء من 
صبي  ى ه العقوبات لكل من يبادر من اعبناة باب غ السلطات اؼب تصة باعبريبة قبل العلم هبا كقبل 

/د 73اؼبتعل  بااحواؿ اؼبدنية السورل َب مادتو  2007لسنة  26القانوف رقم  كقوع الضرر، كن 
علغ عقوبة االشطاؿ الشاقة من   ث إٔب طبس سنوات لكل ش   يّب موظف َب كزارة الدخلية قاـ 
بالدخوؿ لطرض تعديل البيانات ح اان أك إضااة أك تعدي ن، أما إذا كاف موظفان َب كزارة الداخلية اتكوف 

لعقوبة اغببس من شهر إٔب ستة أشهر كبطرامة مالية من عشرة أالؼ إٔب طبسة ألف لّبة سورية، أما إذا  ا
كاف قصد اؼبوظف من االدخاؿ ىو التزكير اتكوف العقوبة ااشطاؿ الشابقة من ستة سنوات إٔب عشرة 

س ااكرىب َب توصيتو م  العقاب علغ الشركع َب اعبرائم السابقة بعقوبة الفعل التاـ، كما أكصغ ا ل

                                                 
 ه.د. ؿبمود قبيب حسُب، شرح قانوف العقوبات، القسم العاـ، مرج  سب  ذكر  ر49(
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اػباصة جبرائم اغباسب اآلٔب بتجرٙب الدخوؿ يّب اؼبشركع كاقَبحت اللجنة َب تقريرىا نصان خاصان ؽب ه 
 اعبريبة دبقتضاة يتم ذبرٙب الدخوؿ يّب اؼبشركع عن طري  أخَباؽ نظم اامن اػباصة هب ا النظاـ. 

 المعلومات اإللكترونية.ثانياً: آليات حماية أجهزة الحاس  ا ل  ومنظومات 
غبماية أجهزة اغباسبات كاؼبنظومات اؼبعلوماتية من جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع يتطلب اامر عدة 

 -أساليب تتمثل َب ااتغ:
يتطلب اامر ذبرٙب كل دخوؿ يّب مشركع إٔب أنظمة التجارة االلكَبكنية سواء الدخوؿ ا رد اؼبتعل   1-

 ددة ؽبا عدة أنواع من اؼبعلومات.بأنظمة ؿبددة أك بأنظمة ؿب
أسلوب التجرٙب لفعل الدخوؿ اؼبتعل  بطرض ات ؼ اؼبعلومات أك الربامد اؼب زكنة كما اعل التشري   2-

 الفيدرأب َب الواليات اؼبتحدة اامريكية.
أسلوب التجرٙب لفعل الدخوؿ اؼبتعل  بأخَباؽ نظم اغباسبات اآللية الكبّبة كالصطّبة لطرض  3-
 غبصوؿ علغ اؼبعلومات أك اخَباؽ أنظمة اؼبعلومات االلكَبكنية.ا

اسلوب التجرٙب لفعل الدخوؿ ؼبواق  التجارة االلكَبكنية ٍب تشديد العقوبة َب بعض اغباالت كخاصة  4-
 إذا كاف الطرض ىو ارتكاب جرائم أخرل كالطش كالنصب كالسرقة كاالت ؼ ؽب ه اؼبواق  .

لدخوؿ يّب اؼبشركع لانظمة اؼبتعلقة باالسته ؾ اليومغ للتجارة االلكَبكنية أسلوب التجرٙب لفعل ا 5-
خاصةن إذا كاف الطرض تطيّب االسعار كأستبداؿ اؼبعركضات أك بياف عكس اؼبعركض سواء َب النوع أك 

 الكمية أك اعبودة أك كيفية الوصوؿ.
طورة جريبة الدخوؿ يّب اؼبشركع كإذا أردنا كض  ى ه ااساليب بشكل أكثر ضمانة ا بد من بياف خ

إٔب الكمبيوتر بصفة عامة، اهو أساس اعبرائم اؼبعلوماتية ااخرل، علغ أف يكوف مفهـو الدخوؿ ىو 
الوصوؿ إٔب اؼبعلومات، كما يتطلب اامر ضركرة العقاب علغ الفعل (اعل الدخوؿر بوصف الشركع 

تشديد العقاب َب حالة الدخوؿ عن طري   مٌب ربققت أركانو لطرض ضباية أنظمة اغباسب اآلٔب، م 
أخَباؽ نظم اامن اػباصة مث ن بالشركات التجارية، كك ل  إذا نتد عن الدخوؿ ات ؼ اؼبعلومات سواء  
كاف ى ا االت ؼ كليان أك جزئيان كأخّبان إذا ترتب علغ اعل الدخوؿ ضرر يلح  بصاحب اؼبعلومات 

لدخوؿ عليو لتطيّب اؼبعلومات اؼبطلوبة كك ل  الضرر الواق  علغ كخاصة اؼبستهل  االلكَبكٗب ال ل يتم ا
مواق  التجارة االلكَبكنية مث ن، ااامر يتطلب مواجهة االعتداءات اؼبتكررة علغ اؼبعلومات كاانظمة 
االلكَبكنية الٌب ال تكفغ النصوص التقليدية لقانوف العقوبات من مواجهتها، اعديد التشريعات تدخلت 

اؼبعلومات كاانظمة االلكَبكنية من اااعاؿ االجرامية كالقانوف الفرنسغ كاامريكغ كالسويدل غبماية 
كالفنلندل كالربتطأب كالدمباركغ كاالقبليزل كاالماراتغ كالسعودل كالكويٌب كالسورل كاؽبدؼ ىو ضباية 

بصفة عامة، االتكنولوجيا  اؼبعلومات االكَبكنية ال سيما ضباية التجارة كاإلقتصاد العاـ كاػباص كالدكؿ
ليست قاصرة علغ ارع قانوٗب بعينو، األيات اغبماية تتطلب ذبربة اااعاؿ السابقة كك ل  ذبرٙب 
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أست داـ كلمات السر اػباصة بالطّب للدخوؿ إٔب مواق  التجارة االلكَبكنية كذبرٙب تعطيل أك إاساد نظاـ 
بضائ  مشبوىة أك ضارة للمستهل  االلكَبكٗب م  التشطيل ك ل  ذبرٙب نسو أك تصدير أك أستّباد أل 

ذبرٙب الت عب َب البضائ  أك تعديلها أكبياف عكس حقيقتها َب حالة عرضها الكَبكنيان، البد من كض  
ألية ؿبددة لتعريف اعل الدخوؿ علغ اانظمة كاؼبعلومات، كربديد اادكار كطبيعة ااعماؿ كاؼبسئولية 

  ربديد الطبيعة القانونية لانشطة التجارية اؼبعركضة علغ شبكة االنَبنت، كربديد اعبنائية اؼبَبتبة عليها م
القوانْب الٌب زبض  ؽبا، م  إلزاـ متعهدل الوصوؿ بأف يتحققوا من ىوية مست دمغ الشبكة كخاصة 
نة التجارية بْب العم ء كأصحاب العمل كال ين يتولوف توصيلهم باغباسبات اػباصة كى ه أىم آلية ضام

غبماية اؼبستهل  اإللكَبكٗب مث ن، االصعوبات الٌب ت قيها ااكمات َب إطار شبكة اؼبعلومات قد 
تؤدل َب الواق  ببعض اؽبيئات القضائية إٔب ؾباملة القاء اؼبسئولية اعبنائية علغ بعض اؼبتدخلْب َب 

ؿ عن طري  ؾبموعات الشبكة كخصوصان متعهدل التوصيل مث ن، ااامر يتطلب رصد جرائم االدخا
مت صصة َب أمن اؼبعلومات كىو ما ذكره مسؤكؿ شركة أااست امن اؼبعلوماتية علغ مدكنتو " لقد 

، كما قالت شركة 2017بلدان" كذل  َب منتصف عاـ  99ألف ىجـو َب  75رصدنا أكثر من 
ة من الرسائل "اودسبوينت سيكيوريٌب البس اؼبت صصة َب أمن اؼبعلوماتية أهنا رصدت " ضبلة كبّب 

االلكَبكنية اؼبعادية" بالفّبكس اؼبعلوماتغ اػببيع، كأكصت صبي  شركات اامن اؼبعلوماتغ بتحديع برامد 
أمن اؼبعلومات كبرامد مكااحة الفّبكسات اإللكَبكنية كى ه من أىم آليات اغبماية كعدـ الدخوؿ َب 

 ر50(النظاـ اإللكَبكٗب.  برامد ابتزاز اامواؿ من قبل القراصنة، كل ذل  لسد  طرات
 خاتمة البحث وتوصياتو:

الدخوؿ يّب اؼبشركع داخل أنظمة اغباسب اآلٔب سواء بطري  مباشر أك يّب مباشر ال ىبتلف من         
حيع كجوب التجرٙب، االنتيجة االجرامية كاحدة تتمثل َب الوصوؿ إٔب نظاـ يّب مصرح بالدخوؿ إليو 

وف ىغ ضباية أنظمة اغباسبات اآللية كما ربتويو من معطيات كاحدة َب ااؼبصلحة الٌب وبميها القان
اغبالتْب، كقد أذبهت عديد التشريعات علغ ذبرٙب الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب أنظمة اغباسب اآلٔب كأنظمة 
اؼبعلومات كأهنا من اانشطة اإلجرامية ااكثر أنتشاران بْب جرائم اغباسب اآلٔب كاالنَبنت، كزبتلف 

ائل الٌب يبكن اللجوء إليها من أجل الدخوؿ يّب اؼبشركع إٔب تل  اانظمة، إال أهنا صبيعها تفَبض الوس
قدران من اؼبعراة بتكنولوجيا اغباسبات اآللية كإف كانت تَباكح َب مداىا، كقد حرص ؾبلس أكربا علغ 

اقية بودابست اؼبوقعة التصدل لاست داـ يّب اؼبشركع للحاسبات كأنظمة اؼبعلومات كذبلغ ذل  َب اتف
اؼبتعلقة باإلجراـ الكوٗب دبعُب االجراـ اؼبعلوماتغ أك اعبرائم اؼبعلوماتية كيكفغ  2001نوامرب  23َب 

االدخاؿ بأدخاؿ البيانات علغ شبكة معينة من خ ؿ عنواف اؼبرسل إليو حٌب تصبم متواارة ال 

                                                 
  http//www.youn7.comstoryراج  َب ذل   ر50(



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

038  

 

ربيد االلكَبكٗب ككصوؿ اعبمهور ؼبواق  كما أف االست داـ العاـ للر51(ش   يريد الدخوؿ إليها، 
الويب عرب االنَبنت من أمثلة ى ا التطور ال ل قلب أكضاع ؾبتمعنا، ككاف لكثرة مثل ى ه اعبرائم 
سهولة الوصوؿ إٔب اؼبعلومات َب النظم اؼبعلوماتية م  االمكانيات ال  ؿبدكدة لتبادؽبا كإرساؽبا بصرؼ 

إٔب مبو ىائل َب حجم اؼبعلومات اؼبتاحة كالٌب يبكن اغبصوؿ عليها،  النظر علغ اؼبسااات اعبطرااية أدل
كقد خلت التشريعات اعبنائية كيّبىا َب ليبيا من الن  علغ مثل ى ه اعبرائم أك حٌب اإلشارة إليها اامر 

 ال ل يصعب معو ربديد مفهـو ى ه اعبريبة كبياف أركاهنا َب التشري  الليىب.
 التوصيات:

ضركرة مواكبة القانوف اعبنائغ للتطورات التكنولوجية الٌب تقدـ ارصان كاسعة الساءة أست داـ  1-
إمكانيات الفضاء اؼبعلوماتغ كأف يعمل علغ ردع ى ه اااعاؿ االجرامية، م  تطبي  العقوبات اؼبقررة َب 

 تكنولوجيا اؼبعلومات.
ومات، للحد من مثل ى ه اعبرائم نظران التساع الرقابة الصارمة علغ اغباسبات اآللية كأنظمة اؼبعل 2-

دائرة مست دمغ االنَبنت الم تعد مقتصرة اق  علغ الباحثْب اق  بل تضم أجياالن ـبتلفة ك قااات 
 .متفاكتة

كما أف أساليب االست داـ تنوعت كتعددت أشكاؽبا ااامر يتطلب الن  علغ ذبرٙب ى ه اعبريبة 3- 
نظران التساع ؾباال ا كمست دميها، م  الن  علغ عقوبات رادعة  بشكل مستقل َب تشريعات الدكؿ
  .للت فيف من اتساع مثل ى ه اعبرائم

م  ااخ  َب االعتبار أف اغبماية اعبنائية الٌب يوارىا القانوف اعبنائغ ٓب تتأكل بفعل التطورات  4-
ت َب بعض اغباالت َب م حقة التكنولوجية كريم أف القوانْب اعبنائية علغ ما ىغ عليو ااف، كقد قبح

جرائم الكَبكنية، سيؤدل أدخاؿ بعض التعدي ت الرئيسية علغ تل  القوانْب إٔب حسم بعض 
 اؼبوضوعات الٌب يثار حوؽبا اعبدؿ كمن ٍب تسهل م حقة اعبرائم االلكَبكنية كؿباكمة مرتكيبيها. 

ن  علغ مثل ى ه اعبرائم كربديد مفهومها ضركرة مواكبة مشرعنا َب ليبيا للتطورات التكنولوجية كال  5-
 ظمة االلكَبكنية كضماف ااعليتها.كأركاهنا كالعقوبات اؼبقررة ؽبا، م  ربديد آلية ضباية اان
 
 

                                                 
، 2002د. ع ء عبد الباس  خ ؼ، اغبماية اعبنائية لوسائل االتصاؿ اغبديثة، دار النهضة العربية، القاىرة،  ر51(

، أنظر أيضان د.عادؿ أبو ىشيمة ؿبمود، عقود خدمات اؼبعلومات اإلليكَبكنية َب القانوف الدكٔب اػباص، دار 26ص 
، كما بعدىا، أنظر أيضان: 23، ص 2005النهضة العربية، القاىرة، 

http://www.cybercrime.gov/coepress.htm 
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 جامعة بني وليد األستاذ المساعد بقسم القانون العام          
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 لدولي وجبر األضرار الناجمة عنوالوطني وا يالقانون النظام حظر التعذي  في                
الٍب تطاؿ اإلنساف، كالزالت سبارس بشكل كبّب ُب دكؿ  االنتهاكاتيعد التع يب من أبش  صور        

العآب ،كىي من اؼبسائل الٍب تثّب جدالن قانونيان كاسعان، علغ اؼبستول القانو٘ب كالسياسي، كل ا ااف جريبة 
صارخ  انتهاؾالتع يب تؤرؽ الضمّب اإلنسا٘ب، كيتطلب جهودان مضنية للت ل  منها ؼبا سبثلو من 

، اقد حرَّمت ال إنسانيةة ، كريم أف مكانة اإلنساف اوؽ مستول التع يب، أك اؼبعاملة للكرامة اإلنساني
اادياف التع يب دب تلف صوره، كٓب تقره مطلقان ، بل أف (اإلس ـر اغبنيف من  التمثيل بالقتلغ حٌب 

ت عن كإف كانوا من ااعداء ، كليس ى ا كحسب بل ذباكزتو الشريعة اإلس مية إٔب اغبيواف انه
أىدااان للرماية ، كم  ذل  مازاؿ التع يب  ازباذىامن الدكاب  كىي حية ، أك كمشها ، أك  االقتطاع

يتطلب تظاار اعبهود ؼبقاكمتو علغ نطاؽ كاس  ، كخل  ك إحداث  مستمران ُب السلم كاغبرب ، كىو ما
يْبر علغ اؼبستول الوطِب ضط  عاـ كرادع من قبل ( علماء الدين كالقانونيْب ، كالسياسيْب ، كاغبقوق

ااكثر كحشيَّة لكرامة  االنتهاكاتكااة اآلليات اؼبتاحة ؼبناىضة التع يب أحد   كاست داـكالدكٕب 
كاف لغ مواصلة حيا م كأنشطتهم .اإلنساف ، الٍب تؤدِّم إٔب ربطيم الضحايا ، كتضعف قدر م ع

ؿباكمتو ُب دكلتو  أك ؿباكمتو من قبل الدكلة  اؼبع ِّب ؾبرد من اإلنسانية ، اقد أكجبت كااة التشريعات
الٍب يتبعها الضحية ، اهو م ح  ُب كل مكاف ا  تسق  ى ه اعبريبة بالتقادـ كىو ما يستلـز ضركرة 

جداؿ أف نصرة ضحايا التع يب  ال كإٔب اابد . اجتثا ويب ك كض  حد اورم ، كحاسم ؼبمارسة التع 
ثِّل اضاءن رحبان  للمدااعْب  ؼبرضاة ا سبحانو كتعأب، كإرضاءن للضمّب   ابتطاءعن حقوؽ اإلنساف يبي

اإلنسا٘ب اؼبع َّب كراقان بكرامة اإلنساف كس متو اعبسدية ، خاصة ك أف التع يب ؾبرَـّ دبوجب علغ 
ككيف تتم م حقة    اكيف تتم مقاكمة التع يبالوطنيَّة بكااة صوره كحاالتو . الدساتّب كالقوانْب

كمساعدة ضحايا التع يب ك آلية اغبد من إرتكابو كالوقاية من حدك و علغ اؼبستول الوطِب    مرتكبيو
 احَباـكنظران لشيوعو ُب الوقت اغباضر البد من حظره ا  يرك أف    كجرب ااضرار الناصبة عنو   كالدكٕب

و دائمان ، كريم كجود إصباع حقوؽ اإلنساف ، كحفظ كرامتو ،ك آدميتو أمر مقدَّس ُب ذاتو هبب مراعات
علغ من  التع يب لكن ال يوجد تعريف ؿبدد للتع يب ، كربديد ماىية الفعل كشدتو كبياف ما يعد 
تع يبان ، بل أف فبارسة التع يب أضحت تتم بشكل فبنهد كمنظم، كيبارس بأحدث صور التقنية ، 

ع يب اغبصوؿ علغ اؼبعلومات ، أك العاؼبية ، حيع ٓب يعد الطرض من فبارسة الت االبتكاركأدكات 
عند  كاالستمتاعمن اتجزين احسب ،بل أصبم الطرض منو التل ذ ك اإلحساس بالنشوة  انتزاعها

فبارسة التع يب ، كلاسف تظل مسألة اعبزاء علغ فبارستو يّب جديَّة من قبل ا تم  الدكٕب ضد 
 اؼبنتهكْب.
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انية ، كوبرِّؾ ضمائرىا اؼبتوقدة غبفظ كرامة اإلنساف ، كيظل ى ا اؼبوضوع يشطل باؿ اإلنس        
كبع اإلطمئناف كربقي   كآدميتو كحقوقو ااساسية ، كما أنو سيظل يبثِّل الريبة الصادقة التوَّاقة للعدؿ

 العدالة .
إف اغب  ُب الكرامة اإلنسانية أرتقغ ليكوف قاعدة شرعية كقانونية راس ة البنياف ُب حقوؽ         

نساف ، ااإلنساف يستًمٍد قدسيتو من رصف التكرٙب ال م وبظغ بو عن سائر اؼب لوقات ، قاؿ تعأب اإل
لىٍقنىا َلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدمَ ( ًثّبو فبٍَّن خى  كىضبىىٍلنىاىيٍم ُب اٍلبػىرِّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الطَّيِّبىاًت كىاىضٍَّلنىاىيٍم عىلىغَٰ كى

ر كىك ا تظل صفة التكرٙب م زمة للوجود اإلنسا٘ب دكمبا اغباجة 70ر سورة اإلسراء اآلية (تػىٍفًضي ن 
حيع سنحاكؿ ُب ى ا البحع ربيد مفهـو (التع يبر ، رية التحديد للكرامة اإلنسانية .للبحع ُب معيا

نو٘ب ، الوطِب ، كسبييزه عن اؼبفاىيم ااخرل ُب (اؼببحع ااكؿر ٍب نتناكؿ حظر التع يب ُب النظاـ القا
 كالدكٕب ُب (اؼببحع الثا٘بر ٍب نردؼ ذل  ببياف جانب مهم يرتب  بالتع يب ، كىو (جرب ااضرارر.

الناذبة عنو من خ ؿ بياف حقوؽ اغبقوؽ ااساسية (للضحية ر علغ اؼبستول الوطِب ٍب بياف اغبقوؽ 
و اغب  ُب اإلنصاؼ ، كالتعويض ااساسية للضحية علغ اؼبستول الدكٕب (اؼببحع الثالعر كسنبحع اي

 القضاء  كذل  علغ النحو التإب :العادؿ جبرب الضرر بواسطة 
 ذي  وتمييزه عن المفاىيم األخرى.ماىية التعالمبحث األول : 

ثِّل اغب  ُب ااماف جوىر      الجداؿ ُب أف لكل إنساف اغب  ُب اغبياة كاغبرية ، كاامن الش صي، إذ يبي
ا  هبوز إخضاع أحد للتع يب، أك اؼبعاملة القاسية،أك اؼبهينة أك اغباطة ة اعبسدية ، اإلحساس بالس م
ا بد من كجود (عقوبات رادعةر علغ  االعتداءكحٌب يتم دا  ذل   عليو ، االعتداءمن كرامتو ا  هبوز 

كبالتإب وبظر علغ  ا  هبوز السماح باغباؽ أم ضرر علغ اإلنساف سواء من الدكلة، أك ااارادمرتكبيو 
أف تيعرِّض أم ش   للتع يب ،أك العقوبات اؼبادية أك  اختصاصا االسلطات العامة كىي سبارس 

باعبـر ربت التع يب أك  االعَباؼاؼبعنوية كما أف اؼبن  يبتد ليشمل التضيِّي  علغ الش   لداعو إٔب 
 .ر1( ف عي ِّب أف يعَبؼ علغ نفسو .اإلكراه اؼبادم أك اؼبعنوم، اليس اإلنساف دبأموف علغ نفسو إ

ااف اغب  ُب اغبياة اػباصة يعِب ربديدان عدـ التدخل ُب كياف اإلنساف اعبسدم ،كالعقلي  كىك ا      
علغ شراو، أك ظبعتو، ك(التع يبر ليس جريبة ارد أك ؾبموعة أاراد كحسب، بل ىو جريبة  االعتداء،أك 

تهن كرامتو ،اليس خباؼو علغ أحد ما تعد بو السجوف نظاـ حكم مستبد ينكر حقوؽ اإلنساف كيب

                                                 

أ ر عن اإلماـ الفاركؽ قولو "ليس الرجل دبأموف علغ نفسو إف أكجعتو أك خنقتو أك حبستو أف يعػَبؼ علػغ نفسػو" ر1(
كيّبه من اؼبعام ت القاسية كحفظ آدميتو ككرامتو كظبعتو  كى ا بياف جليَّ يقرر ح  اإلنساف ُب عدـ التعرض للتع يب

-دار الكتػػػاب اعبديػػػد-اؼبفػػػاىيم القانونيػػػة غبقػػػوؽ اإلنسػػػاف عػػػرب الزمػػػاف كاؼبكػػػاف-كشػػػراو للمزيػػػد أنظػػػر  د.ساسػػػي اغبػػػاج
 .139ص. 1988-2بّبكت.ط.
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ع ِّبرمتجرد من 
ي
السرية كاؼبعتق ت ُب ب دنا من كجود أصناؼ للتع يب تقشعر ؽبا اابداف، (ااؼب

ر منتزعة من الضحايا ك(وبدث اعَباااتاإلنسانية يساكره شعور شاذ بأنو يبارس مهنة يوميَّة اهو (ينتد 
كسنحاكؿ أف كبدد بدايةن مفهـو التع يب كأىدااو (اؼبطلب ااكؿر ٍب نتحدث عن سبييز إرىابانر لاخرين، 

 التع يب عن اؼبفاىيم ااخرل اؼبشاهبة، كذل  علغ النحو التإب:
 )المطل  األول( مفهوم التعذي  وأىدافو.

يع ِّبر متجرَّ  االنتهاكاتذكرنا أف التع يب من      
د من اإلنسانية ، اعبسيمة الٍب تطاؿ اإلنساف ،ك(اؼب

 .ر1( كىو من أخطر ا رمْب حبكم ش كذه ،اهو عدك لكل البشرية مثل القرصاف، كتاجر الرقي 

كىو ب ل  معدـك اإلنسانية سبامان ا بد من م حقتو ،كمعاقبتو ،كقبل الطوص ُب ى ه اؼبسألة البد من 
 ة من فبارستو (الفرع الثا٘بر.ربديد مفهـو التع يب ، (الفرع ااكؿر ٍب بياف ااىداؼ اؼبتوخا

 )الفر  األول( مفهوم التعذي  :  
اااكار حوؿ ربديد ماىيتو ككجود أبعاد  اخت ؼختلف ُب ربديد مفهـو التع يب كذل  مرٌده ا      

 : بأنو ـبتلفة، لكل مهتم كدارس، كيبكن تعريف التع يب
(كل معاملة ال إنسانية ربتوم علغ معاناة جسديِّة ،أك عقلٌية تفرض بقصد اغبصوؿ علغ معلومات، أك 

 ر2( ،أك توقي  عقوبة، كالٍب تتميز حبالة خاصة من اإلجحاؼ كالشٌدة ر اعَبااات

يعِب التع يب(اعبسدم كالنفسير معان ،كىو فبارسة من أىداؼ معينة تستهدؼ ربقي   االتع يب
كسيلة يراد من خ ؽبا الوصوؿ إٔب نتائد ؿبددة كىو يرتب  عادة دبرحلة (ياياتر يسعغ ؽبا (اعبا٘بر اهو 

 ر3( .االستجواب

اؼبتحصلة  ااالعَباااتجبـر ٓب يرتكبو، كبالتإب  االعَباؼاالتع يب قد يدا  الش   الربمء إٔب        
(باطلةر قانونان ،كال هبوز التعويل عليها أماـ (ااكمر أك ال هبوز (للسلطاتر  اعَباااتمن التع يب 

من اؼبتهمْب ،كذل  بطض النظر  االعَباااتكسائل يّب (قانونيةر للحصوؿ علغ اؼبعلومات ،أك  است داـ
 ر4( ا، كبطض النظر عن خطورة اؼبتهمْب، كجسامة اعبرائم اؼبنسوبة إليهم .عن الظركؼ كدرجة خطور 

                                                 

عزت ؿباضرات ُب حقوؽ اامريكية نيويورؾ مشار إليو لدل د.طارؽ  االربادية االستئناؼأنظر حكم ؿبكمة ر1(
 .28ص.-يّب منشورة-2002-جامعة التحدم سرت-كلية القانوف-اإلنساف ألقيت علغ طلبة الدراسات العليا

-42ص-مرج  ساب -ر مشار إليو لدل د.طارؽ عزت ؿباضرات ُب حقوؽ اإلنسافJ.Duffyأنظر تعريف (ر2(
43 . 

-1990-العراؽ-اؼبوصل-ر اغبكمة للطباعة كالنشردا-شرح قانوف ااكمات اعبزئية-د.سعيد حسْب عبدار3(
 .210ص
-1998-القاىرة-منشورات آمديست االستثنائيةاغبماية الدكلية غبقوؽ اإلنساف ُب الظركؼ  -سعيد اهيم خليلر4(

 .218ص.
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علغ ذل  ااف التع يب أسلوب بش  سبارسو أطراؼ معينة تستهدؼ من خ لو ربقي   كتأسيسان        
دِّدىا (اعبا٘بر اهو كسيلة تؤدم إٔب ربقي  نتائد ؿبددة كل ل ، كم  تطور الفكر اإلنسا٘ب  يايات، وبي

مل علغ (اغبقوقير، إذبهت كل الدساتّب اغبديثة كاإلع نات كاؼبوا ي  الدكلية إٔب ربرٙب فبارسة ى ا الع
 اؼبستول الوطِب كالدكٕب كما سنرل الحقان.

 )الفر  الثاني( األىداف المتوخَّاة من ممارسة التعذي . 
الجداؿ ُب أف القائمْب علغ التع يب متجردكف من اإلنسانية ،بل يصلوف ُب أحايْب كثّبة إٔب التل ذ    

إعَبااات  انتزاعهم، ىداهم ىو بالتع يب ،اهم ب  (كازع ديِبر يردعهم ،كال (أخ قير يكبم صباح
، كىك ا قبد أف ج كر (التع يبر ضاربة ُب اانظمة الدكتاتورية ذات ترضي السلطة، كترىب اػبصـو

الركح العنصرية، كأ ناء حاالت (النزاع اؼبسٌلمر ك(اغبركب ااىلٌية، كالدكلٌيةر كما أف أنظمة (الطوارئ 
 تع يب، كال م يهدؼ إٔب ربقي  يايات كنتائد ؿبددة .كالقوانْب اإلستثنائيةر زبل  بيئة حاضنة لل

كاف (التع يبر يرتب  إرتباطان ك يقان باإلستجواب، ااف اؽبدؼ اليكوف الوصوؿ إٔب اغبقيقة ا ردة جبم  
التهمة عنو كاقان للقواعد الطبيعية القانونية ُب ى ا الشأف،   أدلة اإل بات ضد اؼبتهم، أك صب  مايثبت نفي

إنتزاع معلومات مفيدة سياسيان كأمنيان كب  ضمانات قانونية ،كى ا يصاحبو ربطيم ش صية  بل اؽبدؼ
التع يب(الحقانر إٔب نشر الرعب  يهدؼ -،كى ا ىدؼ (آ٘بر بينما اإلنساف كإذاللو كإنتهاؾ كرامتو

 البةلدل الوس  ال م تعيش ايو الضحٌية ا  يعد اااراد قادركف علغ التعبّب عن حقوقهم أك اؼبط
هبا ايلتزموف الصمت ،كال يبارسوف حيا م السياسية، كحٌب اإلجتماعية بشكل طبيعي ،اأ ر التع يب ال 
يقتصر علغ الضحية كحسب ،بل يبتد اسرتو كزم ئو كعشّبتو الٍب تأكيو.إف اغبصوؿ علغ اؼبعلومات 

كما أف التع يب يرتب  حبفظ ر1( قسران من (اعب َّدر يؤدم إٔب ربطيم ش صية ،كإنسانية (الضحيةر.
النظاـ السياسي،أك النفوذ  موعة ما حيع يسعغ القائموف عليو إل بات الوالء كالطاعة،كتفادم التهديد 
بالضرر اتمل ضد السلطة اغباكمة االقانوف ضبغ جسم اإلنساف،كجعل اإلعتداء عليو ؿب ن عبرائم 

كن أف يستمر إٔب اابد، اف ُب حياة الشعوب ـبتلفة.إف إرىاب الضحية ،كزبويف اآلخرين، اليب
اؼبضطهدة غبظات اارقة يتوقف عندىا الزمن، كحٌب النكوف ُب دائرة مفرية، البد أف نتجو مباشرة إٔب 
ج كر التع يب ،كذل  بتنظيم أصوؿ اغبكم كإص حو ،كإمباء(الوازع الديِبرك إرساء مفاىيم (حقوؽ 

اؼبساءلة الفورية للمتهمْب بالتع يب ،ىو العامل ااساس ُب اإلنسافر كحرياتو كال جداؿ أف يياب 
كجودىا كتصعيدىا، الو كاف للمتهم بالتع يب إحساس، بأنو سي ح  اور إرتكاب جريبتو كيناؿ عقابو 

ي ىب جانب من الفقو إٔب ،كأف اارض ستضي  عليو دبا رحبت، ؼبا أقدـ علغ فبارسة التع يب كىك ا 
 : إصباؽبا ُب اآلٌب أف أىداؼ التع يب يبكن

                                                 

 . 23ص.-مرج  ساب  -د.طارؽ عزتر1(
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أىداؼ (تكتيكٌيةر كتتمثل بتحقي  القسر، للحصوؿ علغ معلومات مفيدة أمنٌيان كسياسٌيان، أك  أكالن:
زبويف ،أك إرىاب الضحٌية، أك أم ش   آخر ،كى ا اؽبدؼ قد يبارس بطرض (ربطيم الش صية 

رائم اعبنائية، كنشر الرعب ُب اإلنسانيةر للضحية ،أك يكوف (كعقوبةر مصاحبة للضحايا اؼبتهمْب باعب
 أكساطهم .

أىداؼ (هنائيةر كتعُب فبارسة التع يب لطرض اغبفاظ علغ (النظاـ السياسير أك سبكْب (صباعة   انيان:
ُب نفوذىا داخل الدكلة كما يسعغ القائموف علغ (التع يبر لتفادم أم ضرر قد  االستمرارمعينةر من 

، كسح  ر1(رتبطْب هبا ك إ بات كالئهم ،كتبعيتهم للنظاـ السياسييلح  مستقب ن بالسلطة اغباكمة اؼب
 أماـ العدالة ك الديبقراطية ، كترسيو مفاىيم حقوؽ اإلنساف. كأداء(اؼبعارضْبر ايصبم التع يب عقبة  

   كلكن ماىي ااسباب ااخرل كراء تفشي ظاىرة التع يب
 منها: ازديادىاعات ك شبة أساب أخرل تؤدم إٔب تفشي ظاىرة التع يب ُب ا تم

ُب الدكلة كقوانْب  اإلجراءات اعبنائية ، كربديدان  القصور التشريعي ُب النصوص الدستوريٌة كالقانونٌية-1
حوؿ سرعة إحضار اؼبتهم أماـ النيابة العامة أك اكمة اؼب تصة ،عقب القبض عليو مباشرة، كعدـ تركو 

 ية ما .اَبة أطوؿ ُب السجن أك التوقيف علغ ذمة قض
الٍب ينشئوىا اإلنق بيوف ، أك الثوار حيع كثّبان ما  كالعسكرية كااكم اػباصة االستثنائيةااكم  -2

 اؼبتهمْب ربت التع يب.   اعَباااتر قضاءان موازيان، تنتزع ايو االستثنائييكوف ى ا (القضاء 
للطبيب الشرعي ربديد أم تطيّبات ، حٌب يبكن اعتقالواور  عدـ تسجيل اغبالة الطبيعية للمعتقل -3

 كقعت عليو نتيجة التع يب.
إجراء أم ربقي  عن فبارسة التع يب ، داخل سجوهنا كمعتق  ا  ، كارضها لرقابة  راض اغبكومات -4

 شديدة حوؿ نشر أنباء عن التع يب.
 ، لاش اص اؼبتهمْب بالتع يب. ارض حصانة عند ااكمة اعبنائية -5

التع يب ، كذل   الستمرارتظاار اعبهود ؼبواجهة ى ه ااسباب، كالظركؼ اؼبهيئة يتطلب  كىو ما
بتعديل التشريعات ذات الع قة ،كربديدان من حيع سرعة مثوؿ اؼبتهم عقب القبض عليو ، كضركرة 

يؤخ  بالتع يب  اعَباؼكل   باستبعاد، كالتأكيد علغ الن  القانو٘ب، اعتقالوتسجيل حالتو الصحية اور 
عليو ُب حكم اكمة،كفبارسة الضطوط علغ اغبكومات إلجراء تقصي اغبقائ  عن  االعتمادكعدـ ، 

 ر2( .ارتكابوفبارسات التع يب، كضركرة نشر فبارساتو ، كإسقاط أية حصانة للمسئولْب عن 

                                                 

 .190ص  -اؼبرج  الساب -للمزيد أنظر د.طارؽ عزتر1(
-إبريل 30-س-2-ع-ؾبلة إدارة اغبكومة-كحقو ُب التعويض االحتياطياؼبضركر من اغببس  -يناـ ؿبمد يناـر2(

 . 95-93-ص-1986مايو
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 : تميِّيز التعذي  عن المفاىيم األخرى.المطل  الثاني
يعِب كجود معاملة ال إنسانية /التع يب حددنا أف التع يبخ ؿ تعريفنا الساب  ؼبفهـو من      

ما ، أك  اعَباااتتضمنت ،معاناة جسدية ،أك عقلية، أك كليهما معان ،ايرًضىٍت بقصد اغبصوؿ علغ 
معلومات، أك كانت بقصد إحداث عقوبة ،كتكوف ى ه اؼبعاملة ال إنسانية متسمة حبالة من الشدة 

 ر1( ىا عن يّبىا من الصنوؼ ااخرل الٍب عادة ما تقل عنها ُب الشٌدة .،كالقسوة، كاإلجحاؼ ما يبٌيز 
إليو ُب سبييز التع يب عن اؼبفاىيم ااخرل اؼبشاهبة  االستناد إف اؼبعيار ال م يبكن  اما ىو اؼبعيار إذان 

ىو (إحداث ااـ ،كدرجة اؼبعاناة، كبلويها ،درجة من اعبسامةر كبعبارة أخرل أم (سلوؾر يشعر 
كىنا البد من اإلشارة إٔب بعض اؼبفاىيم اؼبشاهبة  اإلنساف أ ناء توقيعو عليو بأنو (تع يبر اهو ك ل .

 كنبا :
 وبة القاسية .اؼبعاملة أك العق .1
 اؼبعاملة ال إنسانية أك اؼبهينة .2
(شٌدةر اؼبعاناة الفادحة كالبالطة القسوة الٍب هبب أف تكوف ظاىرة ك مستقرة قبل التع يب  كىنا تربز   

،امٌب بلطت اؼبعاملة حدان من القسوة ،كاعبسامة ،كشدة اؼبعاناة أصبحت تع يبان، كإال اهي تندرج ُب 
ثِّل معاملة الإنسانية ، كمهينةاؼبعام ت ال إنساني ، أما اؼبعاملة ال إنسانية أك اؼبهينة .ر2(ة اكل تع يب يبي

 اهي تسبب إذالالن جسيمان للش   نفسو ، أك من قبل اآلخرين ، أك الٍب تفرض ضد إرادتو أك شعوره.
الش   ُب نفسو، أك ُب كاؼبعاملة اؼبهينة أك اغباطة بالكرامة ىي الٍب تيقلِّل من مكانة أك كض  ،أك منزلة 

حٌب تصل اؼبعاملة ال إنسانية إٔب الفعل ا رَـّ البد أف تشتمل علغ درجة من  إذفأعْب اآلخرين .
يٍرتىكب كك ل  صبي  الظركؼ كاؼب بسات ايطة بالش   ، 

القسوة، كطبيعة اإلحساس اؼب ـز للفعل اؼب
قصدت التمييز بْب التع يب بناء علغ ظبة  نسافاإلتفاقية ااكركبية غبقوؽ اإلككما سنرل الحقان ااف 

خاصة ، ىي الرب  بْب اسلوب اؼبعاملة ال إنسانية ، كشدة اؼبعاناة الناذبة ،كما أف اؼبعاناة الفادحة 
ك ر3(البالطة الشدة اؼبتطلبة لوصف اؼبمارسة بالتع يب ،هبب أف تكوف ظاىرة كمستقرة قبل التع يب. 

ر حيع نٌصت علغ أنو 2\1كربديدان اؼبادة ( ي  ااش اص من التع يبإع ف ضباية صببالرجوع إٔب 
(ييشكِّل التع يب شك ن متفاقمان كمتعمدان من أشكاؿ اؼبعاملة أك العقوبة القاسية أك ال إنسانية أك 
اؼبهينةر اأم معاملة يتعرض ؽبا كيتطلب اامر ربديدىا ، البد من النظر إٔب جسامة كشٌدة ،كقسوة 

رتكب من اعب د ضد الضحية، كمٌب قصد من الفعل ربقّب اإلنساف، أك إىانتو أك إكراىو، من الفعل اؼب
                                                 

متاح  -حوؿ التع يب ُب العراؽ 2006.3.6ر بتاريو 14.001.2006راج  ك يقة منظمة العفو الدكلٌية رقم (ر1(
 علغ شبكة اؼبعلومات الدكلٌية.

 .221  الساب  صاؼبرج -طارؽ عزتر2(
 .64اؼبرج  الساب  ص -طارؽ عزتر3(
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خ ؿ كضعو ُب حبس إنفرادم، كعزلو عن اآلخرين، ااف ذل  يعد دبثابة (تع يبر إضااة إٔب ما يشكِّلو 
أنواع التع يب  من معاملة مهينة، أك حاطة بالكرامة، ايما يستوجب ربرٙب أم تعامل قاسو أك مهْب ككااة

النفسي ،كاعبسدم كال عربة بأم إعَباؼ أنتزع باإلكراه أك التهديد أك التع يب كللمتضرر اؼبطالبة 
 كاقان للقانوف، كما سنرل الحقان. ر1( بالتعويض، عن الضرر اؼبادم، كاؼبعنوم عما أصابو،

 صية، أك النيل من شرؼ كإذا كاف (القانوف الدكٕب اإلنسا٘بر يقرر عدـ جواز أمتهاف الكرامة الش
سلَّحة، من أاعاؿ ىي أكثر ر2( اإلنساف كعرضو

ي
،  ااف ما يبارس أ ناء اغبركب ااىليَّة، أك النزاعات اؼب

بشاعة، كقسوة من جرائم التع يب، الٍب ترتكب ُب ظل أحكاـ (القانوف الداخلير، كُب زمن السلم، 
، العنصرم االنتقاـعنصرية ، دبا يفيض عليو ركح  اتاعتبار اف التع يب ال م يبارسو اعبا٘ب ، يقـو علغ 

 .ر3( الظاىر، عند فبارستو
كمثاؿ ذل  جرائم التع يب ،الٍب قامت هبا القوات (الصربيةر، ضد مسلمي (البوسنة كاؽبرس ر عاـ  

كما أنو ليس خباؼو علغ أحد اعبرائم اعبسيمة ،الٍب قامت هبا القوات (اإلسرائيليةر ضد .  ر4( ـ1991
،كالضرب ،كاإلجهاض، كىت  العرض كيّبىا من اعبرائم  كاالحتجاز(الفلسطينيْبر، كالٍب مشلت القتل، 

 البشعة الٍب تشكِّل كصمة عار علغ جبْب اإلنسانية .
صارخان للحماية الدكلية،  انتهاكاعن إيقااها ،كىو ما يعد ب  ش   كقد عجز ا تم  الدكٕب، عجزان تامان 

   الٍب كفلتها قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، كموا ي  القانوف الدكٕب ااخرل ذات الع قة حبقوؽ
 ر5( اإلنساف.

القوات اامريكية ُب معتقل (جوانتانامور اهي التزاؿ ما لة للعياف أبرزىا  ارتكبتهاالٍب  أما جرائم التع يب
حاد ة تدنيس (اؼبصحف الشريفر، كما يبثلو  ذل  من تع يب معنوم، كنفسي للمعتقلْب ، كك ل  

، كربطيم   االعتدادالوسائل ااخرل البشعة مثل (تقنية عزؿ اغبواس، كالت عب اؼبناخي، كتعديل النـو
اغبرمة، كتطبي  الوسائل السابقة  بانتهاؾكتنجيس اؼبعتقل ،كتعريتو ،كاغبل  اإلجبارم، كالتهديد بال ات، 

                                                 

 .97مرج  ساب  ص -يناـ ؿبمد يناـر1(
-دار النهضة العربية-دراسة مقارنة بالشريعة اإلس مية -القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب -د عبد الطِب ؿبمودر2(

 .122-120-ص-1991القاىرة
 -الدكٕب اعبنائي كالقانوف الداخلي اؼبكتب العريب اغبديعجريبة التع يب ُب القانوف  -ؿبمد عبدا أبوبكرر3(

 .53ص.20060-ااسكندرية
ـ بشأف إنشاء ؿبكمة دكلية ؼبعاقبة مرتكيب اإلنتهاكات الصارخة  1993ر لسنة 808أنظر قرار ؾبلس اامن رقم (ر4(

 ـ ُب ذات الشأف. 1993ر لسنة 827للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ُب إقليم يويس ايا السابقة ، كك ل  القرار (
أنظر تقارير اؼبقرر اػباص (ناهبل ركدٕبر حوؿ جرائم التع يب ضد الفلسطينيْب دبوجب قرار عبنة حقوؽ اإلنساف ر5(

 . 1995.12.1ر 32/992رقم (
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كيّبىا من   ر1( العنصر النسائي ُب التع يبر. استط ؿعلغ اؼبعتقل أماـ يّبه من اؼبعتقلْب، كتقنية 
إٔب أساليب أخرل منها عبأت القوات اامريكية  ك ربان من اؼبسئولية القانونية اؼبمارسات ااخرل .

 كاستئجارالطائرات كمراكز ربقي  ،كتسليم اؼبعتقلْب إٔب ـبابرات العآب الثالع لتع يبهم  است داـ(
اؼبعتقلْب ،ك إخفائهم عن اانظار.ر كىي أساليب  كاختطاؼاؼبرتزقة ،كالتعاقد معهم كشركات أمنية، 
 ارتكبتهابالبعض يلغ القوؿ أف اعبرائم الٍب  ما حداكى ا 3ر2( معركاة بْب اانظمة الدكتاتورية كالقمعية .

عادة ، كلكن ى ه  استثناء االنتهاؾاف  انتهاكاتالواليات اؼبتحدة ىي جرائم ضد اإلنسانية ،كليست 
أمريكية ؿبيٍكىمىة. اسَباتيجيةاعبرائم ىي 

إف (اؼبع ِّبر قد يست دـ أساليب ياية ُب القسوة،  ر3(4
مشركعة كعقاقّب ،قد تؤدم إٔب إاساد العقل، أك التشوِّيو اعبسدم، أك القياـ  طيرؽ طبِّية يّب كاست داـ

االتع يب قد يكوف (ماديانر يَبتب عليو  ذفإر4( 5علغ جسم (اؼبع َّبر. بيولوجيةباجراء ذبارب طبيَّة أك 
إصابات جسيمة جبسد الضحية، أك اؼبعتقل قد يفضي إٔب عاىة مستديبة للمع َّب ،أك ردبا يؤدم إٔب 
اقد حياتو، ك أما أف يكوف (معنويانر يفض إٔب إحداث آالـ، كأمراض نفسٌية قد تستمر م  الش   

علغ ى ا اأف يياب الرقابة علغ ااجهزة  كتأسيسان 1ر5( اؼبع َّب طيلة حياتو كقد تؤدم إٔب اعبنوف .
دكر القانوف كااجهزة القضائية ،من مثل ى ه اعبرائم يطل  يد ى ه ااجهزة القمعيَّة ،  كاستبعاداامنية ،

 شٌبَّ صنوؼ التع يب. ارتكابُب  االستمراركالقائمْب علغ اؼبعتق ت ،ُب 

 

 

                                                 

شبكة  –حقوؽ اإلنساف موق  اؼبسلم  كانتهاكاتانوف التع يب اامريكي  -راج  مقالة علي حسْب باكّبر1(
-129السنة  -43271العدد -العربية ااىراـمقالة صحيفة  -. كحوؿ ذات اؼبوضوع2005\12\28-اإلنَبنت
 .2005-5-27بتاريو 

 اؼبرج  الساب . -حسن باكّبر2(
دراسة  -ُب ا الْب الدكٕب كاإلدارم االستثنائيةضمانات اااراد ُب ظل الظركؼ  -ؿبمد أضبد إبراىيم -انظرر3(

 .346-ص-2008-لقاىرةا-دار النهضة العربية -مقارنة
 .7ص-مرج  ساب  -جريبة التع يب -ؿبمد عبدا أبوبكرر4(
اعبنسي  كاالعتداءالبد٘ب أك ( اؼبادمر الضرب بشٌبَّ الوسائل ككسر ااسناف كالصع  بالكهرباء  كمن أمثلة التع يب:ر5(

 كمن أمثلة التع يب : -كىت  العرض كحرؽ اعبلد كبَب ااعضاء التناسلية كتقنية عزؿ اغبواس كالت عب اؼبناخي ..أْب.
كمشاىدة تع يب اآلخرين  كااليتصاباؼبعنوم أك (النفسير اغبرماف من النـو كاإلرىاؽ كاإلذالؿ كالتهديد بالتع يب 

أجهزة   است داـكمة ؼبدة طويلة كاإلخفاء القسرم كيدخل ُب التع يب النفسي باؼبعتقل دكف ؿبا  كاالحتفاظكاإلىانة 
اغبماية اعبنائية -إظباعيل عبدالرضبن ؿبمد -كشف الك ب كالتنوٙب اؼبطناطيسي كالتحليل الت ديرم.للمزيد راج 

عبدا كك ل  ؿبمد -567ص-2000-اؼبنصورة–اغبقوؽ  -دكتوراهرسالة -للمدنيْب ُب زمن النزاعات اؼبسلحة
   .8ص-مرج  ساب -أبوبكر جريبة التع يب
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 القانون الوطني والدولي.حظر التعذي  في  المبحث الثاني:
مراء أف كل النظم القانونية تيقرِّر مسئولية اعبا٘ب عن جنايتو، ؼبا ؽبا من أ ار بالطة اػبطورة  ال         

النفسي لدل ااش اص، كتيعرِّض كياهنم اؼبعنوم ػبطر جاٍب علغ  االستقرار،اجريبة (التع يبر  دد 
كاا ار اعبسدية للجريبة كآ ار (الضرب كاعبرح كالعاىة الصدكر ال يبكن تفاديو كما أف اؼب اطر، 

 الستئصاؿالوااة.ر كيّبىا فبا يستوجب ب ؿ جهود مضنية  اؼبستديبة، أك العجز الكلي، أك اعبزئي أك
 ، ككض  اغبلوؿ اؼب ئمة للوقاية منها.كانتشارىاشأاة اعبريبة أك الت فيف من حد ا، 

شاملة  تعصم  كاقتصاديةت دستورية ،كقانونية ،كسياسية ،كأمنية ،يتطلب إجراء إص حا كىو ما        
كض  سياسة جنائية، ناجعة  ما يستوجبكىو  ، ر1(إٔب مهاكم كمسال  اعبريبة  االنزالؽاااراد من 

للوقاية من اعبرائم ،كربديدان جريبة التع يب! مدار حبثنا حيع سنتناكؿ حظر التع يب ُب النظاـ القانو٘ب 
 الوطِب (اؼبطلب ااكؿر ٍب نتعرض غبظر التع يب ُب النظاـ القانو٘ب الدكٕب(اؼبطلب الثا٘بر.

 وطني.حظر التعذي  في النظام القانوني ال)المطل  األول(
ذكرنا ايما سب  أف صبي  اادياف السماكية، كالقوانْب الوضعية قد حظرت التع يب حيع ساىم        

تطور حركة حقوؽ اإلنساف ُب العصر اغبديع، إٔب ضبل أيلب الدكؿ للن  ُب دساتّبىا علغ حظر 
أف النمو اؼبطَّرد ُب حركة  اعبنائي. كما ا الوطنية ذات الطاب  التع يب، كمن ٍب اؼبعاقبة عليو ُب تشريعا

حقوؽ اإلنساف علغ اؼبستول الوطِب، ساىم ُب حظر التع يب، كيّبه من اؼبمارسات ا رَّمة، كى ا ما 
 أنعكس بدكره علغ مستول الدساتّب ، كالتشريعات الوطنية الٍب تعددت مشارهبا ُب ى ا اؼبضمار .

 أواًل: موقف بعض الدساتير العربية من حظر التعذي .
لقد تباين موقف الدساتّب العربية من ذبرٙب التع يب حيع ظلت دساتّب صامتة عنو بينما عاعبت        

تّب حرمت ر دساالفئة ااكٔبأخرل ربرٙب اللجوء للتع يب بصيغ ـبتلفة، كيبكن إصباؿ ذل  ُب اآلٌب: (
كال م  1951ر عاـ كيأٌب ُب مقدمة ى ه الدساتّب (الدستور اؼبلكي اللييبالتع يب بأشكاؿ ـبتلفة:

القبض علغ أم إنساف، أك توقيفو، أك حبسو أك تفتيشو  ال هبوزر منو علغ ما يلي (16ن  ُب اؼبادة (
ر كُب تع يب أحدان  أك إنزاؿ عقاب مهْب بو.،إال ُب ااحواؿ الٍب ين  عليها القانوف، كالهبوز إط قان 

 .ر2( ر1971(اإلماراتر كدستور 1962ى ا الشأف ذىبت دساتّب كل من (الكويت
                                                 

 .65مرج  ساب  ص. -إظباعيل عبدالرضبن أضبدر1(
أم ن  حوؿ التع يب أك اؼبمارسات اؼبرتبطة بو ،  1977كك ل  إع ف سلطة الشعب  1969ٓب يتضمن اإلع ف الدستورم اللييب ر2(

لسنة  5كالقانوف رقم  1991ر لسنة 20كقانوف تعزيز اغبرية رقم ( 1988اإلنساف أما اؼببادئ الواردة ُب الو يقة اػبضراء الكربل غبقوؽ 
بشأف تطبي  مبادئ الو يقة ااف اػبطاب موجو للمشرع لتعديل القوانْب كليس للقاضي كقد ساكت (اكمة العليار ايهما كاقان  1991

  العملي ريم ما مث ه آن اؾ من نشؤ منظومة غبقوؽ اإلنساف  ر ؽ كىو ما أاقدنبا معان إمكانية التطبي15/48غبكم اكمة ُب الطعن(
ر 10،3(–ر 1،2. ـ.ـ.ع العدد (1992.11.23رؽ جلسة.58/38كاف ا تم  اللييب ُب أمس اغباجة ؽبا، أنظر الطعن اؼبد٘ب رقم (

 .25رص38-37كك ل  ؾبلة اكمة العليا السنة( 124ص  1993
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ر 1926كمنها دستور (لبناف ايها أم ن  دستورم حبظر التع يب:ر دساتّب ٓب يرد الفئة الثانية(
 ر.1996ر كدستور (اؼبطرب 1959ر،كك ل  دستور(تونس1952،كدستور(ااردف

ك(دستور ر 1973كمنها دستور (سورياليو:ر دساتّب نصت علغ خطر التع يب كاؼبعاقبة عالفئة الثالثة(
رحظر التع يب كبط ف كل قوؿ 2003كما كردف ُب قانوف (السطْب ااساسي ر1( ر.1992جيبوٌب

 3ر2( أك أعَباؼ صدر باإلستناد عليو.
ر دساتّب حظرت التع يب ،كأقرت عقوبات علغ من يبارسو م  كفالة ح  الضحية ُب الفئة الرابعة(

  ر3( .2005لعراقي ، كالدستور ا1971التعويض، كمنها الدستور اؼبصرم 

ثِّلها الدستور اعبزائرم لعاـ الفئة اػبامسة(  . 1996ر يبي
كيبثل ى ا الدستور النظرة ااكثر تقدمان، حيع أحتول علغ ضمانة دستورية كقانونية من شأهنا التقليل 
دان من حاالت التع يب، كاؼبمارسات ااخرل اؼبرتبطة بو كبالرجوع إٔب نصوص الدستور اعبزائرم ،كربدي

ر كالٍب تقضي بأف (تضمن الدكلة عدـ إنتهاؾ حرمة اإلنساف، كحظر أم عنف بد٘ب 34ن  اؼبادة (
ر من ذات الدستور يقضي بأف (ىبض  48،أك معنوم  أك أم مساس بالكرامةر كما أف ن  اؼبادة (

ساعة ،كال يبكن  التحقي  ُب ؾباؿ التحريات اعبزائية للرقابة القضائية ،كال يبكن أف يتجاكز شباف كأربعْب
 للشركط اددة بالقانوف....ر. سبديد مدة التوقيف للنظر إال إستثناء،  ككاقان 

 حظر التعذي  في القانون الجنائي.: ثانيا
ذكرنا أف الدساتّب العربية إختلفت ُب معاعبة مسألة التع يب، كى ا بدكره إنعكس علغ القوانْب العقابية 

علغ ضباية اغبرية الش صية للفرد، كضماف س متو اعبسدية، حبكم أف من حيع اؼبن ، ااؼبشرع وبرص 
حيع قبد أف قانوف .جريبة التع يب من اعبرائم اؼبضرَّة باؼبصلحة العامة، كىي ب ل  ال تسق  بالتقادـ

ر عقوبات حيع أعترب أف التع يب من (جرائم 385-378كقد ن  ُب اؼبواد ( العقوبات اللييب
 صر، إذ ضبغ القانوف جسم اإلنساف كجعل اإلعتداء عليو ؿب ن عبرائم ـبتلفة.اإلعتداء علغ ااش ا

كتنصرؼ (اغبمايةر ىنا إٔب جسم اإلنساف بكامل مكوناتو، كأعضائو ، ظاىرة كباطنة، أم دبعُب كل 
سلوؾ موجَّو إٔب جسم اإلنساف اغبي من شأنو اؼبساس بس متو، كىو ما يتحق  بأست داـ إنساف ما 

نيَّة ضد يّبه من البشر،كما يتحق  باست داـ قول الطبيعة، كالتيار الكهربائي كيّبه من قوتو البد
   ر1( الوسائل الٍب ذبرب اإلرادة، ككل كسيلة أخرل ؽبا نفس اا ر.

                                                 

 .1992جيبوٌب ر من دستور 16أنظر: اؼبادة (ر1(
 .2003ر من قانوف السطْب ااساسي اؼبعٌدؿ لسنة 13أنظر :اؼبادة (ر2(
 .197رمن الدستور اؼبصرم 57أنظر: اؼبادة (ر3(
جامعة  -جرائم اإلعتداء علغ ااش اص -1\ج –القسم اػباص  -قانوف العقوبات اللييب -ؿبمد رمضاف بارهر1(

 .271-145. 2013-ط-طرابلس ليبيا
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ر جريبة اػبطف كحدَّد ؽبا السجن مدة التزيد عن 428كما أكرد ُب الفصل (الثا٘بر منو كربديدان اؼبادة (  
سب  سنوات إف كق  الفعل من موظف عمومي، متجاكزان حدكد سلطات كظيفية، كما حظرت اؼبادة 

ا أضاات اؼبادة كملطّب يكوف جريبة أك التهديد بو .ر من ذات القانوف إستعماؿ العنف إريامان ل429(
ر عقوبات 431ر حكمان آخر يتعل  بالتهديد بانزاؿ ضرر يّب مشركع، بينما كرد ُب ن  اؼبادة (430(

إساءة إستعماؿ السلطة ضد أحاد الناس إف صدرت من موظف عمومي أ ناء فبارسة كظيفتو، كذل  
ر كالٍب حظرت  435دة (بطريقة رب  من شراهم أك كانت بشكل يسبب ؽبم أؼبان بدنيان، كك ل  ن  اؼبا

كل موظف عمومي يأمر بتع يب اؼبتهمْب ،أك يع هبم بنفسو، كقررت ؽبا العقوبة من (  ث سنوات إٔب 
كُب القانوف اؼبقارف قبد أف قانوف العقوبات (اؼبصرمر قد عرَّؼ جريبة التع يب كحدَّد ر1( عشر سنواتر.

 ث إٔب عشر سنوات كىنا ضبغ اؼبشرع مصلحة عقوبة ؽبا تَباكح بْب ااشطاؿ الشاقة، أك السجن من  
كذبدر اإلشارة إٔب عدـ جواز ر2( .الش   ُب س مة جسده، كعدـ اؼبساس بكرامتو اإلنسانية

اإلحتجاج ،باإلعفاء من اؼبسئولية اعبنائية إذا كاف اؼبرؤكس ، قد إعتقد مشركعية أمر الرئيس، كال يبكن 
 ر3( جرائم التع يب.اإلا ت من اؼبسئولية بالت رع ب ل  ُب 

 ثالثاً: مدى اإللتزام بحظر التعذي  في ليبيا.

سلَّم، ريم أف القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كقانوف حقوؽ اإلنساف يظ ف ميطبَّقْب أ ناء النزاع 
ي
كنبا يكم ف بعضهما ُب اؼب

ر تصاعدان ُب كتّبة إنتهاكات حقوؽ اإلنساف، 2011أحداث ( ى ا الشأف إال أف اؼب حظ أف (ليبيار شهدت بعد
سبثلَّت ُب اإلخفاء القسرم للمعتقلْب ،كإست داـ أساليب التع يب، كيّبىا من اؼبمارسات اؼبهينة بالكرامة، اض ن عن 

ِبر ال م سبارسو القياـ بأعماؿ اإلعتقاؿ دكف توجيو  مة للمعتقلْب، كاإلعتداء علغ حيا م، كما نظاـ (اإلعتقاؿ اام
بعض ا موعات اؼبسلَّحة اػبارجة عن القانوف ،إزداد بشكل ملحوظ ،كىو ما ينبث بتفاقم ااكضاع اإلنسانية كالقانونية 
،كتراج  منظومة حقوؽ اإلنساف كاغبريات العامة ،كوبرج الساسة القائمْب علغ السلطة، كستظل ى ه اعبرائم تؤرؽ 

، بعيدان عن التجاذبات االنتهاكاتار اعبهود كمضاعفتها ،للت ل  هنائيان من ى ه ا تم  اللييب،كىي تتطلب تظا
كال ش  أنو ريم إلتزامات أيلب دكؿ العآب حبظر التع يب من ر1( السياسية كاؼبتاجرة باغبقوؽ، كاغبريات العامة.

 الدكؿ، كما تشّب التقارير الدكرية الزالت سبارس علغ نطاؽ كاس  ُب ـبتلف  االنتهاكاتالناحية القانونية، إال أف ى ه 
كالش  أف عدـ تقادـ جرائم اغبرب،كاعبرائم اؼبرتكبة ضد ر2( الصادرة عن اؼبنظمات الدكلية العاملة هب ا الشأف .

    .ر3( االنتهاكاتاإلنسانية سيسهم ب  ش  ُب اغبد من ى ه 

                                                 

دار الفضيل للنشر -2-ج-الشامل ُب التعليقات علغ قانوف العقوبات-ؿبمد مصطفغ اؽبو٘ب كسعد سآب العسبلي -للمزيدراج  ر1(
 .348-333ص-2\ط-2007بنطازم-كالتوزي 

 .100ص3-ط-2004-ااسكندرية-مصادره كتطبيقاتو الوطنية كالدكلية -قانوف حقوؽ اإلنساف -الشااعي ؿبمد بشّب –أنظر ر2(
 .135ص–مرج  ساب   -تطارؽ عز ر3(
 .1989ر لسنة 20اعبريدة الرظبية العدد( 1989-5-16بتاريو  1984إنضمت دكلة (ليبيار إٔب إتفاقية مناىضة التع يب ر1(
 .93ص–مرج  ساب   -طارؽ عزتر2(
 .2003-لندف-1ط.-دليل التحركات -ر مكااحة التع يبwww.amnsty.orgر متاع علغ موق  منظمة العفو الولية (2006-3-6ر (MDD14/001-2006أنظر الو يقة رقم (ر3(

http://www.amnsty.org/
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 ( حظر التعذي  في القانون الدولي.المطل  الثاني)
تطوَّر النظاـ القانو٘ب الدكٕب ،كشهدت منظومة حقوؽ اإلنساف مبوان متزايدان علغ اؼبستول اإلقليمي        

،كالدكٕب سبثل ُب خل  قواعد قانونية، ُب ؾباالت متعددة غبقوؽ اإلنساف، كيبكن إهباز ذل  ُب نشؤ 
،أك تارىبية  اقتصاديةك تنظيمات إقليمية ربظر التع يب، كاؼبمارسات اؼبرتبطة بو ذات طبيعة سياسية ،أ

 كيبكن التعرَّض ؽبا علغ النحو التإب :
 حظر التعذي  عل  المستوى اإلقليمي. -الفر  األول

نشأت قواعد قانونية، إقليمية ،إمتدت لتشمل ؾباالت متعددة ُب حقوؽ اإلنساف كربديدان ما يتعل  
 حبظر التع يب ،كيبكن ربديدىا ُب اآلٌب :

أم كالٍب ًب التأكيد ايها علغ عدـ جواز إخضاع  ر1950ااكركبية غبقوؽ اإلنساف (اإلتفاقية  -1
إنساف للتع يب ،أك اؼبعاملة اؼبهينة للكرامة، كتضمنت الن  علغ آليات تنفي ية ،لتطبي  نصوصها سواء 

فاقية عن طري  اللجنة ااكربية غبقوؽ اإلنساف ،أك اكمة ااكربية غبقوؽ اإلنساف.ٍب صدرت اإلت
،كالٍب أغبقت هبا برتوكوالت  1987ااكربية ؼبن  التع يب، أك اؼبعاملة ،أك العقوبة ال إنسانية، أك اؼبهينة 

،كالٍب اغبقت هبا (اللجنة ااكربية ؼبن  التع يب ،كتتشكل من عدد من ااعضاء ،يساكم  1993عاـ 
 ر1( عدد ااطراؼ ُب اإلتفاقية ااكربية ؼبن  التع يبر.

،كالٍب كرد ايها التأكيد علغ  1969اإلتفاقية اامريكية غبقوؽ اإلنساف علغ اؼبستول اامريكي -2
عدـ جواز إخضاع أحد للتع يب ،أك العقوبة، أك ؼبعاملة قاسية، أك يّب إنسانية ،كحرصت علغ ضركرة 

ل إعتماد اإلتفاقية كما جر جب للكرامة اؼبتأصلة ُب اإلنساف.معاملة كل من قييدِّت حريتو، باإلحَباـ الوا
 ر1(1،هبدؼ مكااحة التع يب، كتعزيز إحَباـ حقوؽ اإلنساف. 1987ؼبن  التع يب، كالعقاب عليو عاـ 

اقد أكد علغ أف لكل ارد اغب  ُب إحَباـ كرامتو ،كاإلعَباؼ لو  أما اؼبيثاؽ اااريقي غبقوؽ اإلنساف -3
انو كإستعباده ،كخاصة اإلسَبقاؽ، كالتع يب بش صيتو القانونية، كحظر كااة أشكاؿ إستط لو، كإمته

بكااة أنواعو، كاؼبعاملة الوحشية كما ًب الن  علغ تشكِّيل اللجنة اااريقية غبقوؽ اإلنساف ،كالشعوب، 
كٓب يتضمن تشكِّيل ؿبكمة أاريقية غبقوؽ اإلنساف ،كمن الناحية الواقعية ااف ى ا اؼبيثاؽ يعد أقل قيمة 

 ر2( لتطبي  مقارنة بالتنظيم ااكريب، كاامريكي اؼبتعل  حبظر التع يب.قانونية، كاعالية ُب ا

                                                 

دراسة حوؿ اإلتفاقية ااكربية غبقوؽ اإلنساف منشور لدل/ -إبراىيم العنايب-أنظر للمزيد حوؿ ااتفاقية ااكربية غبماية حقوؽ اإلنسافر1(
-361ص-1989بّبكت-دار العلم للم يْب-ر دراسات حوؿ الو ائ  العاؼبية2قوؽ اانساف(ؾبلد ح -ؿبمد شريف بسيو٘ب كآخركف

373. 
-WWW.I.umn.edu/humanrts/arab/ambam5أنظر اإلتفاقية اامريكية غبقوؽ اإلنساف متاحة علغ موق  ر1(

html. 
   WWW.I.umn.edu/humanrts/arab.ambrgdie.htmlأنظر اؼبيثاؽ اااريقي غبقوؽ اإلنساف متاح علغ اؼبوق  ر2(
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اقد إعتمد ؾبلسة جامعة الدكؿ العربية اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف عاـ  كعلغ اؼبستول العريب -4
، كًب الن  ايو أنو لكل إنساف اغب  ُب اغبماية من التع يب البد٘ب، كالنفسي كإعتبار ى ه 1994
 ، أك اإلسهاـ ايها جريبة يعاقب عليها القانوف، كضركرة معاملة اكـو معاملة إنسانية.التصراات

ٓب يتضمن آلية لتنفي  أحكامو ،كما ىو ُب التنظيم ااكريب، ك اامريكي كتضمن  إال أف ى ا اؼبيثاؽ
 اق  إنشاء عبنة خرباء حقوؽ اإلنساف، كىي تكاد تكوف معدكمة اإلختصاص.

ر تضمنت حظر تع يب أم ش   بدنيان ،أك 2004اد نصوص متطوِّرة ُب العاـ (ًب إعتم كأخّبان 
نفسيان، أك معاملتو معاملة قاسية، أك مهينة ،أك حاطة بكرامتو  كتت   التدابّب الفٌعالة ؼبن  ذل  كتعد 

 ر1( فبارسة ى ه اااعاؿ، أك اإلسهاـ ايها جريبة ال تسق  بالتقادـ.

طرؼ ُب نظامها القانو٘ب إنصاؼ من يتعرَّض للتع يب كسبتعو حب  رد كما تضمَّن إلتزاـ كل دكلة 
 ر2( اإلعتبار كالتعويض.

 حظر التعذي  في المواثي  الدولّية)الفر  الثاني( 
ًب حظر التع يب علغ اؼبستول الدكٕب دبوجب معاىدات دكلية ـبتلقة بعضها كرد ُب(اإلطار 

يطة(أعماؿ قانونيةر عاعبت حظر التع يب كاؼبعاملة، أك العاـرغبقوؽ اإلنساف، كبعضها اآلخر كرد ُب ص
العقوبة القاسية، أك ال إنسانية حيع بينت ربديد مفاىيم التع يب، كطبيعتو ،كاآلليات ال زمة غبماية 

 : اؼبوا ي  الدكلية ذات الع قة حبظر التع يب كمن أنبهاالضحايا. كالٍب كردت ُب 
كال م تضمن مبدأ عدـ جواز إخضاع أحد  1966السياسية العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية ك  -1

للتع يب، كال اؼبعاملة ،أك العقوبة القاسية ،أك اؼبهينة،أك اغباطة بالكرامة كما حظر ى ا العهد إجراء أية 
ذبارب طبية، أك علمية علغ أحد دكف رضاه اغبر،كحٌب ُب أكقات الطوارئ ال هبوز التحلل من اإللتزاـ 

 .ر1( حبظر التع يب
 :ر2( ر1973اإلتفاقية الدكلية ؼبن  جريبة الفصل العنصرم كاؼبعاقبة عليها(  -2
حيع حظرت اؼبساس بكرامة اإلنساف ،أك إغباؽ أم أذل بد٘ب، أك عقلي بأعضاء ائة أك ائات  

عنصرية ،أك التعدِّم علغ كرامتهم، أك حريتهم، أك إخضاعهم للتع يب أك اؼبعاملة القاسية ،أك اغباطة 
 رامتهم، كتضمَّنت إجراءات تطبي  أحكاـ ى ه اإلتفاقية.بك

                                                 

أنظر نصوص اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف متاح علغ اؼبوق  ر1(
WWW.I.umn.edu/humanrts/arab/6039.html          

اإلنساف اؼبعتد من قبل القمة العربية السادسة عشر ميثاؽ العريب غبقوؽ أنظر الصيطة اعبديدة للر2(
 راؼبرج  الساب .8اؼبادة ( 2004/5/23بتاريو

 .217-215مرج  ساب  ص–طارؽ عزت ر1(
 . 1976ر لسنة 31اعبريدة الرظبية عدد ( 1976-7-8أنضمت دكلة ليبيا ؽب ه اإلتفاقيات بتاريو ر2(

http://www.i.umn.edu/humanrts/arab/6039.html
http://www.i.umn.edu/humanrts/arab/6039.html
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 :ر1( ر1948إتفاقية من  اإلبادة اعبماعية كاؼبعاقبة عليها( -3
كالٍب حظرت إغباؽ أم أذل بد٘ب، أك ركحي بأعضاء اعبماعة هبدؼ التدمّب الكلي ،أك اعبزئي، سواء  

 .ر2(4رٙب للتع يب النفسي ،أك اعبسدمكانت صباعة دينية، أك أ نية ،أك عنصرية، أك قومية، كى ا ذب
 :كالربتوكوالت اؼبلحقة هبا 1977إتفاقيات جنيف اارب  للعاـ  -4

حيع حرمت ى ه اإلتفاقيات التع يب ،كاؼبعاملة ال إنسانية ،أك اؼبهينة ُب اؼبنازعات الدكلية ،أك ُب 
حظر التع يب ،أك اؼبعاملة القاسية ر اؼبشَبكة 3اؼبنازعات الٍب التتصف بالطاب  الدكٕب، كحرمت اؼبادة (

تقنِّْب  كقد جرل أخّبان رب الٍب التتسم بالطاب  الدكٕب .لاش اص ال ين ٓب يشَبكوا إشَباكان اعليان ُب اغب
جريبة التع يب ُب إطار جرائم اغبرب، كربديدان ماكرد ُب ااكمات اػباصة (بيويس ايار السابقة 

دىا النظاـ ااساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية، كسبت ؿباكالت لتقنْب ،كؿبكمة (ركاندار، ك ما تضمنو بع
 ر3( ر من نظاـ ركما ااساسي.7جريبة التع يب الدكلية ُب إطار اعبرائم ضد اإلنسانية، كربديدان اؼبادة (

 :1984إتفاقية مناىضة التع يب أك اؼبعاملة ال إنسانية أك اؼبهينة -5
ديد اؼبقصود بالتع يب، كما ألزمت الدكؿ ااطراؼ بازباذ إجراءات لقد كرد ُب ى ه اإلتفاقية رب

(تشريعية، كقضائية، كإداريةر اعالة، كأية إجراءات أخرل ؼبن  التع يب ،ُب أم إقليم ىبض  إلختصاصها 
علغ عدـ جواز الت رع بأية  كما أكدت،   1989القضائي ،كقد إنضمت (ليبيار ؽب ه اإلتفاقية عاـ 

ةر أيا كانت كمربر، كك ل  عدـ جواز الت رع بأية أكامر، صادرة عن موظفْب أعلغ رتبة (ظركؼ إستثنائي
 ر1أك سلطة عامة كمربر للتع يب.

كقد شكلَّت ى ه اإلتفاقيات (نظاماى قانونيانر متكام ن، يهدؼ إٔب ذبرٙب التع يب  كيّبه من ضركب 
 : نصرين أساسيْب نباعاؼبعام ت القاسية، أك ال إنسانية، أك اؼبهينة، كتضمنت 

يجرَّمة دبوجب ى ه  -1
، أينما كجدكا ُب أراضي الدكؿ ااطراؼ سواء االتفاقيةم حقة مرتكيب اااعاؿ اؼب

 ايها التع يب ،أك تسليمهم اكمتهم ُب الدكلة الطرؼ. ارتكبواُب الدكلة، الٍب 
إحتوت ى ه اإلتفاقية علغ إمكانية إجراء (ربقي  دكٕبر مٌب كجدت معلومات مو قة ،تشّب إٔب  -2

 كجود فبارسة منتظمة ،ُب أراضي دكلة طرؼ، كيتضمن التحقي  زيارات من (عبنة مناىضة التع يبر إٔب 
 ر2أراضي الدكلة، الطرؼ بعد موااقتها.
                                                 

 .1989ر لسنة 20اعبريدة الرظبية عدد ( 1989-5-16أنضمت ؽبا دكلة ليبيا بتاريو ر1(
 .218د.طارؽ عزت مرج  ساب  صر2(
 .97ص-اؼبرج  الساب  نفسور3(
 -اغبماية الدستورية للحقوؽ كاغبريات العامة أ ناء الظركؼ اإلستثنائية اؼبوجبة غبالة الطوارئ -د.مفتاح أينية ؿبمدر1(

 .468يّب منشورة.ص-2011اؼبطرب-البيضاء الدار-جامعة اغبسن الثا٘ب -رسالة دكتوراة كلية اغبقوؽ
          .275مرج  ساب  ص -د.طارؽ عزتر2(
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 : هبوز التحلَّل منها ربت أم ظرؼ من الظركؼ كىيكقد كضعت ى ه اإلتفاقيات إلتزامات إهبابية ،ال
،كالتنفي ية، كالقضائية الفعالة، أك أم إجراءات أخرل  اإللتزاـ التاـ بازباذ كااة اإلجراءات التشريعية -أ

 ؼبن  التع يب ،ُب أم إقليم ىبض  إلختصاصها القضائي.
ساعدة ُب إرتكاهبا ُب قوانينها الداخلية ، أك الشركع ايها، أك اؼباإللتزاـ بتجرٙب كااة صور التع يب -ب

،كالقياـ بأعماؿ الرقابة اؼبنتظمة ،علغ معاملة ااش اص ال ين يتعرضوف ام شكل من أشكاؿ 
 التوقيف ،أك اإلعتقاؿ، أك السجن ُب أم إقليم ىبض  إلختصاصها القضائي.

،ُب أم عمل من أعماؿ التع يب ترتكب ُب أم إقليم  القياـ باجراء التحقي  ،الفورم ،كالنزيو -جػ 
كما أنشأت اإلتفاقية (عبنة مناىضة التع يبر كأيسند ؽبا ربقي  ىدؼ  ر1( ىبض  إلختصاصها القضائي

ى ه اإلتفاقية كذل  من خ ؿ متابعة الدكؿ ااطراؼ ا  هبوز ام دكلة طرؼ أف تطرد من أراضيها 
دكلة أخرل، طاؼبا تواارت أسباب جدية، أك حقيقية تدعو  أم ش  ، أك ترده أك تسليمو، إٔب
كتقـو (الدكؿ ااطراؼر دبنم بعضها البعض ،اؼبساعدة ر2( لإلعتقاد بأنو سيكوف عرضةن للتع يب.

القضائية ال زمة لطرض إجراء (ربقي ر يتعل  بأعماؿ التع يب، إضااة إٔب تبِب (برامدر تدريبية 
 ر3( كذل  بالنسبة للموظفْب، ال ين ؽبم ع قة هب ا اؼبوضوع. ،كإع مية تتعل  حبظر التع يب

اإلتفاقية آلية تقدٙب الشكاكم الٍب وبتد هبا علغ إنتهاكات اغبقوؽ الواردة ُب اإلتفاقية ، كهبوز للدكؿ  كما تضمنت
 ر1( ر ُب الشكاكل.ااطراؼ الرايبة ُب ذل  إيداع إع نان طبقان لن  ى ه اؼبادة تعَبؼ  للجنة مناىضة التع يب النظ

 جبر األضرار الناتجة عن ممارسة التعذي )المبحث الثالث(:
،كاؼبمارسات اؼبرتبطة، يَبتب عليو حقوؽ للضحايا سواء علغ اؼبستول الش  أف فبارسة التع يب

الوطِب، أك الدكٕب فبا يستوجب مراعاة ى ه اغبقوؽ ،كصوهنا كالعمل علغ ربقي  مضموهنا من خ ؿ 
الوطنية، كالدكلية، كى ه اغبقوؽ نابعة من اغب  ُب العدؿ، كاإلنصاؼ بتقدٙب اعبناة للمحكمة، اآلليات 

كى ا إلتزاـ يق  علغ الدكلة اهي ملزمة بالتحقي  ُب اإلنتهاكات ،كم حقة مرتكبيها ككفالة معاقبتهم إف 
كيق  عليها معراة اعبا٘ب، أدينوا كما أهنا ملزمة بب ؿ أقصغ ماُب كسعها، للحيلولة دكف كقوع اعبرائم ، 

كؿباكمتو، كإلزامو بتعويض ضحيتو، ااف عجزت عن معراة اعبا٘ب،أك بت أنو (معسَّرر ايجب علغ الدكلة 
تعويض (ضحية اعبريبةرإنط قان من كظيفتها اإلجتماعية،كما أف مسئولية الدكلة تنهض أيضان علغ 

 و ما سنتناكلو علغ النحو التإب اؼبستول الدكٕب،كى

                                                 

 . 469اؼبرج  الساب  ص –د.مفتاح أينية ر1(
 ر من اإلتفاقية.3،10راج  اؼبادتْب (ر2(
 .256-253طارؽ عزت. مرج  ساب  ص ر3(
خرباء مستقلْب، هبتمعوف مرتْب ُب السنة كؽبم النظر ُب ر 10ر من ااتفاقية كالٍب تضمنت تشكيل عبنة من (22راج  اؼبادة (ر1(

 الشكاكل اؼبقدمة من أاراد أك ؾبموعة أاراد يدعوف إنتهاؾ حقوقهم الواردة ُب ى ه اإلتفاقية.
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 ( حقوق ضحايا التعذي  عل  المستوى الوطني .المطل  األول)
تكفل التشريعات الوطنية للضحية ،اغب  ُب العدؿ، كاإلنصاؼ، كك ل  التعويض العادؿ كى ه من       

مقوِّمات حقوؽ اإلنساف، الٍب يعَبؼ هبا الشرع ،كالقانوف، كىنا ريتَّبت عدة أ ار ،أك نتائد قانونية علغ 
غب  وبميو القانوف، كىنا  انتهاؾيب ،حبكم أف جريبة التع يب ىي عمل يّب مشركع، كسبثل فبارسة التع 

 تنهض (اؼبسئولية التقصّبيةر من خ ؿ أركاهنا الث ث (اػبطأ كالضرر كع قة السببيةر.
هبابيان، كيعِب التعدِّم بنية اإلضرار، باؼبتهم أم إدراؾ اعبا٘ب، أف اعل (التعدمر سواء أكاف إ أكالن اػبطأ:

 ر1( أـ سلبيان، يؤدم إٔب اإلضرار باؼبتهم.

الضرر كقد يكوف (ماديانر أك (معنويانر، كىو ماييصيِّب الضحية نتيجة اعل التع يب ،كىنا البد أف   انيان:
ثِّل نتيجة طبيعية لو، كحبيع  يكوف الفعل ؿبق  الوقوع ،كأف يكوف نتيجة مباشرة لفعل التع يب ،فبا يبي

ياة ،أك ُب س مة اعبسد، كاغب  ُب اغبر2( 4يبسي ى ا الفعل الضار حقان ،أك مصلحة، وبميها القانوف،
 كحفظ كرامة اإلنساف، كآدميتو.

 ع قة السببية أم البد أف يكوف الضرر الواق ، علغ الضحية ناصبان عن خطأ.  الثان:
كىنا تتهض عدـ مسئولية اؼبوظف عن عملو، ال م أضر بالطّب إف كاف تنفي ان امر صدر إليو من 

لكن ُب (جرائم التع يبر اليبكن قبوؿ الدا  ب معقولة.إعتقاده مبِب علغ أسبا رئيسو، كحبيع يكوف
 اف اااعاؿ اؼبتعلقة ،بالتع يب معلـو سبامان لدل الكااة، 

 ر1(  ، ا  يبكن اإلا ت من اؼبسئوليةبأهنا ؿبرَّمة قانونان 

االضرر يعِب اؼبساس حب  من حقوؽ اإلنساف ،أك مصلحة مشركعة لو ايلح  بو خسارة ،أك  كىك ا
يفوِّت عليو كسبان مشركعان ،كىي التنحصر ُب اعبانب اؼبإب لكياف اإلنساف، كلكن تشمل كل ح  ىبوِّؿ 

س مة جسده  صاحبو سلطة ،أك مزايا، يتمت  هبا ،كاقان للقانوف، إذ أف لكل إنساف اغب  ُب اغبياة، كُب
 ،كُب إستقراره النفسي كُب إستمتاعو بأموالو، كُب إحَباـ حياتو اػباصة.

ر من القانوف اؼبد٘ب اللييب بأف (كل من إرتكب خطأ سبب ضرران للطّب ،يػيٍلـز 166حيع تن  اؼبادة (
مرتكبو بالتعويضر كيتعْب أال يعزب عن الباؿ أف الضرر ال ـز لقبوؿ الدعول اؼبدنية، أماـ ااكم 

قَّ  الوقوع كليس ؿبتم ن ،كما هبب أف يكوف ش صيان   ر2(،كمباشران.  اعبنائية البد أف يكوف ؿبي
                                                 

ندكة  –إلتزاـ الدكلة ُب مصر بتعويض ا ِب عليو  -. كك ل  د.نيازم حتاتو312طارؽ عزت مرج  ساب  صر1(
 كمابعدىا. 12ص 1989-دبصرأكاديبية الشرطة 

–منشورات عويدات –النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الش صي اػبطأ كالضرر  -عاطف النقيبر2(
 .273ص – 3لبناف ط -بّبكت

 .286-275اؼبرج  الساب  نفسو ص ر1(
    .212اؼبرج  الساب  ص  -عاطف النقيبر2(
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 كلكن ماىو أساس إلتزاـ الدكلة بالتعويض  
رأل جانب إختلف الفقو ُب أساس إلتزاـ الدكلة، بتعويض الضحايا  ك ربديدان "ضحايا التع يب" حيع 

: أف أساس االلتزاـ ُب التعويض ،ىو "إلتزاـ قانو٘ب" أم أنو ح  خال  للضحايا، كيستطيعوف من الفقو
وااء بو، دكف اإلحتجاج بكثرة أعبائها اؼبالية، كمنطلقوف ُب ذل  من اكرة (العقد مطالبة الدكلة بال

 ر1( اإلجتماعير، تربير ى ا ااساس.

: أف إلتزاـ الدكلة بتعويض ضحايا اعبريبة ،ينهض علغ (أساس إجتماعير أساسو بينما يرل إذباه آخر
سمم بو موارد الدكلة، اهي نوع من االنصاؼ، كالتكاال اإلجتماعي ،كيدا  التعويض بالقدر ال م ت

أنواع اؼبساعدة اإلنسانية، كاإلجتماعية ينطوم علغ معُب اػبّب، كاإلحساف للضحايا ،ال ين نكبوا بأضرار 
اعبريبة  كالدكلة ىنا التفعلو دبوجب مسئولية قانونية، بل مسئولية إجتماعية، حيع أف الدكلة (ميٍلزىمةر دبن  

، ااف عليها أف تعمل علغ معراة اعبا٘ب كؿباكمتو، كإلزامو بالتعويض ،ااف اعبريبة، ااف اشلت ُب ذل 
أخفقت ُب ذل  اهي (ميٍلزىمةر بتعويض الضحايا إنط قان من كظيفتها اإلجتماعية ُب مساعدة 

 ر2اؼبضركرين.

 بااساس القانو٘بكالش  أف النتائد ،زبتلف حوؿ ااخ  بااساس القانو٘ب ،أك اإلجتماعي، اااخ  
 يعِب أف دا  التعويض ىو (ح ر، كليس ،(منحةر تقدمها الدكلة.

 ايعِب أف إلتزاـ التعويض، ىو(منحة، أك مساعدة إجتماعيةر.أما ااساس ااجتماعي 
إلتزاـ الدكلة بدا  كااة التعويضات لاضرار اؼبالية، كاعبسمانية \: يعِب بااساس القانو٘بكما أف ااخ  

ااف التعويض يكوف ُب جرائم العنف اؼباسَّة بس مة اعبسد  ساس اإلجتماعياا،كاؼبعنوية ،كلكن ُب 
يَبتب عليو أف يتم الفصل، ُب طلبات التعويض من /بااساس القانو٘بااف ااخ   كأخّبان ر1راق .

 إختصاص (جهة قضائيةر ،حبكم كونو ضرران ناصبان عن جريبة. 

 ر2ية،جهة إدارية، كيػيعىد دبثابة معونة إجتماعايكوف الفصل من إختصاص  ااساس اإلجتماعيأما ُب 

                                                 

اؼبركز القومي -ندكة اآلااؽ اعبديدة ُب تنظيم العدالة اعبنائية -تياطيتعويض ضحايا اغببس اإلح -ظبّب اعبنزكرمر1(
 .92،93ص. 1971القاىرة-للبحوث اإلجتماعية كاعبنائية

ضماناتو اؼبؤسبر الثالع للجمعية -عناصره–مبدأ مسئولية الدكلة عن تعويض ا ِب عليهم أساسو -عادؿ الفقير2(
 .74ت اؼبؤسبر ص مطبوعا-القاىرة–اؼبصرية للقانوف اعبنائي 

ر مشار إليو لدل د.طارؽ عزت مرج  ساب  ص 3ىامش ( -حقوؽ ا ِب عليهم -راج  د. ؿبمود مصطفغر1(
372. 

كلية اغبقوؽ   –تعويض الدكلة للمجِب عليهم ُب جرائم ااش اص رسالة دكتوراة -للمزيد يراج  د. يعقوب حياٌبر2(
 -تعويض الدكلة للمضركر من اعبريبة-أبو الع  عقيدةكك ل  د.ؿبمد  -305ص -1977جامعة اإلسكندرية  –

 .375رص 3ىامش(-مشار إليو لدل د.طارؽ عزت
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  حقوؽ ضحايا التع يب ُب ليبيا : -
ريم أف التع يب(ؿبرمانر ُب الشريعة كالقانوف، ك(ك نبار يكف ف حرية اؼبتهم ُب اإلدالء بأقوالو ا  هبوز 
إكراىو، أك ضبلو علغ اإلعَباؼ إضااة إٔب أف القضاء يهدر أم إعَباؼ ًب ربت طائلة التع يب كوبكم 

،بكثرة ُب السجوف ،كاؼبعتق ت يّب  برباءة اؼبتهمْب ال ين تعرضوا للتع يب ،كلكن الزاؿ التع يب فبارسان 
الرظبية ُب ب دنا كىناؾ عديد من العقبات، علغ اؼبستول (التشريعير، كك ل  علغ اؼبستول التنفي م 

ساىم ُب إزدياد ضحايا التع يب  2011كالرقايب ،كلعل تصدع مؤسسات الدكلة الليبية بعد أحداث 
أف تعمل علغ سرعة ضب  اعبناة ،كتقديبهم  يستوجب علغ الدكلة ،كاإلخفاء القسرم ،كىو ما 

للمحاكمة ،كأف سبكنِّهم من ظباع دعواىم ضد ج ديهم، كأف تقـو بتيسّب سبل اغبصوؿ علغ التعويض، 
ٍب تعود علغ اعبا٘ب دبا داعتو، خاصة كأف ى ه اعبريبة التسق  بالتقادـ، اف (ؾبيًٍرـى التع يب ؾبيًٍرـي ضد 

ضان تقلِّو كال ظباء تيظلِّور كذبب م حقتو، كالقبض عليو كتسليمو للمحاكمة، اإلنسانية، ايجب أال هبد أر 
كتلتـز الدكلة بدا  تعويض عادؿ ،كمناسب لضحية التع يب إضااة إٔب إىدار أية أقواؿ سبت ربت كطأة 

تلتـز الدكلة الليبية بب ؿ أقصغ ما ُب كسعها ، للحيلولة دكف كقوع  كتأسيسان علغ ذل : ر1التع يب.
مواطنيها ، (ضحايا للتع يب ر ااف كقعت (اعبريبةر كاف لزامان عليها معراة (اعبا٘بر ك (ؿباكمتور كإلزامو 

تعويض ا ِب بتعويض الضحية ، ااف عجزت عن ذل  ، أك  بت (إعسار اعبا٘ب ر ايجب علغ (الدكلةر 
طيب ، كالنفسي ، كى ا من منطل  (كظيفتها ااجتماعية ر .كما أهنا (ملزمةر بتقدٙب الدعم ال عليو

شر بشكل كبّب ُب ينسحب علغ ضحايا القبض بدكف كجو ح  ، أك (اإلعتقاؿ التعسفير ال م إنت
فبا يتطلب ذبريبو ، كالتعويض عنو إذ ال هبوز إعتقاؿ أم إنساف ، أك نفيو ، أك حجزه كىو اعل ب دنا  

نصان،  تضمن الدستور اللييب اعبديدكىنا البد أف يؾبرَـّ يشكِّل مب  من أمباط الت ويف كاإلرىاب.
كاضحان، يقضي باعتبار (كل إعتداء علغ اغبرية الش صية، أك حرمة اغبياة اػباصة، كيّبىا من اغبقوؽ 
كاغبريات ، الٍب يكفلها ى ا الدستور ، كالقانوف، جريبة ال تسق  الدعول اعبنائية، كالدعول اؼبدنية 

تعويضان عادالن، ؼبن كق  عليو اإلعتداءر حبيع يكوف ى ا الن   الناشئة عنها، بالتقادـ، ك تكفل الدكلة
عامان ، كشام ن ، ام إعتداء يق  من السلطة التنفي ية أك السلطة القضائية علغ السواء .كما هبب 

، اؼبتعل  حبماية ضحايا (اغببس اإلحتياطير مٌب  بت بااكجو إلقامة الدعول  القصور التشريعيمعاعبة 
أك براء م ، كذل  دبوجب ن  صريم يلـز الدكلة بالتعويض ، بناء علغ منطل  (التضامن اعبنائية ، 

 كحقوؽ ضحايا اغببس اإلحتياطي اإلجتماعير.كىو ما ىبل  (توازنانر بْب مقتضيات اؼبصلحة العامة،

                                                 

اؼبشار إليها سلفان كك ل  د.إبراىيم  1984ر من إتفاقية مناىضة التع يب لسنة 5،6،7،8،13،14أنظر اؼبواد(ر1(
إستعماؿ السلطة تقرير مقدـ إٔب الندكة الدكلية العنا٘ب ُب اإلجراءات القانونية الدكلية غبماية ضحايا اعبريبة كإساءة 

 .29،30.ص1989مصر -غبماية حقوؽ ضحايا اعبريبة أكاديبية الشرطة
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 حقوق ضحايا التعذي  عل  المستوى الدولي.)المطل  الثاني( : 
التع يب، سواء علغ اؼبستول الوطِب، أك الدكٕب كى ه اغبقوؽ منبعها الجداؿ أف شبة حقوؽ لضحية     

ربقي  العدالة، حبيع يكوف للضحية اغب  ُب اإلنصاؼ ،كى ا اغب  يرتب  بو عام ن أخران مهمان، كىو 
 ت ُب حدكث أم إنتهاكات ،أك تكرارىا كح  الضحية ُب التعويض عن كامل ااضرار الٍب غبقت هبا.

ُب القياـ باجراء (ربقي ر ًجدِّم، ُب اإلنتهاكات كضركرة م حقة مرتكبيها،  ولية الدكلةتنهض مسئكىنا 
ككفالة( معاقبتهمر عند  بوت إدانتهم، كى ا مايتطلب إزباذ تدابّب تشريعية، علغ كااة اؼبستويات 

 ر1(  :1984كسنعرض ىنا إلتفاقية مناىضة التع يب،
الدكٕب، من  التع يب ،كيّبه من ضركب اؼبعاملة ال إنسانية من  ىنا إٔب أف القانوف  حيع ذبدر اإلشارة 

ثل إنتهاكان ،خطّبان غبقوؽ اإلنساف، كىك ا بدأت منظومة  1949العاـ  ،حيع أعترب أف التع يب يبي
اامم اؼبتحدة، ُب إجتثاث التع يب ،عند إرساء قواعد حقوؽ اإلنساف، كربديدان العقوبات البدنية داخل 

اؼبشار إليها، ًب إعداد  كبعد نفاذ إتفاقية مناىضة التع يبادر عنها. ستعمرة كأكؿ تدبّب صااراضي، اؼب
ؾبموعة من اؼببادئ كالقواعد القانونية ،لتضمينها ُب ى ه اإلتفاقية ،كما ًب الن  علغ إنشاء ىيئة 

كقد عقدت دكر ا إشرااية ىي (عبنة مناىضة التع يبر كيلفِّت بالسهر علغ تنفي  اإلتفاقية، كتطبيقها 
 جبنيف، كيبكن ربديد اؼبفاىيم،كاغبقوؽ اميَّة علغ النحو التإب : 1988ااكٔب ُب إبريل 

 .1984أكالن: مفهـو التع يب حسب اإلتفاقية الدكلية ؼبناىضة التع يب 
ال زبتلف تعريفات التع يب، ُب اإلتفاقيات الدكلية عن بعضها كثّبان، ك باستقراء نصوص ى ه 

 فاقيات قبد أهنا تشمل علغ :اإلت
 أم فبارسة ،أك اعل يؤدم إٔب إحداث أٓب ،أك أذل شديد جسديان، أك عقليان. -1
 أف يتم إغباؽ ى ا الفعل بش   ما عمدان. -2
أف تكوف يايتو اغبصوؿ علغ إعَباؼ، أك معلومات من ى ا الش  ،أك ش    الع ،أك  -3

ابو ىو، أك ش    الع، أك زبويفو، أك إريامو ىو، أك معاقبتو علغ عمل إرتكبو، أك يشتبو ُب إرتك
 ش    الع، أك أف يقـو الفعل علغ التمييز  أيا كاف نوعو.

رِّض أك يسكت عنها موظف عاـ، أك أم ش   آخر بصفتو الرظبية . -4  أف يواا  عليها، أك وبي
العلمية بدكف رضا اإلنساف  االتع يب أيان كاف نوعو اهو ؿبرَـّ دكليان، دبا ُب ذل  حظر التجارب كىك ا
 ر1( اغبر.

                                                 

كما أف الربتوكوؿ اإلختيارم   1987.5.29كبدء نفادىا ُب  1984\12\10أعتمدت ى ه اإلتفاقية ُب ر1(
 .2006.5.22كدخل حيز النفاذ ُب  2002.12.18اؼبلح  هبا أعتمد ُب 

ر من إتفاقية مناىضة 1كك ل  اؼبادة ( 1966ر من العهد الدكٕب للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية 7أنظر اؼبادة (ر1(
 . 1984التع يب 
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 :1984اغبقوؽ امية دبوجب إتفاقية مناىضة التع يب :  انيان 
ربمي القوانْب الدكلية اػباصة، حبقوؽ اإلنساف، الكثّب من اغبقوؽ ااساسية اؼبتعلقة بالتع يب 

القانوف الدكٕب، بكل كضوح ،كاؼبعام ت ال إنسانية، كمنها (اغب  ُب اغبماية من التع يبر حيع يقر 
مسئولية الدكلة ،عن فبارسات التع يب اؼبقامة ،طرؼ موظفيها الرظبيْب، كالشرطة ،كاعبنود، كالسجانْب، 

أف تت ِّ    يتعْبَّ علغ الدكلةل ل  ر1( كك ل  اؼبمارسات ،اؼبتعلقة باغبم ت العنصرية، أك العنف اؼبنزٕب.
ة، كاإلدارية كأية إجراءات أخرل ذات ااعليَّة ؼبن  أعماؿ التع يب، كااة اإلجراءات التشريعية، كالقضائيَّ 

الت رَّع بالظركؼ اإلستثنائية علغ أراضيها، كما أف (القانوف اعبنائير هبا هبب أف هبرِّـ التع يب ،كاليبكن 
أك كحالة اغبرب، كخطرىا ،أك عدـ اإلستقرار، السياسي، الداخلي، أك أية حالة أخرل لتربير التع يب، 

باإلضااة إٔب كجوب م حقة مرتكيب ر2( يّبه من ضركب اؼبعاملة القاسية، أك العقوبة القاسية، أك اؼبهينة.
بحيث يتوج  عل  جميع الحكوماتل مالحقة مرتكبي ىذه الجرائم أمام جرائم التع يب قضائيان:

ذا يفرض القانون القضاء   في إطار نظام اإلجراءات الجنائيةل الدوليةل الخاصة لبالتعذي ل وىك
ريم ذل  نادران، ما  لكن.الدوليل عل  الحكومات تسليم مرتكبي أعمال التعذي ل وتتبعهم قضائياً 

تستكمل اإلجراءات اؼبتعلقة، باؼب حقات، القضائية  اػباصة دبجاالت التع يب، كيعود ذل  ُب 
العاـ، كاإلع ـر كخاصة عند رب   أساسو، إٔب (يياب اإلرادة السياسية ك إنعداـ الرقابة اغبقيقية، للرأم
كبالتإب شبة أسباب أخرل، ربوؿ دكف بعض اغبكومات ارص اؼب حقة القضائية ،دبصاغبها السياسية.

 : اؼب حقة، القضائية ،منها

كجود عوائ  قانونية، تتعل  باشكالية تَّفعيل القضاء الدكٕب ا  يربز التع يب كم الفة نوعية أك أف  -1
 كد ضيِّقة.يعرَّؼ ُب حد

كجود قوانْب أخرل، تيسهِّل فبارسة التع يب، كاإلعتقاؿ الًسرِّم، أك اإلعتقاؿ  م  عدـ كجود، ؿباـو  -2
 ،أك طبيب باإلضااة إٔب كجود قوانْب، تسمم باست داـ اادلة اؼبنتزعة، ربت كطأة التع يب.

 يب.كجود قوانْب كطنيَّة، تسمم بالعفو عن اؼبسئولْب، عن أعماؿ التع  -3
صعوبة إهباد أدلة ضد اؼبسئولْب عن التع يب ،سواء باخفاء ىويا م،أك إست داـ أساليب ،ال تَبؾ  -4

 أ اران مادية.
 إحتماؿ كجود قوانْب، تفرض الصمت ،كسبن  عن التبليغ، إضااة إٔب إحراج الشهود أك  ديدىم. -5

                                                 

 .380طارؽ عزت مرج  ساب  ص ر1(
مِّل للدكلة إب مورست ايها االنتهاكات أك ينحدر منها ضحايا 8-5،6أنظر اؼبادة (ر2( ر من اإلتفاقية الٍب ربي

 تبادر ب ا ا باؼب حقة القضائية إف كجد ؽبا سند. التع يب أف
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كجود خلل، ُب أساليب التحقي  ،كاؼب حقة القضائية ،كااحكاـ ،أك عدـ ااعليتها أك كجود  -6
،إٔب أف اإلتفاقية كفلت اغب  ،ُب عدـ الطرد ،أك الَبحيل، أك  كما ذبدر اإلشارةر1(شبهات اساد ايها. 

 ر2( التسليم إٔب دكلة، يكمن ايها خطر التع يب ،إف توارت ؽبا ،أسباب حقيقية ُب ذل .
كفلت اإلتفاقية ح  إنصاؼ ،من يتعرض لعمل من أعماؿ التع يب كالتعويض    الثان:ح  اإلنصاؼ

 العادؿ عنو، كيتمثل ُب (التعويض اؼبإب،العناية الطبية كالتأىيل ،كرد اغبقوؽ، كالتعويض .ر
نسانية، أك إأكانت تقدٙب اؼبساعدات ،لضحايا التع يب سواء  (صندكؽ اامم اؼبتحدة التطوعيركيتؤب 

 قانونية، أك مالية ؽبم، كلعائ  م، كيقـو علغ اؼبسانبة الطوعية كزبصي  قسم منو للتأىيل.
ر صب  معلومات حوؿ اإلجراءات التشريعية ،كاإلدارية اؼبت  ة من اؼبقرر اػباص اؼبعِب بالتع يبكيتؤب (

اءر ُب ضباية اؼبسجونْب قبل اغبكومات، باإلضااة إٔب ؾبموعة مبادئ (مهنة الطبر كدكر (ااطب
،كاتجزين، كما يتوجَّب علغ (اؼبوظفْب الصحيْبر ضباية صحة السجناء بدنيان، كذىنيان، كوبظر عليهم 

كما كاكبتها إتفاقيات أخرل كاتفاقية ضباية الطفل   ر3( اؼبشاركة إهبابان أك، سلبان ُب أعماؿ التع يب.
 ر4( الٍب إعتمد ا اعبمعية العامة. ،كاإلع ف بشأف القضاء علغ العنف ضد اؼبرأة،

ك أسست لعدة مبادئ أخرل ،ؼبن  اعبريبة، كمدكنة سلوؾ اؼبوظفْب، اؼبكلفْب بانفاد القوانْب، كضباية  -
كما أف قانوف (ركما ااساسي ،كمة اعبنايات الدكليةر يعد ر1( صبي  ااش اص، من اإلخفاء القسرم.

،إضااة إٔب (القانوف الدكٕب اإلنسا٘بر ُب نصوص إتفاقيات ، (جنيف التع يب، حريبة ضد اإلنسانية 
اارب ر تكفل اغب  اؼبطل ، ُب اغبماية من التع يب، كربديدان ضباية ااش اص اؼبدنيْب، كقت اغبركب 

كحبيع يظل التع يب،  1977،كك ل  معاملة أسرل اغبرب، كك ل  الربتوكوالت اإلضاايات ،لعاـ 
 ر2( اف، كمكاف.ؿبظورا،ن ُب كل زم

 رابعان: اػبطوات الواجب إزباذىا للوقاية من جرائم التع يب:
أشرنا إٔب أف اآلليات ااكربية، ذات ااعلية ُب التطبي ، جعلت اغبماية من التع يب كاقعان ،ملموسان ،فبا 

ة تنفي  ينبطي معو، تظاار اعبهود ،علغ كااة اؼبستويات ،القانونية كاؼبنظمات يّب اغبكومية ،ؼبراقب
 : كى ا يستلـز علغ اؼبستول الوطِباإلتفاقيات ،كنشر اإلنتهاكات ُب أم مكاف 

                                                 

          .395للمزيد يراج  د. طارؽ عزت مرج  ساب  ص ر1(
 ر من اإلتفاقية.3اؼبادة (ر2(
 .1982-اعبمعية العامة–.كأنظر اؼببادئ الٍب  بتتها اامم اؼبتحدة 400د.طارؽ عزت مرج  ساب  ص ر3(
 .1993كإع ف القضاء علغ العنف ضد اؼبرأة  1989الطفل  ر من إع ف حقوؽ37أنظر اؼبادة (ر4(
 .1982ك1979أنظر اإلع نات الٍب صدرت عن اعبمعية العامة لامم اؼبتحدة ر1(
كلية القانوف بِب   -ؾبلة اغب  -اؼبسئولية القانونية عن خرؽ قواعد القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب –د. مفتاح أينية ؿبمد ر2(

 .120ص  2016ر لسنة 5العدد(-كليد
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إلزاـ الشرطة ، باع ـ اؼبشتبو هبم حبقوقهم، كح  إلتزاـ الصمت ،كحضور اامي ،كأم تقصّب  -1
 يفضي إٔب عدـ الشرعية .

 واعد القانونية اؼبلزمة.ضركرة تسجيل اإلستجوابات، ظبعيان، كبصريان دبا يفيد التقيد بالق -2
 تقلي  اَبات اغببس ،اإلحتياطي، أك اإلحتجاز السرم. -3
 ضركرة كجود ؿباـو ،كحضور أكلياء اامور بالنسبة للقصر، عند إستجواهبم . -4
 كفالة ح  ،اللجوء للقضاء للتعويض ،عن كااة ااضرار.  -5
ع يب، كم حقة مرتكبيها كالتنسي  ،كتبادؿ التأكد من إدانة السلطات العليا ُب الدكلة ،عبرائم الت -6

 اؼبعلومات م  اؼبنظمات يّب اغبكومية.
تكثيف الربامد، الَببوية، كالتدريبية، للقانونيْب، كاؼبربْب، ك ؼبوظفي السجوف كإصدار دليل عملي،  -7

 من أجل الوقاية من التع يب.
ريم اغبظر الدكٕب للتع يب، كليان ال زالت أيلب دكؿ العآب، سبارسو علغ نطاؽ كاس ، ا  زاؿ  كلكن

دين، يبارسوف مستويات الضرب ،كشٌبَّ صنوؼ التع يب حب  أناس أبرياء ،كما تكشف عن  آالؼ اعب َّ
 ر1(1ذل  تقارير، منظمة العفو الدكلية.

 ا الشأف.اغبقوقية ، اؼبهتمة هب  كاؼبنظمات كاعبمعيات
 الخاتمة

الزالت فبارسة التع يب، حقيقة قائمة ُب ـبتلف دكؿ العآب، كيظهر ذل  جليان ُب التقارير اؼبقدمة       
بصورة دكرية ،عن اؼبنظمات اؼب تصة حبقوؽ اإلنساف، حيع أشرنا ُب ى ا البحع إٔب اإلطار القانو٘ب 

ضمنها الدساتّب ك القوانْب اعبنائية، كك ل  علغ لتجرٙب التع يب، علغ مستول القوانْب الوطنية، ك من 
اؼبستول الدكٕب كاإلقليمي، كلكن ريم اغبظر علغ ى ين اؼبستويْب، ا  زالت اؼبشكلة قائمة، اسباب 
عدة تارىبية كإجتماعية كبسبب القصور التشريعي ،كحالة العنف ال منتهي ،كى ا ما يستوجب تطوير 

مل توعوم، لااراد اؼبسئولْب عن التحقي ، ك اإلستجواب، كتفعيل دكر التشريعات، الوطنية كالقياـ بع
مؤسسات ،ا تم  اؼبد٘ب كترتيب البط ف كأ ر علغ التع يب، عند ااقواؿ اؼبنتزعة ربت كطأتو، كضماف 
اؼب حقة القضائية، كالعمل علغ مبدأ عدـ سقوط جرائم التع يب بالتقادـ، ككض  كااة السجوف 

ربت رقابة القضاء كالرأم العاـ، كالعمل دكليان ،علغ حظر تصني  ،كتصدير ،أجهزة ،كاؼبعتق ت، 
التع يب ،كالعمل علغ تواا  التشريعات الوطنية، كإنسجامها م  اإلتفاقية الدكلية ؼبناىضة التع يب كأف 

نساف ُب أم يياب للنصوص القانونية، الواضحة،الٍب ذبرِّـ التع يب التعِب شرعيتو، ااغب  الطبيعي لإل

                                                 

ر دكلة مازاؿ يبارس ايها التع يب بشكل  140راج  تقارير منظمة العفو الدكلية كال م أشار إٔب أف أكثر من (ر1(
 ر.2012-2003-1997كبّب تقارير (
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حقوؽ كرامتو كآدميتو، يرقغ عن يّبه من اغبقوؽ ااخرل ذل  أف اعل التع يب يتعارض  كاطرة ا 
سبحانو كتعأب ،كالقانوف الطبيعي، كاؼبنظومة ااخ قية كحكمة تكرٙب اإلنساف، كلكن تظل ضباية حقوؽ 

إف غبقها تطوَّر الات، ا بد من اإلنساف من خ ؿ اآلليات، الدستورية،كالقانونية يّب اعَّالة، حٌب ك 
د منها علغ أقل تقدير.  كجود عقوبات ، رادعة عن جرائم التع يب تنهي ى ه الظاىرة ، أك ربًي

كما أف الدكلة ملزمة باغبيلولة ،دكف كقوع جرائم التع يب، ااف كقعت كاف عليها معراة اعبا٘ب 
ا٘ب معسِّران، ايجب علغ الدكلة تعويض ،كؿباكمتو، كإلزامو بتعويض الضحية، ااف عجزت، أك كاف اعب

الضحية، من منطل  كظيفتها اإلجتماعية  كخاصة كأف ى ا اؼببدأ هبد سنده ُب الشريعة اإلس مية " ال 
يطل دـ ُب اإلس ـ" كك ل  نظامي الدية ،كالقسامة ،كما أف الدستور كاال ل ل  فبا يتطلب من 

ضحايا، إستنادان ؼبا  ذكر كإنشاء صندكؽ حكومي اؼبشرع اللييب ،إصدار قانوف خاص لتعويض ال
للتعويض ،كتيسّب حصوؿ ضحايا إساءة إستعماؿ السلطة العامة، علغ التعويض العادؿ، كت ليل 
الصعاب الٍب تواجو ضحايا جريبة التع يب، كاعبرائم اؼبشاهبة ُب اغبصوؿ علغ تعويضا م ، االتعويض 

العدالة ُب ؾباؿ  ريبة سبامان مثلما النظر إٔب التضرير كنتاج لفكرةنتاج اكرة العدالة ، بالنسبة لضحايا اعب
                                            معاملة اعبناة.

 قائمة بأىم المراجع                              
 –السلطة اإلجراءات القانونية الدكلية غبماية ضحايا اعبريبة كإساء إستعماؿ  –إبراىيم العنا٘ب  -1

 .1989-القاىرة-الندكة الدكلية غبماية ضحايا اعبريبة أكاديبية الشرطة
كلية   -اغبماية اعبنائية للمدنيْب زمن النزاعات اؼبسلحة رسالة دكتوراة -إظباعيل عبدالرضبن ؿبمد -2

 .2000اؼبنصورة.-اغبقوؽ
 . 2004رية اإلسكند-تطبيقاتو-مصادره-قانوف حقوؽ اإلنساف –الشااعي ؿبمد بشّب  -3
 -ؾبموعة شريف بسيو٘ب -التع يب ُب السجوف كاؼبعتق ت ككسائل مقاكمتو -الشااعي ؿبمد بشّب -4

 .1989 -1ط -دار العلم للم يْب بّبكت – 2مد.
 -اغبماية الدكلية غبقوؽ اإلنساف ُب الظركؼ اإلستثنائية منشورات أمديست –سعيد اهيم خليل  -5

 . 1998-القاىرة
اؼبركز القومي للبحوث -ندكة ااااؽ اعبديدة -تعويض ضحايا اغببس اإلحتياطي -زكرمظبّب اعبن -6

 .1971-القاىرة -اإلجتماعية كالقانونية
 -كلية القانوف  -ألقيت علغ طلبة الدراسات العليا –ؿباظرات ُب حقوؽ اإلنساف  -د.طارؽ عزت -7

 .يّب منشورة .2002جامعة التحدم سرت
منشورات -ة العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الش صي اػبطأ كالضررالنظري -عاطف النقيب -8

 . 1984-بّبكت-عويدات
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اؼبؤسبر الثالع للجمعية اؼبصرية  –مبدأ اؼبسئولية الدكلة عن تعويض ا ِب عليهم  –عادؿ الفقي  -9
 .1999للقانوف اعبنائي.

 -دار النهضة العربية -يعة اإلس ميةالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب مقارنة بالشر  -عبد الطِب ؿبمود -10
 . 1991القاىرة 
 –موق  اؼبسلم  –انوف التع يب اامريكي كإنتهاكات حقوؽ اإلنساف  –علي حسْب باكّب  -11

 . 2006-6-28-شبكة اإلنَبنت
مصر –ؾبلة إدارة اغبكومة  -اؼبضركر من اغببس اإلحتياطي كحقو ُب التعويض -يناـ ؿبمد يناـ -12
 . 1986-مايو–رأبريل 30.ر (س2-(عدد
اؼبكتب  –جريبة التع يب ُب القانوف الدكٕب اعبنائي كالقانوف الداخلي  -ؿبمد عبدا أبوبكر -13

 . 2006-اإلسكندرية -العريب اغبديع
 -ضمانات اااراد ُب ظل الظركؼ اإلستثنائية ُب ا الْب الدكٕب ك اإلدارم -ؿبمد أضبد إبراىيم -14

 . 2008القاىرة.-ر النهضة العربيةدا -دراسة مقارنة
كلية   -رسالة دكتوراة  -تعويض الدكلة للمجِب عليهم ُب جرائم  ااش اص –يعقوب حياٌب  -15

 . 1977اإلسكندرية  –اغبقوؽ 
 ،كاؼببادئ الصادرة عن اعبمعية العامة لامم اؼبتحدة . 1984إتفاقية  مناىضة التع يب  -16
 .1977،كالربتوكوالت اؼبلحقة هبا 1949إتفاقيات جنيف اارب   -17
 . 1993إع ف اامم اؼبتحدة بشأف القضاء علغ العنف ضد اؼبرأة  -18
 .  1950اإلتفاقية ااكربية غبماية حقوؽ اإلنساف  -19
 . 1969اإلتفاقية اامريكية غبماية حقوؽ اإلنساف  -20
 .1987اإلتفاقية ااكربية ؼبن  التع يب  -21
. 2011كاإلع ف الدستورم اؼبؤقت 1969كاإلع ف الدستورم اللييب1951اللييبالدستور  -22

 .2018كمشركع الدستور اللييب اعبديد
ر متاح علغ 2014-2012-2006الو ائ  الصادرة عن منظمة العفو الدكلية بشأف التع يب ( -23

 موق  اؼبنظمة علغ شبكة اإلنَبنت.
  .2003لندف  -1ط. –مة العفو الدكلية منظ -دليل التحركات –مكااحة التع يب  -24
 
 
 



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

066  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن القضائي عل  قرارات المجالس التأديبيةالط                
 كضمانة للموظفين

 مفتاح خليفة عبدالحميد:د                         
 جامعة بنغازي –بكلية الحقوق ك أستاذ القانون العام المشار     
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 .. مقدمة
للتأديب ُب الوظيفة العامة دكر ىاـ ُب إرساء مبدأ االنضباط اإلدارم الواجب توااره عبهة اإلدارة         

حٌب تتمكن من أداء دكرىا لتحقي  اؼبصلحة العامة كاااظة علغ سّب اؼبرا  العاـ بانتظاـ كاطراد ، اهو 
يفية اؼبنصوص عليها ُب قانوف ع قات كسيلة اإلدارة لعقاب اؼبوظف العاـ إذا أخل بأحد كاجباتو الوظ

 ـر أك ارتكب أحد اظورات اؼبنصوص عليها ُب القانوف . 12/2010العمل رقم (
كإذا كاف مبدأ ااعلية العقوبة يتجو كبو تقوية سلطة اإلدارة ، إال أف ذل  ال يكوف علغ حساب         

العاـ مقابل سلطة اعبهة اإلدارية ،  ضمانات اؼبوظفْب ، حيع تعترب ى ه الضمانات حقوقان للموظف
كمن ٍب يتعْب علغ جهة اإلدارة أف توازف بْب مبدأم الفاعلية كالضماف دكف اكبياز أك تفري  اك نبا 
جدير بالرعاية كاالىتماـ ، كقد حرص اؼبشرٌع اللييب ُب كااة القوانْب كخاصة اؼبتعلقة بالوظيفة العامة أف 

واجهة أم قرار تصدره جهة اإلدارة ضده يكوف ـبالفان ؼببدأ اؼبشركعية ، يبنم اؼبوظف كااة الضمانات ؼب
 إذ أعطت كااة القوانْب اؼبنظمة لعمل ؾبالس التأديب ح  الطعن ُب قرارات ا الس التأديبية اؼب تلفة . 
يب كيعترب ح  التقاضي من اغبقوؽ العامة الٍب اعَبات هبا كااة الدساتّب لااراد كمنها الدستور اللي

ـ كال م ن  ُب اؼبادة 3/8/2011ـ كك ل  اإلع ف الدستورم الصادر ُب 1953الصادر ُب عاـ 
ر علغ أف : " ..... التقاضي ح  مصوف كمكفوؿ للناس كااة ...... " ، االقضاء دبا يتصف بو 33(

 اـ بالطائو . من نزاىة ينظر نظرة ااحصة لقرار اعبزاء التأدييب ، ااذا كجده ـبالفان ؼببدأ اؼبشركعية ق
 أىمية الدراسة .. 

الطعن القضائي ُب قرارات ؾبالس التأديب يعترب ضمانة مهمة من ضمانات اؼبوظفْب ُب مواجهة        
جهة اإلدارة ، إذ تتطوؿ اإلدارة ُب استعماؿ سلطتها دكف مراعاة للضمانات القانونية الٍب حددىا القانوف 

لضمانات اؼبقررة ؽبم للموظف ، من ىنا اضلت أف أحبع ُب ى ا اؼبوضوع اؽباـ ، لتبصّب اؼبوظفْب بأىم ا
 قانونان .  

 ..  نطاق الدراسة
تركز ى ه الدراسة علغ كيفية الطعن ُب قرارات ؾبالس التأديب كاعبهة اؼب تصة بنظر ى ه الطعوف       

 كااسباب الٍب بينيت عليها اق  .
 ..  منهج الدراسة

أديبية كضمانة للموظفْب من سوؼ كباكؿ دراسة موضوع الطعن القضائي علغ قرارات ا الس الت      
خ ؿ سرد أىم ااحكاـ الصادرة عن اكمة العليا اؼبتعلقة بالطعن القضائي ُب ى ه القرارات متبعان 
أسلوب اؼبقارنة اؼبوضوعية عند عرض كل اكرة من ى ه اااكار ، كاضلت تقسيم ى ه الدراسة إٔب 

   ث مباحع علغ النحو اآلٌب : 
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 طات المختصة بالتأدي  المبحث األول : السل 
  المبحث الثاني : شروط قبول الطعن القضائي والجهة المختصة بنظره 
  المبحث الثالث : أسباب الطعن القضائي عل  قرارات مجالس التأدي 

 السلطة المختصة بالتأدي  المبحث األول
زبتلف الدكؿ بشأف ربديد اعبهة اؼب تصة بتأديب موظفيها اثمة دكؿ اذبهت ؼبنم ى ا االختصاص    

إٔب السلطات الرئاسية ، بينما ذىبت أخرل إلنشاء ؾبالس تأديب خاصة ، تتؤب مهمة إيقاع اعبزاء 
ي ، كالنظاـ التأدييب اؼبناسب علغ اؼبوظف اؼبتهم ، كتوجد    ة أنظمة للتأديب ، كىي النظاـ الرئاس

القضائي ، كالنظاـ شبو القضائي ، كقد أخ ت ليبيا بالنظاـ شبو القضائي ، كذل  من خ ؿ تشكيل 
ؾبالس للتأديب تتؤب التحقي  م  اؼبوظفْب العموميْب اؼب الفْب كتطبي  العقوبات اؼبناسبة عليهم ، كلقد 

ـبتلفة كعرؼ التشري  اللييب عدة أنواع من  شهد النظاـ القانو٘ب  الس التأديب ُب التشري  اللييب تطورت
ؾبالس التأديب ترج  إٔب معايّب موضوعية تعود بعضها إٔب درجة اؼبوظف ، كبعضها إٔب معيار نوع 
اعبريبة التأديبية ، كما إذا كانت أدارية أك مالية ، كتنقسم ا الس التأديبية إٔب " ؾبلس التأديب العاـ 

،  1976ر لسنة 55ىغ الٍب نظمها قانوف اػبدمة اؼبدنية اؼبلطي رقم (كؾبلس التأديب ااعلغ " ، ك 
بشأف ع قات العمل ، كقانوف إدارة الفتول  2010لسنة  12كال ئحة التنفي ية للقانوف اغبإب رقم 

، كؾبالس تأديبية عن اؼب الفات اؼبالية الٍب نظمها  1992ر لسنة 6كالتشري  " القانوف حاليان " رقم (
ـ ، كسوؼ نتناكؿ دراسة تشكيل ى ه ا الس 2013ر لسنة 20نشاء ىيئة الرقابة اإلدارية رقم (قانوف إ

 كاختصاصا ا كاقان للمطالب اآلتية :
 مجلس التأدي  العـام ) العـادي (:المطل  األول

ر منو علغ تشكيل ؾبلس 86ُب اؼبادة ( 1976ر لسنة 55ن  قانوف اػبدمة اؼبدنية اؼبلطي رقم (     
 ديب ُب كل كحدة أدارية بقرار من الوزير اؼب ت  علغ النحو التإب :تأ

  ككيل الوزارة أك أحد موظفيو ال تقل درجتو عن اػباصة ج ( اغبادية عشرة حاليا ر 
 . أمْب عاـ الوحدة اإلدارية عضوان 
 . اؼبستشار القانو٘ب للوحدة اإلدارية عضوان 

دة اإلدارية يرشم كزير العدؿ أحد أعضاء أدارة الفتول كَب حالة عدـ كجود مستشار قانو٘ب بالوح    
 كالتشري  أك النيابة العامة .

كإذا ٓب يوجد بالوحدة اإلدارية أمْب عاـ ، أك إذا كاف أحد أعضاء ا لس يائبان أك ؿباالن إٔب ااكمة     
أعضاء ا لس عن  التأديبية أختار الوزير اؼب ت  من وبل ؿبلو ، كيشَبط أال تقل درجة أم عضو من

 درجة اؼبوظف ااؿ إٔب ااكمة التأديبية .
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علغ ييشكل ى ا  2010ر لسنة 12ر من ال ئحة التنفي ية للقانوف رقم (143كقد نصت اؼبادة (
 ا لس بكل قطاع أك كحدة أدارية بقرار من الرئيس اؼب ت  كذل  علغ الوجو اآلٌب :

  الكاتب العاـ للقطاع أك من لو ص حياتو أك من يكلفو اامْب سابقان ( الوزير ر من
 موظفي الدرجات العليا فبن ال تقل درجتو عن الثانية عشر ، رئيسان . 

  مدير الشؤكف اإلدارية بالوحدة اإلدارية أك من لو ص حياتو عضوان 
  عضو قانو٘ب ، عضوان 

عضو من أعضاء ا لس عن درجة اؼبوظف ااؿ للمحاكمة التأديبية كيشَبط أال تقل درجة أم        
، كيكلف رئيس قسم شؤكف اؼبوظفْب بأمانة سر ا لس ليتؤب ربرير ااضر كحفظها م  مستندات 

 الدعول ، كإسباـ باقي اإلجراءات اؼبتعلقة باع ف كربديد موعد اعبلسات .
ضره الرئيس كصبي  ااعضاء كتكوف جلساتو سرية كيصدر كال يكوف انعقاد ا لس صحيحان إال إذا ح

القرار بأيلبية اآلراء كَب حالة التساكم يرجم اعبانب ال م منو الرئيس ، كأف يشتمل علغ ااسباب الٍب 
بيِب عليها كقرار ؾبلس التأديب هنائي كال هبوز الطعن ايو إال أماـ اكمة اؼب تصة
 .  ر 1(

ب من أسباب التنحي اؼبنصوص عليها ُب قانوف اؼبرااعات بالنسبة لرئيس كَب حالة كجود سب        
ا لس أك أعضائو هبب عليو التنحي عن نظر الدعوة التأديبية كللموظف ااؿ إٕب ااكمة ح  طلب 
رده ، كيعْب رئيس ؾبلس الوزراء أك الوزير اؼب ت  حسب ااحواؿ من وبل ؿبلو ، كذل  طبقان لن  

من ال ئحة التنفي ية لقانوف ع قات العمل . كتكوف إحالة اؼبوظف اؼبتهم إٔب ؾبلس  148اؼبادة 
 التأديب عن طري  الوزير اؼب ت  أك ككيل الوزارة م  مراعاة اختصاص ااجهزة الرقابية .

 كهبب أف تكوف اإلحالة م كور ايها اؼب الفة اؼبوجهة إٔب اؼبوظف كبالطريقة الٍب حددىا القانوف        
حيع تقوؿ ُب ذل  اكمة العليا " ؼبا كاف من اؼبسلم بو اقهان كقضاءن أف ااكمة التأديبية هبب أف 
ذبرل علغ أصوؿ كضواب  كقواعد تكفل س مة القرارات الٍب تصدرىا ا الس اؼبنوط هبا إجراء ااكمة 

و سلوؾ الطري  ال م رظبو كبعدىا عن مضرة التعنت أك سوء استعماؿ السلطة ، كأكٔب ى ه القواعد ى
القانوف ُب را  الدعول التأديبية ، كمواجهة اؼبتهم دبا ىو مآخ  بو لتمكينو من الدااع عن نفسو ، كمرد 
ذل  إٔب اعتبارات العدالة الٍب توجب أف تكوف للمحاكمات اإلدارية التأديبية كفاالت ااكمات 

مت ا امان مطايرا للقرار اإلحالة كقد أبدم اكؿ مرة القانونية كضمانا ا ، ككانت اؼبطعوف ضدىا قد ا 
ُب جلسة ااكمة التأديبية اأنو ال يسوغ  لس التأديب التصدم ؽبا انو ٓب ترا  بالطريقة الٍب حددىا 

 . ر2(القانوف "

                                                 

 ـر .12/2010ر من ال ئحة التنفي ية لقانوف ع قات العمل رقم (147ر أنظر اؼبادة (1(
  128ملة ؼببادئ اكمة العليا صؼبستشار ارج يوسف الص يب ُب اؼبوسوعة الشار حكم اكمة العليا أشار إليها ا2(
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ها كهبب إع ف اؼبتهم بقرار اإلحالة كبتاريو اعبلسة ، كى ا ما أكدتو اكمة العليا ُب حكم       
ـ "كحيع أنو كاف إع ف اؼبتهم بقرار اإلحالة اؼبتضمن بيانان باؼب الفات اؼبنسوبة 18/4/2004بتاريو 

إليو كبتاريو اعبلسة اددة لنظر الدعول التأديبية يعترب أجراء جوىريان يَبتب علغ إيفالو بط ف قرار 
من اإلخطار دبثوؿ الطاعن أماـ  ؾبلس التأديب ، أال أف ذل  القوؿ يصبم ُب يّب ؿبلو لتحقي  اؽبدؼ

ا لس التأدييب اؼب كور كمواجهتو بالتهم اؼبنسوبة إليو اض ن عن أقراره أماـ ا لس بواقعة إع نو بقرار 
 .  ر1(اإلحالة "
كىبت  ؾبلس التأديب العادم دبحاكمة اؼبوظفْب ال ين يشطلوف كظائف الدرجة العاشرة اأقل         

من ال ئحة التنفي ية لقانوف ع قات  145من ـبالفات إدارية ، طبقان لن  اؼبادة كذل  عما يرتكبونو 
ر 12ر من القانوف رقم (160ر من اؼبادة (2العمل ، كتوق  عليهم العقوبات اؼبنصوص عليها بالفقرة (

 .  2010لسنة 
 عليها كإال اعترب كهبب أف تشتمل قرارات ا الس التأديبية بصفة عامة علغ ااسباب الٍب بِب        

القرار التأدييب معيبا بعيب شكلي ، الف القرار اإلدارم هبب أف يقـو علغ سبب يربره ُب الواق  كالقانوف 
، ككركن من أركاف انعقاده باعتبار القرار تصراان قانونيان كال يقـو أم تصرؼ قانو٘ب بطّب سبب ، كى ا ما 

ـ " أف أسباب  القرار اإلدارم ىي الوقائ  12/4/1971أكدتو اكمة العليا ُب حكمها بتاريو 
اؼبادية أك القانونية الٍب سبلي علغ مصدره ازباذه ، اهي كقائ  تكوف الباعع ال م حرؾ اإلدارة علغ 
إصداره ، كمن ٍب ينعدـ سبب القرار اإلدارم إذا  بت عدـ كجود الباعع ال م يستوجب من اإلدارة 

ع ضركرة التسبيب ، ااف التسبيب يكوف عنصران من العناصر الشكلية للقرار ازباذ القرار ، امٌب رأل اؼبشر 
 . ر2(اإلدارم كيَبتب علغ ـبالفتو قياـ عيب ُب شكل القرار اإلدارم ال ُب سببو"

ـ " كحيع إف القرار اؼبطعوف ايو 12/4/2004كُب حكم حديع ؽبا تقوؿ اكمة العليا بتاريو        
البحع ايما إذا كانت اااعاؿ اؼبسندة إٔب اؼبتهم كالٍب جرل ايها التحقي  معو يتناكؿ ُب أسبابو   ٓب 

تكٌوف جريبة جنائية من عدمو ، فبا يكوف معو القرار اؼبطعوف ايو قد جاء قاصران ُب التسبيب دبا يوجب 
 . ر3(نقضو كدكف حاجة لبحع الوجو ااخر من النعي ..."

 
 
 

                                                 

 ؽ . 47ر لسنة 112ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (18/4/2004ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 . 4. ع 1ـ ، ـ.ـ.ع. س12/4/1971ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(
 ؽ . 47ر لسنة 112الطعن اإلدارم رقم ( ـ ُب18/4/2004ر حكم اكمة العليا بتاريو 3(
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 األعل مجلس التأدي  : المطل  الثاني
بشأف إدارة  1992ر لسنة 6ر من القانوف رقم (4ًب الن  علغ تشكيل ى ا ا لس ُب اؼبادة (     

 القانوف كاقان للتشكيل اآلٌب :
  رئيسان     رئيس إدارة القانوف 
  عضوان   أحد اؼبستشارين بدائرة القضاء اإلدارم 
  من كزارة العدؿ .أحد رؤساء النيابات االبتدائية عضوان ، يصدر بندبو قرار 
  أحد موظفي اإلدارة العليا عضوا ، ترشحو أمانة اللجنة الشعبية العامة سابقان (ؾبلس

 الوزراءر
كمن اؼب حظ ىنا أف اؼبشرع أذبو كبو تطليب العناصر القضائية علغ العناصر اإلدارية ُب تشكيل       

ضمانات ااخرل اؼبوجودة ُب ى ا ى ا ا لس ، كىو ما يعترب من كجهة نظرنا ضمانة تضاؼ إٔب ال
 النظاـ ، خاصة من حيع اغبياد كالنزاىة كاإلجراءات ..اْب .

علغ "اؼبوظفْب  2010ر لسنة 12ر من ال ئحة التنفي ية للقانوف رقم (146كقد نصت اؼبادة (      
س التأديب ااعلغ ال ين يشطلوف كظائف اإلدارة العليا وباكموف تأديبيان عن اؼب الفات اإلدارية أماـ ؾبل

 ، كيصدر قرار اإلحالة بقرار من اامْب ( الوزير  اؼب ت  ر ".
اختصاصات ؾبلس التأديب ااعلغ ، اهو يبل   1992ر لسنة 6ر من قانوف رقم (5كبينت اؼبادة (

ٍب ؿباكمة موظفي اإلدارة العليا تأديبيا عن اؼب الفات اإلدارية . كيتحدد اختصاص ا لس تبعان للدرجة ال
يشطلها اؼبوظف كقت أقامة الدعول دبعِب أنو إذا أرتكب اؼبوظف اؼب الفة اإلدارية ، ككاف شايلي 
كظائف الدرجة العاشرة اأقل ٍب رقي بعد ذل  إٔب الدرجة اغبادية عشر اأعلي ، اأف ا لس التأدييب 

يشطل اؼبوظف اؼب الف  ااعلغ ىو اؼب ت  بااكمة التأديبية كال اعتبار بأف اؼب الفة كقعت قبل أف
 ى ه الدرجة .

علغ " أف انعقاد  1992ر لسنة 6ر من ال ئحة التنفي ية للقانوف رقم (26كقد نصت اؼبادة (      
ا لس ال يكوف صحيحان ، أال إذا حضره رئيس ا لس كصبي  ااعضاء ، كتكوف جلساتو سرية كيصدر 

 اعبانب ال م منو الرئيس " .قرار بأيلبية اآلراء كَب حالة التساكم يرجم 
كهبب أف يشتمل قرار ا لس علغ ااسباب الٍب بِب عليها كتبلغ بو جهة اإلدارة كاؼبوظف خ ؿ      
يومان من تاريو صدكره كيكوف قرار ا لس هنائيان أم ال وبتاج إٔب تصدي  أك تعقيب من أم جهة  15

اإلدارم ، كال يبن  انتهاء خدمة اؼبوظف من االستمرار أخرل كال هبوز الطعن ايو إال أماـ دكائر القضاء 
ُب ااكمة التأديبية أك اإلحالة إٔب ااكمة إذا كاف قد بدأ معو التحقي  قبل انتهاء اػبدمة ، كذبدر 
اإلشارة إٔب أف موظفي الشركات العامة فبن تزيد درجتهم عن العاشرة ريم أهنم من يّب اؼبوظفْب 

 ىبضعوف للمساءلة التأديبية أماـ ى ا ا لس .  العموميْب إال أهنم
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 المجلس التأديبي للمخالفات المالية:المطل  الثالث
، ٍب ني   1967أكتوبر  24ستحدث ى ا ا لس دبوجب قانوف النظػاـ اؼبإب للدكلػة الصادر ُب ا     

ر 11جاء القانوف رقم ( ر ، ٍب88كاقان للمادة ( 1976ر لسنة 55عليو ُب قانوف اػبدمة اؼبدنية رقم (
ـ بشأف إنشاء ىيئة 2013لسنة  20باعادة تنظيم ديواف ااسبة ، كأخّبان القانوف رقم  1996لسنة 

 بأف يتكوف ا ػلس التأدييب للم الفػات اؼبالية من كل من : 44الرقػابة اإلدارية كال م ن  ُب اؼبادة 
 مة االستئناؼ اؼب تصة زبتاره أحد رجاؿ القضاء فبن ال تقل درجتو عن مستشار دبحك

 اعبمعية العمومية للمحكمة ( رئيسان ر . 
  أحد أعضاء ديواف ااسبة فبن ال تقل درجتو عن الثالثة عشر يتم تسميتو من رئيس

 الديواف ( عضوان ر .
  . أحد أعضاء إدارة القانوف يتم تسميتو من ًقبل كزير العدؿ ( عضوان ر 
 أىيل فبن ال تقل درجتو عن الثالثة عشر يتم تسميتو من أحد موظفي كزارة العمل كالت

 ًقبل كزير العمل كالتأىيل ( عضوان ر .
  أحد موظفي كزارة اؼبالية فبن ال تقل درجتو عن الثالثة عشر يتم تسميتو من ًقبل كزير

 اؼبالية ( عضوان ر . 
كيكوف للمجلس أمْب سر من بْب العاملْب باؽبيئة ىبتاره رئيس اؽبيئة ، كإذا كاف ااؿ إٔب         

ااكمة التأديبية عضو ُب ا لس تولت اعبهة ذات الع قة اختيار من وبل ؿبلو ، كهبب أف ال تزيد مدة 
وز إنشاء ؾبالس العضوية ُب ا لس عن سنتْب ، كيصدر بتشكيل ا لس قرار من رئيس اؽبيئة ، كهب

أخرل علغ أف وبدد القرار دائرة اختصاص كل ؾبلس ، كيكوف تشكيل ى ه ا الس كاقان احكاـ ى ه 
اؼبادة ، كتكوف ااكمة التأديبية للم تارين من السلطة التشريعية أماـ ؾبلس يصدر بتشكيلو قرار من 

 السلطة التشريعية . 
الس ( إدارية كانت أك مالية ر كانعقادىا من القواعد اعبوىرية كتعترب القواعد اػباصة بتشكيل ا       

اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ ، كيَبتب علغ ـبالفتها البط ف ، كى ا ما أكدتو اكمة العليا ُب حكمها بتاريو 
ـ ال م جاء ايو : " من اؼبقرر ُب الفقو كالقضاء اإلدارم أف القواعد اػباصة بتشكيل 3/6/1984

التأديبية  كاإلجراءات الٍب أمامها تعترب من القواعد اعبوىرية اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ كيَبتب علغ ا الس 
إيفاؽبا كليان أك جزئيان بط ف تشكيل ى ه ا الس كبط ف القرارات الٍب تصدرىا كلو ٓب يرد ب ل  ن  

ره قد شكل من أربعة أعضاء قانو٘ب ... كؼبا كاف الواق  ُب الدعول أف ؾبلس التأديب اؼبطعوف ُب قرا
خ اان ؼبا يقضي بو القانوف ال م حدد أعضائو بث  ة اأف تشكيلو علغ ى ا النحو يكوف باط ن ؼب الفة 
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اجراء من اإلجراءات اعبوىرية الواجبة اإلتباع ، كيَبتب علغ ذل  إف القرار اؼبطعوف ايو يكوف ىو أيضان 
 .ر  1(يحان "باط ن لصدكره من ؾبلس ٓب يشكل تشك  صح

كتتم اإلحالة للمجلس التأدييب للم الفات اؼبالية من ًقبل مدير اإلدارة اؼب تصة بالتحقي  ، بعد اعتماد 
من رئيس اؽبيئة أك من يكلفو ، كيتؤب عضو التحقي  مباشرة الدعوم التأديبية أماـ ا لس التأدييب 

 للم الفات اؼبالية .
كيعقد ا لس جلساتو دبقر اؽبيئة أك أحد اركعها ، كال يكوف انعقاده صحيحان إال إذا حضره رئيسو 
ك   ة من أعضائو علغ ااقل ، كُب حالة تساكم اآلراء ييرجم اعبانب ال م منو الرئيس ، كتكوف 

سباب الٍب بيِب جلساتو سرية كيصدر قراراتو بأيلبية ااعضاء ، كهبب أف يشتمل قرار ا لس علغ اا
عليها ، كيبلغ بو اؼبوظف خ ؿ طبسة عشر يومان من تاريو صدكره ، كيكوف قرار ا لس هنائيان كال هبوز 
الطعن ايو إال أماـ القضاء اإلدارم ، كربٌدد ال ئحة التنفي ية إجراءات التأديب الٍب ٓب يرد بشأهنا ن  

 ُب ى ا القانوف . 
قد حدد النصاب القانو٘ب حيع ن  أف  انعقاد ا لس  1992سنة  11 إال أف اؼبشرع ُب القانوف رقم

ال يكوف صحيحان إال إذا حضره رئيسو ك   ة من ااعضاء علغ ااقل ، كى ا ما أكدتو اكمة العليا ُب 
ـ كال م تتل   كقائعو ُب : " تت ل  كقائعو ُب أف الطاعن أقاـ 13/3/2005حكمها بتاريو 
ر ضد اؼبطعوف ضده بصفتو أمْب 1999ماـ ا لس التأدييب للم الفات اؼبالية عاـ (الدعول التأديبية أ

(كزيرر ٓب يؤد العمل اؼبنوط بو بكل دقة كأمانة كٓب وبل أ ناء قيامو دبهاـ كظيفتو ، دكف كقوع ـبالفة 
اجباتو الوظيفية . القوانْب كاللوائم اؼبالية اؼبعموؿ هبا ، كاإلنباؿ ُب تطبيقها ، حيع أنبل كقصر ُب أداء ك 

-4-24كا لس التأدييب بعد أف نظر ُب الدعوم قرر بشأهنا براءة اؼبطعوف ضده فبا نسب إليو بتاريو 
قرر عضو أدارة القضايا نيابة عن الطاعن ال م طعن عليو بطري   2001-9-30كبتاريو  2000

ان للقانوف ، كذل  لعدـ النقض بأف تشكيل ا لس التأدييب ، مصدر القرار / ٓب يكن صحيحان كاق
حضور عضو ديواف ااسبة كعضو اؽبيئة العامة للقول العاملة  . اقضت اكمة العليا ُب ى ا الطعن 
بأف ما يعِب بو الطاعن علغ القرار اؼبطعوف ايو من البط ف اأنو علغ يّب أساس ذل  أف القانوف رقم 

ر منو علغ أف انعقاد ا لس يكوف 74ؼبادة (بتنظيم ديواف ااسبة قد ن  ُب ا 1996ر لسنة 11(
صحيحان إذا حضره رئيسو ك   ة من أعضائو ، كمن شبا ااف عدـ حضور عضو الرقابة أك عضو القول 
العاملة ال يناؿ من صحة انعقاده ، كبالتإب يكوف نعي الطاعن علغ القرار الصادر ُب يياب العضوين 

 .  ر2(اؼبشار إليهما ُب يّب ؿبلو "

                                                 

 ؽ . 22ر لسنة 3ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (3/6/1984ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 ؽ . 48ر لسنة 143ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (13/5/2005ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

074  

 

 طبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن ؾبالس التأديب :ال
بالنظر إٔب هند التشري  اللييب ُب تشكيل ـبتلف ؾبالس التأديب اإلدارية منها كاؼبالية يتضم أنو أخ  
بالنظاـ شبو القضائي ُب ؾباؿ التأديب كقد رجم العناصر اإلدارية علغ العناصر القضائية ُب تشكيل 

ر من 4تثناء كما ذكرنا ُب الساب  ؾبلس التأديب ااعلغ اؼبعاد تشكيلو كاقا للمادة(ا الس ، كذل  باس
بانشاء أدارة الفتول كالتشري  ، كال م ىبت  دبحاكمة موظفي اإلدارة  1992ر لسنة 6القانوف رقم (

 العليا تأديبيان عن اؼب الفات اإلدارية .
الصادرة عن ى ه ا الس كىل تعترب قرارات  ماىية طبيعة القراراتكلكن ىناؾ سؤاؿ يطرح نفسو عن 

   إدارية أـ أحكاما قضائية أـ ـبتلطة بْب ى ا كذاؾ
أستقر الفقو كالقضاء اإلدارم اؼبقارف علغ إف ؾبالس التأديب ىي جهات إدارية ذات اختصاص قضائي 

مة اهي ب ل  عباف ، باعتبار إف تشكيلها ليس قضائيان صراان كإمبا يشَبؾ ايها عناصر من اإلدارة العا
إدارية ، كالف عملها من طبيعة النشاط القضائي اهي ب ل  ذات اختصاص قضائي كمن ٍب اأف 
القرارات الٍب تصدرىا ى ه ا الس تعترب قرارات إدارية أخ ا باؼبعيار العضوم أك الشكلي ال م يعتد 

حواه ، كما يبكن اعتبار قرارات بصفة اعبهة الصادر عنها العمل أك القرار دكف النظر إٔب طبيعتو أك ا
ى ه ا الس قرارات قضائية ، أم إحكامان استنادان إٔب اؼبعيار اؼبادم أك اؼبوضوعي ال م يعتمد ُب 
تكييف العمل علغ مضمونو كطبيعتو ال اتية بطض النظر عن اعبهة الٍب أصدرتو .إف اؼبتتب  إلحكاـ 

ت   معياران ؿبددان ُب بداية اامر ، اجاءت ُب أحد اكمة العليا ُب ى ا اػبصوص ي حظ أهنا ٓب ت
أحكامها بقاعدة ما يسمي بازدكاج القرارات ، كذل  دبناسبة الطعن ُب حكم ؿبكمة االستئناؼ 
بطرابلس كال م يقضي بتأييد اغبكم اؼبستأنف كالصادر من ؾبلس تأديب اامْب حيع قررت اكمة 

دان إٔب الطبيعة الثنائية اإلدارية كالقضائية ، اه ا اغبكم كما تقوؿ قبوؿ الطعن هبيئة قضاء أدارم كاستنا
اكمة يبكن اعتباره قضائيان أخ ان باؼبعيار العضوم انو صدر من جهة قضائية كيبكن اعتباره قراران أداريان 
ج انو اصل ُب دعول موضوعها قرار أدارم ، كانتهت اكمة إٔب إرساء قاعدة أظبتها قاعدة ازدكا 

 القرارات حيع يكوف القرار كاغبكم اؼبطعوف ايو من القرارات القضائية كاإلدارية ُب آف كاحد .
كلكن انتقد البعض مسل  اكمة بشدة حيع من اؼبسلم بو أف شبة اوارؽ جوىرية بْب اغبكم القضائي 

ي إذا تقوؿ ُب حكمها كالقرار اإلدارم ، فبا جعل اكمة العليا  جر ى ا اؼببدأ كتعود للمعيار الشكل
ـ : " أف اؼبشرع اللييب أخ  دبا أستقر عليو الرأم الطالب من أف اؼبعيار الفارؽ بْب 22/3/1970بتاريو 

القرار اإلدارم كالقرار القضائي ، كىو اعبهة الٍب أصدرت القرار ااذا كانت إدارية أعترب القرار أداريان كال 
 . ر1(و عمل إدارم أك قضائي"ينظر إٔب طبيعة العمل الصادر عنها ىل ى

                                                 

 . 2. ع 10ـ ، ـ.ـ.ع . س22/3/1970ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
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كقػد استقرت اكمة العليا علغ ى ا الرأم كيتجلغ ذل  أيضان ُب احد إحكامها حيع تقوؿ : " حسم 
اؼبشرع اللييب اػب ؼ حوؿ اعبهة اؼب تصة بالفصل ُب القرارات الصادرة من ىيئات إدارية ذات 

ر من قانوف اكمة العليا علغ انو ليس 21(اختصاص قضائي دبا ن  عليو ُب الفقرة ااكٔب من اؼبادة 
اية ؿبكمة أخرل ح  الفصل ُب ى ه القرارات ، اجعل معيار التفرقة بْب القرار اإلدارم كالقرار 
القضائي ىو اعبهة الٍب أصدرت القرار اأف كانت حبكم تشكيلها ىيئة إدارية اعترب القرار إداريان دكف 

 ا ..." .النظر إٔب طبيعة العمل الصادر منه
إذا القرارات الصادرة عن ؾبالس التأديب اؼب تلفة ىي قرارات إدارية تأديبية كال يطّب من كوف ى ا 
الوصف قراران أداريان اؼبصطلحات الٍب است دمها ُب النظاـ التأدييب ااكمة التأديبية مث ن أك إخضاع 

لتنحي كالرد إذ ليس من شأف ذل  رئيس كأعضاء ا لس ؼبا ىبض  لو رجاؿ القضاء من حيع أحواؿ ا
كلو أضفي علغ ىيئة ا لس كصف اؽبيئة القضائية أك أعطاء كصف اغبكم القضائي القرار الصادر من 

 ا لس ، اهو يبقي قراران أداريان تأديبيان . 
ليا ُب كال هبوز ـباصمة ؾبلس التأديب نفسو إمبا يوجو الطعن إٔب أطراؼ النزاع كى ا ما قررتو اكمة الع

ـ ال م جاء ايو : " .......... كييبُب علغ ذل  أف الطعن ايها ال 20/3/2005حكمها بتاريو 
 .  ر1(يصم ُب مواجهة ا لس التأدييب ال م أصدرىا كإمبا يوجو إٔب أطراؼ النزاع "

 شروط قبول الطعن القضائي والجهة المختصة بنظره: المبحث الثاني
شركط الواجب توارىا ُب قرار اعبزاء التأدييب كقرار إدارم تكاملت اؼبقصود بشركط قبوؿ الطعن ال

مقوماتو كونو صادر عن " جهة إدارية عامة كباإلرادة اؼبنفردة ككتصرؼ قانو٘ب كمؤ ران ُب مركز الطاعن 
كهنائي ال وبتاج إٔب تصدي  " ، حٌب تستطي  اكمة قبوؿ الطعن كمن ٍب البحع ُب موضوعو ، ااذا  

مفتقران ام من ى ه الشركط حكمت اكمة براضو دكف التطرؽ إٔب البحع ُب موضوعو ،  كاف الطعن
ـ ال م جاء ايو : " أف الطعن 10/12/2002كى ا ما أكدتو اكمة العليا ُب حكمها بتاريو 

ن شأهنا باإللطاء ال يرد إال علغ القرارات اإلدارية الٍب تصدرىا جهة اإلدارة دبا ؽبا من سلطة عامة كالٍب م
، حٌب كلو كاف الطعن مراوع بالفعل ضد القرار التأدييب  ر2(أف سبس اؼبركز القانو٘ب لطالب اإللطاء "

اؼب الف للقانوف ، كمن ناحية أخرل ااف قبوؿ الطعن إذا تواارت شركطو ال يعِب ذل  إجابة الطاعن 
م اكمة بطلبات اؼبدعي إذا  بت إٔب طلباتو ، إذ ينصرؼ ذل  علغ قانونية القرار التأدييب كمن ٍب ربك

 ـبالفة القرار اؼبطعوف ايو للقانوف كإال حكمت اكمة براض الدعول . 

                                                 

 ؽ . 48ر لسنة 143ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (20/3/2005ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 ؽ . 44ر لسنة 44ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (10/12/2002ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(
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كذبدر اإلشارة إٔب أف الطعن بالقرار التأدييب من الوسائل اؽبامة غبماية مبدأ اؼبشركعية كضمانة أساسية 
 أف ؽب ا الطعن شركط ينبطي احَبامها غبماية اؼبوظف العاـ من أخطاء السلطات التأديبية كتعسفها ، إال

لضماف قبوؿ الطعن ، كمن ى ه الشركط أف يكوف ؼبقدـ الطعن مصلحة ُب تقديبو ، كأف يقدـ الطعن ُب 
 اؼبواعيد اؼبقررة قانونان ، كسوؼ نتناكؿ دراسة ى ا اؼببحع كاقان للمطالب اآلتية : 

 شرط المصلحة:المطل  األول
من اؼببادئ اؼبستقرة ُب اقو القانوف كُب ؾباؿ التقاضي أنو ال دعول بدكف مصلحة ، ااؼبصلحة ىي مربر 

ر كالٍب جاء ايها : 4كجود الدعول بالنسبة لصاحبها كىو ما ن  عليو قانوف اؼبرااعات اللييب ُب اؼبادة (
قانوف ........ " كما ن  " ال ييقبل أم طلب أك دا  ال يكوف لصاحبو ايو مصلحة قائمة يقررىا ال

ـر بشأف القضاء اإلدارم علغ أف: " 88/71ر من القانوف رقم (6اؼبشرٌع اللييب أيضان ُب اؼبادة (
 ....... كال تقبل الطلبات اؼبقدمة من أش اص ليس ؽبم مصلحة ش صية مباشرة " . 

ؼبصلحة كقت را  الدعول دكف كالرأم اؼبستقر عليو ُب الفقو كالقضاء الفرنسي ىو االكتفاء بتواا  شرط ا
، كى ا ما يؤيده الفقو كالقضاء اللييب أيضان كال م جعل  ر1(تطلب االستمرار ُب قيامها غبْب الفصل ايها

من شرط قياـ اؼبصلحة كقت را  الدعول أمران كاايان لقبوؽبا دكف لزـك استمرارىا حٌب الفصل ُب الدعول 
ـ كال م جاء ايو: " جرل 3/6/1984ف حكمها بتاريو ، كمن أحكاـ اكمة العليا ُب ى ا الشأ

قضاء ى ه اكمة علغ أنو يكفي لتحقي  شرط اؼبصلحة تواارىا كقت را  الدعول ، كال عربة دبا يطرأ 
ـ تقر اكمة العليا أف القرار 6/11/1993، كُب حكم ؽبا بتاريو ر  2(عليها بعد ذل  ...... "

و القرار اإلدارم النهائي ال م يؤ ر ُب اؼبركز القانو٘ب لصاحب الشأف اإلدارم ال م هبوز طلب إلطائو ى
، كُب حكم حديع ؽبا بتاريو  ر3(ايجعل لو مصلحة ش صية مباشرة للطعن عليو هب ه الطريقة

ـ تؤكد اكمة العليا " أف قضاء ى ه اكمة جرل علغ أف الصفة تعترب متوارة كلما  25/12/2005
ة مباشرة لرا  الدعول ُب طلب إلطاء القرار ، كال يلـز ُب دعول اإللطاء أف كانت ىناؾ مصلحة ش صي

تستند إٔب ح  كما ىو الشأف ُب الدعول اؼبدنية ، كإمبا يكفي لرااعها مصلحة ش صية مباشرة 
 .  ر4(.......... "

وصفو يوجو كما أف الدا  بعدـ تواار شرط اؼبصلحة ُب دعول اإللطاء يندرج ضمن الداوع بعدـ القبوؿ ب
، كهبوز إ ارتو ُب أم حالة تكوف عليها الدعول ، كلو اكؿ  ر5(إٔب الشركط ال ـز تواارىا لقبوؿ الدعول

                                                 

 . 206ـ ، ص2009ر د. خليفة اعبهمي ، أحكاـ كمبادئ القضاء اإلدارم اللييب ، دار الفضيل ، بنطازم ، 1(
 ؽ . 25ر لسنة 3ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (3/6/1980ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(
 ؽ . 50ر لسنة 34ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (6/11/1993ر حكم اكمة العليا بتاريو 3(
 ؽ . 49ر لسنة 9ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (25/12/2005ر حكم اكمة العليا بتاريو 4(
 . 206أحكاـ كمبادئ القضاء اإلدارم اللييب ، اؼبرج  الساب  ، ص ر د. خليفة اعبهمي ،5(
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مرة أماـ اكمة العليا كللمحكمة أف تثّبه من تلقاء نفسها لتعلقو بالنظاـ العاـ ، كعليو ااف شرط 
ط استمرارىا إٔب حْب الفصل ُب الدعول اؼبصلحة أساسي لقبوؿ دعول اإللطاء يـو راعها اق  كال يشَب 

، ااف زالت مصلحة راا  الدعول تظل اؼبصلحة العامة اؼبتمثلة ُب إلطاء القرار اؼب الف ؼببدأ اؼبشركعية ، 
كعن طبيعة اؼبصلحة ُب دعول اإللطاء اقد درج الفقو كالقضاء اإلداريْب علغ أنو يكفي لقبوؿ دعول 

ية اؼبباشرة دكف االستناد إٔب ح  مكتسب للطاعن كما ىو مقرر ُب اإللطاء تواار شرط اؼبصلحة الش ص
 .  ر1(لقضاء اؼبد٘ب

 إجراءات رفع الدعوى ومواعيدىا:المطل  الثاني
ىناؾ صبلة من اإلجراءات كالضواب  ينبطي مراعا ا طبقان ؼبواعيد ؿبددة كذل  لرا  دعول إللطاء قرار 

 اعبزاء التأدييب ، كيتمثل ذل  ُب اآلٌب : 
 أكالن : إجراءات را  الدعول .. 

من اؼبعلـو أف دعول اإللطاء دعول موضوعية عينية منصبة  [ توجيو الدعول إٔب جهة ذات صفة :1
علغ ـباصمة قرار إدارم معيب ، إال أف قبوؽبا مشركط بتوجيو اػبصومة إٔب جهة اإلدارة مصدرة القرار ، 

، كأف تقدـ ُب  ر2(رية متمتعة بالش صية االعتباريةكعليو البد أف ترا  دعول اإللطاء علغ جهة إدا
 اؼبواعيد اؼبقررة قانونان 

ر من 9كذل  طبقان لن  اؼبادة ( [ أف تقدـ صحيفة دعول إلطاء قرار اعبزاء التأدييب عن طري  ؿباـً :2
ـر بشأف القضاء اإلدارم الٍب نصت علغ أف : " .......... يقدـ الطعن 88/71القانوف رقم (

 ؿ اامْب اؼبقبولْب أمامو " تودع قلم كتاب اكمة موق  عليها ؿبامي من اامْب اؼبقيدين جبدك  بصحيفة
ـ كال م جاء ايو : " ......... إف 17/6/1995كىو ما تؤكده ؿبكمتنا العليا ُب حكمها بتاريو 

ف تكوف موقعة من مفاد ن  اؼبادة التاسعة من قانوف القضاء اإلدارم أنو يشَبط لصحة عريضة الطعن أ
ؿباـ عاـ مقبوؿ أماـ اكمة اؼب تصة بنظر الدعول ، علغ أف يَبتب علغ إيفاؿ اإلجراء بط ف 

 .  ر3(صحيفة الدعول انو تعد من اإلجراءات اعبوىرية اػباصة بالدعول اإلدارية ........ "
ر من 10كىو ما نصت عليو اؼبادة ( [ ضركرة إرااؽ صورة من القرار اؼبطعوف ايو بصحيفة الدعول :3

ـر بشأف القضاء اإلدارم : " هبب أف صحيفة الدعول عدا البيانات اؼبتعلقة 88/71القانوف رقم (
باسم الطالب كمن يوجو إليو الطلب كصفا م كؿباؿ إقامتهم ، موضوع الطلب كبيانان باؼبستندات اؼبؤدية 

وف ايو أك مل صان كاايان لو " ، كى ا ما أكدتو ؿبكمتنا العليا بو، كأف ييرا  الصحيفة صورة من القرار اؼبطع
                                                 

د. مازف ليػلو راضي ، الرقابة علغ أعمػاؿ اإلدارة ُب القػانوف اللييب ، مركز اعببل  –ر د. عبدا زائد الكػاديكي 1(
 . 182ـ ، ص2002ااخضر للطباعة ، البيضاء ، 

 . 208ـ ، ص2013ارم ، دار الفضيل ، بنطازم ، ر د. عمر السيوم ، الوجيز ُب القضاء اإلد2(
 ؽ . 41ر لسنة 14ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (17/6/1995ر حكم اكمة العليا بتاريو 3(
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ـ ال م جاء ايو : " ...... حيع أف العلة من ى ا اإلجراء ىو أف 11/3/1995ُب حكمها بتاريو 
تكوف الدعول كاضحة اؼبعآب خالية من اعبهالة كذل  بأف تشتمل الصحيفة علغ البيانات الٍب يتطلبها 

 .  ر1(طاعن مل صان كاايان عن القرار اؼبطعوف ايو "القانوف كأف يبْب ال
  انيان : مراعاة اؼبواعيد اؼبقررة قانونان ..

ؼبا كانت دعول اإللطاء يتجسم ايها خطر يتهدد القرارات اإلدارية كبالتإب استقرار اغبياة السياسية اقد 
قصّبان هبب أف ترا  خ لو دعول ـر ميعادان 88/71ر من القانوف رقم (8حٌدد اؼبشرٌع اللييب ُب اؼباد (

اإللطاء لكي تكوف مقبولة كى ا اؼبيعاد ىو ستوف يومان من تاريو نشر قرار اعبزاء التأدييب اؼبطعوف ايو أك 
إب غ صاحب الشأف بو ، كاغبكمة من ربديد ميعاد قصّب لرا  دعول اإللطاء ىي الريبة ُب ربقي  

، كسوؼ نتناكؿ بدء  ر2(ماؿ اإلدارة أمدان طوي ن عرضة لإللطاءاالستقرار لاكضاع اإلدارية كعدـ بقاء أع
 سرياف ميعاد را  دعول اإللطاء كاقان للتفصيل اآلٌب: 

ااصل ُب ذل  أف نشر قرار اإلدارة ُب اعبريدة الرظبية ييعد دبثابة اإلشهار بو ، حبيع ال  [ النشر :1
لنشر ىو الطري  اؼبعتاد إل بات علم اؼبعنيْب يتأتغ معو القوؿ باعبهالة بو أك عدـ العلم بصدكره كا

بالقرارات اإلدارية التنظيمية أك ال ئحية ، كما أف ذل  ال يبن  من إتباع طري  النشر أيضان بالنسبة 
للقرارات الفردية ُب بعض ااحواؿ ، كيشَبط ُب النشر ال م ييعد تارىبان لبدء سرياف ميعاد الطعن بالطاء 

كوف كاايان أم متضمنان ؼبا وبتويو القرار من أحكامان أساسية ، كى ا ما أكدتو ؿبكمتنا القرار اإلدارم أف ي
ـ كال م جاء ايو : " إف علم صاحب الشأف بالقرارات 26/12/1999العليا ُب حكمها بتاريو 

دة الرظبية التنظيمية اؼبنشورة ُب اعبريدة الرظبية مفَبض ، كأف قرينة العلم هبا اؼبستفادة من النشر ُب اعبري
 .  ر3(ال تقبل إ بات العكس "

االقاعدة إذف أف ميعاد الطعن باإللطاء يبدأ ُب السرياف من تاريو نشر القرار التنظيمي ، بينما يبدأ ى ا 
اؼبيعاد ُب السرياف من تاريو اإلع ف بالنسبة للقرارات الفردية الٍب زباطب أش اصان معينْب كمنها قرار 

 اعبزاء التأدييب. 
كىو الطريقة الٍب تنقل هبا جهة اإلدارة القرار اإلدارم إٔب اردو بعينو ، أك أارادو ب كا م ،  اإلع ف : [2

كى ه الطريقة ال زبض  لوسيلة أك شكلية معينة ، حيع يتم اإلع ف إٔب ذكم الشأف بوسائل ـبتلفة ، 
اضرين أك دبوجب خطابو إذا ٓب يوجب القانوف إتباع كسيلة معينة ، اقد يتم اإلع ف عن طري  

مسجل بعلم الوصوؿ أك من خ ؿ توقي  صاحب الشأف لدل جهة اإلدارة اؼبعنية دبا يفيد است مو 

                                                 

 ؽ . 41ر لسنة 11ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (11/3/1995ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 . 215ب  ، صر د. عمر السيوم ، الوجيز ُب القانوف اإلدارم ، مرج  سا2(
 ؽ . 43ر لسنة 61ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (26/12/1999ر حكم اكمة العليا بتاريو 3(
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لنس ة القرار ، كيعترب اإلع ف منتجان آل اره ُب السرياف من إعادة الطعن باإللطاء حب  ذكم الشأف اعتباران 
ـ كال م 18/1/1986ذل  ُب حكمها بتاريو  من تاريو حصولو ، كقد أكدت ؿبكمتنا العليا علغ

 .  ر1(جاء ايو :" إف النشر ىو إتباع اإلدارة شكليات معينة لكي يعلم اااراد بالقرار.."
كمن اؼبعلـو أف عيب إ بات اإلع ف الٍب تبدأ بو اؼبدة علغ عات  اإلدارة ، االقضاء اإلدارم يقبل ُب 

 .  ر2(ف كتوقي  صاحب الشأف أك ؿبضر التبليغذل  كل كسيلة تؤدم إٔب إ بات حصوؿ اإلع 
كىو العلم الفعلي بالقرار من جانب صاحب الشأف اه ا العلم الفعلي يؤدم إٔب  [ العلمي اليقيِب :3

ـ 21/3/2004بدء سرياف ميعاد دعول اإللطاء كى ا ما أكدتو ؿبكمتنا العليا ُب حكمها بتاريو 
د كال م جاء ايو : " علم صاحب الشأف بالقرار اإلدارم علمان يقينيان يعترب سببان كاايان لبدء سرياف اؼبيعا

ـ تؤكد 13/2/2005، كُب حكم آخر ؽبا بتاريو  ر3(حٌب كلو ٓب وبصل نشر أك إع ف القرار..."
اكمة العليا : " أف العلم اليقيِب بالقرار اؼبطعوف ايو ىو ال م يكوف مقاـ النشر كاإلع ف ال ينتد  رد 

ن أم كاقعة أك قرينة مركر زمن طويل علغ صدكر القرار بل يق  علغ من يدعي حصولو عبء إ باتو م
 :  ر5(، كيشَبط ُب العلم اليقيِب عدة شركط منها ر4(تفيد حصولو دكف التقيد ُب ذل  بأسباب معينة "

  . أف يكوف القرار اردم كليس تنظيمي 
  . أف يكوف العلم كاايان كناايان للجهالة 
  . بوت العلم ُب تاريو معلـو يبكن اغبساب منو  
 العلم جبمي  عناصره .  أف يكوف العلم شام ن أم 

 الجهة المختصة بنظر الطعن القضائي:المطل  الثالث
ـر بشأف القضاء اإلدارم اعبهة 88/71حٌدد اؼبشرٌع اللييب ُب اؼبادة اػبامسة من القانوف رقم (       

اؼب تصة بنظر الطعوف ، حيع نصت اؼبادة اؼب كورة علغ أف : " ايما عدا القرارات الصادرة عن ىيئات 
را  عن القرارات التواي  كالتحكيم ُب منازعات العمل تفصل دائرة القضاء اإلدارم ُب الطعوف الٍب تي 

النهائية الصادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ، مٌب كاف مرج  الطعن عدـ االختصاص أك 
جود عيب ُب الشكل أك ـبالفة القوانْب أك اللوائم أك اػبطأ ُب تطبيقها أك تأكيلها أك إساءة استعماؿ 

لقضاء اإلدارم ُب كل طلبات السلطة " ، كب ل  حسم الن  ى ا االختصاص حيع جعلو ُب دكائر ا
اإللطاء الصادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي كمن بينها قرار ؾبالس التأديب اؼب تلفة الٍب 

                                                 

 ؽ . 31ر لسنة 46ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (18/1/1986ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 . 218ر د. عمر السيوم ، الوجيز ُب القضاء اإلدارم ، مرج  ساب  ، ص2(
 ؽ . 49ر لسنة 38ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (21/3/2004ليا بتاريو ر حكم اكمة الع3(
 ؽ . 50ر لسنة 88ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (13/2/2005ر حكم اكمة العليا بتاريو 4(
 . 219ر د. عمر السيوم ، الوجيز ُب القضاء اإلدارم ، مرج  ساب  ، ص5(
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ر من قانوف إنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية رقم 46تصدر كجزاءات تأديبية ، كما نصت اؼبادة (
ان كال هبوز الطعن ايو إال أماـ القضاء ـر علغ أف : " ......... كيكوف قرار ا لس هنائي20/2013(

ر من ال ئحة التنفي ية لقانوف ع قات العمل رقم 147اإلدارم ........ " ، كما تن  اؼبادة (
ـر علغ أف : " كقرار ؾبلس التأديب هنائي كال هبوز الطعن ايو إال أماـ اكمة اؼب تصة " 12/2010(

ـر بشأف إنشاء إدارة القانوف ن  أيضان علغ أف 6/1992( . كما أف ال ئحة التنفي ية للقانوف رقم
 قرارات ؾبلس التأديب ااعلغ ال هبوز الطعن ايها إال أماـ دكائر القضاء اإلدارم . 

ـ بشأف القضاء اإلدارم اإلجراءات 1971لسنة  88ر من القانوف رقم  16-9كبينت اؼبواد من ( 
بصحيفة تودع ُب دائرة القضاء اإلدارم بقلم كيتاب الواجب إتباعها ُب الطعن ، حيع يقدـ الطعن 

ؿبكمة االستئناؼ ، موق  عليها من ؿباـً من اؼبقيدين جبدكؿ ااميْب اؼبقبولْب أمامها ، كهبب أف 
تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات اؼبتعلقة باسم الطالب كمن يوجو إليهم الطلب كصفا م كؿبل 

نان باؼبستندات اؼبؤيدة لو كأف ترا  بالصحيفة صورة من القرار اؼبطعوف إقامتهم ..... موضوع الطلب كبيا
ايو ، كمل   كاؼو لو ، كللطالب أف يقدـ م  الصحيفة م كرة يوضم ايها أسانيد الطلب ، كعليو أف 
يودع قلم كيتاب اكمة عدا ااصوؿ عددان من الصور للصحيفة اؼب كورة كحااظة مستندات كااية 

ػبصـو ، كهبب أف تيعلن الصحيفة كمراقا ا إٔب اعبهة اإلدارية اؼب تصة ، كإٔب ذكم للمستشارين كا
الشأف ُب ميعاد ال يتجاكز عشرين يومان من تاريو تقديبها ، كيعترب مكتب اامي اؼبوق  علغ صحيفة 

 حظا م الطعن ؿب ن ـبتاران للطالب ، كما يعترب مكتب اامي ال م ينوب عن ذكم الشأف ُب تقدٙب م
كإذا بدا للمدعغ عليو أف يقدـ دااعان اعليو .  ر1(ؿب ن ـبتاران ؽبم ، كل ذل  إال إذا عينوا ؿب ن ـبتاران يّبه

أف يودع قلم كيتاب اكمة خ ؿ    ْب يومان من تاريو إع نو م كرة بأكجو دااعو مشفوعة باؼبستندات 
يودع قلم الكيتاب م كرة بالرد مشفوعة دبا يكوف لديو من الٍب يرل تقديبها ، كللمدعي ُب ى ه اغبالة أف 

مستندات خ ؿ أربعة عشر يومان من انقضاء اؼبيعاد اؼب كور ، كإذا استعمل الطالب حقو ُب الرد ، كاف 
اؼبدعغ عليو أف يودع م كرة دب حظاتو علغ ى ا الرد م  اؼبستندات ُب ميعاد فبا ل ، كُب صبي  ااحواؿ 

كللمستشار اؼبقرر أف يأمر كاػبصـو .  اؼب كرات كاؼبستندات من صور كااية للمستشارينهبب أف تيقدـ 
باستدعاء اػبصـو لسؤاؽبم عن الوقائ  الٍب يركا لزـك ربقيقها ، أك أف يأمر بادخاؿ خصم آخر ُب 

 التحقي  ُب الدعول ، أك تكليف اػبصـو بتقدٙب م كرات أك مستندات تكميلية كيّب ذل  من إجراءات
ساعة من انقضاء اؼبواعيد اددة دبقتضغ  24كهبب علغ أق ـ اكمة خ ؿ ااجل ال م يعينو . 

اؼبواد اؼبشار إليها ، أف يعرض ملف الدعول علغ رئيس الدائرة ليأمر باحالتها للنيابة العامة ، لتودع 
أحد مستشارم دكائر القضاء م كرة برأيها ُب اؼبيعاد ال م وبدده ، ٍب يأمر باحالة اؼبلف بعد ذل  إٔب 

                                                 

 . ـر بشأف القضاء اإلدارم88/1971ر أنظر القانوف رقم (1(
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اإلدارم ليض  تقريران يشتمل علغ ربديد الوقائ  كاؼبسائل القانونية موضوع النزاع ، دكف أف ييبدم رأيو ايها ، كللمستشار 
من قانوف القضاء اإلدارم  16ُب ذل  أف يأمر باستدعاء اػبصـو إذا لـز أخ  أقواؽبم ، كما نصت علغ ذل  اؼبادة 

ـ . كهبوز لل صـو أف يطلعوا علغ تقرير اؼبستشار اؼبقرر بقلم كيتاب اكمة ، كؽبم أف يطلبوا 1971لسنة  88رقم 
 صورة منو علغ نفقا م . 

بعدىا تقـو اكمة باغبكم ُب الدعول بعد ت كة تقرير اؼبستشار ، كلرئيس الدائرة أف يأذف امي اػبصـو بتقدٙب 
رأل ضركرة ل ل  ، كإذا رأت اكمة ضركرة إجراء ربقي  باشرتو بنفسها ُب م حظات شفوية كم كرات تكميلية إذا 

جلسة أك انتدبت ل ل  أحد أعضائها ؛ كهبوز الطعن أماـ اكمة العليا ُب ااحكاـ الصادرة من ؿباكم االستئناؼ 
قد تعرقل ضمانة اؼبوظف ُب منعقدة هبيئة قضاء إدارم ، إال أف الشركط الٍب أكجب اؼبشرٌع تواارىا ُب إجراءات الطعن 

التقاضي ، بسبب  قل التكاليف الٍب يداعها كالٍب ال تتناسب أص ن م  قيمة مرتبو ، فبا يضطره إٔب التنازؿ عن ضمانة 
 التقاضي ، كالقبوؿ بقرارات اإلدارة ريم ؾبااا ا ُب أحياف كثّبة للمشركعية . 

 ؼبطعوف ايو إذا تبْب لو  بوت اؼب الفات التالية : كيصدر القاضي حكمو بالطاء قرار اعبزاء التأدييب ا
 توزي  االختصاصات بْب اعبهات اإلدارية كاؽبيئات العامة مراعغ  عدم اختصاص موقع الجزاء :

ايو الصاّب العاـ كال م يقتضي تقسيم العمل حيع يتفرغ كل موظف ككل ىيئة ؼبا أني  بو ليؤديو 
علغ خّب كجو باإلضااة ؼبا ُب ذل  التقسيم كالتوزي  من مصلحة لااراد حٌب يسهل توجيههم أماـ 

كعليو ااف االختصاص بتوقي  قرار العزؿ من الوظيفة العامة هبب أف يصدر عن  اإلدارات اؼب تلفة ،
اإلدارة صاحبة االختصاص الٍب هبب أف تلتـز دبا نصت عليو القوانْب كاللوائم كإال اعترب قرارىا 

 باط ن . 
  و : يبارس القاضي رقابة شديدة ُب ى ا ا اؿ ، اهانتهاك القواعد الخاصة بالشكل واإلجراءات

يبحع ما إذا كانت الشكليات ااساسية ال زمة لصدكر القرار كك ل  القواعد اػباصة باإلجراءات 
اؼبكتوبة قد ًب إتباعها أـ ال ، يتحق  بكل دقة من حيثيات قرار العزؿ كما إذا كاف انعقاد ؾبلس 

عت أقوا ؿ اؼبوظف اؼبعزكؿ التأديب صحيحان كما إذا كاف تشكيلو قانونيان أـ ال ، كما إذا كاف قد ظبي
 تأديبيان . 

  علغ اعبهة اإلدارية كىي تباشر سلطتها ُب عزؿ موظفيها ، أف تلتـز بالتطبي  مخالفة القانون :
السليم للنصوص القانونية كال ئحية كاؼببادئ القضائية اؼبستقرة ، كأال زبالف مبدأ قوة الشيء ال م 

قابة القضاء ، ااذا تبْب للقاضي أف السلطة تقضي بو ااكم القضائية ، كىي ُب ذل  زبض  لر 
اإلدارية انتهكت الن  القانو٘ب أك ركحو اعترب قرار العزؿ خاليان من الشرعية القانونية كمن ٍب اهو 

 يستح  اإللطاء . 
  تعترب اعبهة اإلدارية قد ذباكزت حدكد سلطتها إذا مارست ى ه السلطة تجاوز حدود السلطة :

مان للهدؼ ال م خيصصت لو ، مثاؿ ذل  اصل اؼبوظف عن طري  إلطاء لتحقي  يرض مطاير سبا
 ر1(كظيفتو ، كيكوف السبب اغبقيقي كراء ذل  ؾبازاتو تأديبيان 

 
                                                 

 . 329ـ ، ص1979ر د. عمر اؤاد ، السلطة التأديبية ، رسالة دكتوراه ، كلية اغبقوؽ ، جامعة القاىرة ، 1(
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 أسباب الطعن القضائي عل  قرارات مجالس التأدي :المبحث الثالث 
، كمن ٍب ييقصد بأسباب الطعن ـبتلف العيوب الٍب تصيب قرار ؾبلس التأديب اتجعلو يّب مشركع 

،  ر1(يبكن االستناد إٔب إلطائو جزئيان أك كليان أك تعديلو أك طلب التعويض عنو إذا كاف ل ل  مقتضغ
كقرار اعبزاء التأدييب الصادر عن ؾبالس التأديب شأنو كشأف كااة القرارات اإلدارية الٍب تصدرىا اإلدارة 

كاقان للشكل ال م وبٌدده القانوف قاصدان بو ُب إطار مبدأ اؼبشركعية ، حيع ينبطي أف يصدر ى ا القرار 
ربقي  اؼبصلحة العامة ، كييبُب ى ا القرار علغ أسباب تقرره كأف يرد علغ كل ؿبل فبكن كقائم كمشركع ، 
ااذا خالف القرار التأدييب ى ه الضواب  الٍب تسّب ُب كنفها كااة القرارات اإلدارية كاف قرار يّب مشركع 

، كسوؼ نتناكؿ  ر2(لإللطاء القضائي دبا يستتب  ذل  من إعداـ لو بالنسبة للكااة، اامر ال م يعرضو 
 دراسة أسباب الطعن علغ قرارات ؾبالس التأديب كاقان للمطالب اآلتية :

 عي  عدم االختصاص المطل  األول
ظف يتمت  عيب عدـ االختصاص بأنبية كبّبة نظران لتعلقو بتحديد اختصاصات كل ىيئة إدارية أك مو 

ـ معُب االختصاص بقوؽبا : 4/6/1970عاـ ، كقد أكضحت اكمة العليا ُب حكمها الصادر بتاريو 
" إف توزي  االختصاصات بْب اعبهات اإلدارية كاؽبيئات مراعغ ايو الصاّب العاـ ال م يقتضي تقسيم 

اة ؼبا ُب ذل  العمل ، حٌب يتفرغ كل موظف ككل ىيئة ؼبا أني  بو ، كليؤديو علغ خّب كجو باإلضا
 .  ر3(التقسيم كالتوزي  من مصلحة لااراد ، حٌب يسهل توجيههم إٔب أقساـ اإلدارة اؼب تلفة

كقد استقر الفقو كالقضاء اإلدارم علغ تعريف عيب عدـ االختصاص ُب دعول اإللطاء بأنو عدـ القدرة 
، طبقان للقواعد اؼبنظمة  علغ مباشرة عمل قانو٘ب معْب ، اف اؼبشرٌع جعلو من اختصاص سلطة أخرل

ل ختصاص ، اهو عيب عضوم يعِب عدـ القدرة علغ مباشرة عمل قانو٘ب معْب ، جعلو اؼبشرٌع من 
اختصاص ىيئة أك ارد آخر ، كيسمغ أحيانان عيب ايتصاب السلطة ، اهو يؤ ر علغ القرار اإلدارم 

 .  ر4(تأ ّبان بليطان إٔب حد إعدامو كعدـ االعتداد بو
كقد استقر قضاء اكمة العليا ُب تعريف القرار اؼبعدـك اؼبشوب دب الفة جسيمة تؤدم بركن أك أكثر 

      ـ : " أف القرار اإلدارم 31/10/2004من أركانو حيع تقوؿ اكمة العليا ُب حكمها بتاريو 
دب الفة جسيمة تيفقده ركنان من ال يفقد صفتو اإلدارية ، كال يكوف بالتإب معدكمان ف إال إذا كاف مشوبان 

                                                 

ر د. عصاـ عبدالوىاب ، ؾبلس شورل الدكلة كمي د القضاء اإلدارم ، ؾبلة العلـو القانونية ، ا لد التاس  ، العدد 1(
 . 169ـ ، ص1990ااكؿ كالثا٘ب ، 

ـ ، 2005نات التأديبية ُب الوظيفة العامة، دار الفكر كالقانوف، اؼبنصورة،، الضمايز عبداؼبنعم خليفةر د.عبدالعز 2(
 . 299ص
 27،ص4.ع6ؽ ، ـ.ـ.ع.س 16لسنة  ر1ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (4/6/1970ر حكم اكمة العليا بتاريو 3(
 ؽ . 47ر لسنة 19( ـ ُب الطعن اإلدارم رقم22/6/2003ر حكم اكمة العليا بتاريو 4(
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أركانو بدرجة يتع ر معها القوؿ بأف القرار اإلدارم يعترب تطبيقان لتشري  ناا  أك مظهر ؼبمارسة اختصاص 
 .  ر1(سبلكو جهة اإلدارة "

كيتميز عيب عدـ االختصاص بأنو العيب الوحيد ال م يتعل  بالنظاـ العاـ ، كيَبتب علغ ذل  أف 
تصاص ال يسق  بالدخوؿ ُب موضوع الدعول ، كهبوز إبداؤه ُب أم مرحلة من الدا  بعدـ االخ

 مراحلها ، كأف علغ القاضي أف وبكم بعدـ االختصاص تلقائيان ، كلو ٓب يثره طالب اإللطاء. 
ـ " إف قضاء ى ه اكمة قد 13/11/1983كُب ذل  قالت اكمة العليا ُب حكمها الصادر ُب 

ـ االختصاص ىو من النظاـ العاـ ، كال يسق  بالدخوؿ ُب موضوع الدعول ، جرل علغ أف الدا  بعد
كهبوز إبداؤه ُب أم مرحلة من مراحل التقاضي كلو اكؿ مرة أماـ ؿبكمة النقض الٍب سبل  أف تقضي بو 

 .  ر2(من تلقاء نفسها "
من اإلدارة  كاستقر القضاء اإلدارم علغ عدـ تصحيم عيب عدـ االختصاص أك إص حو بقرار الح 

الٍب سبل  االختصاص ، كُب ى ا السياؽ تقوؿ اكمة العليا " إف القرار الباطل ال هبوز كقاعدة عامة 
تصحيحو بأ ر رجعي كإف جاز أف يكوف مربران لصدكر قرار جديد علغ الوجو الصحيم كالقرار اؼبصحم 

 .  ر3(ال ينتد أ ره إال من يـو صدكره "
اف نبا عيب عدـ االختصاص اعبسيم كىو ما يعرؼ بايتصاب السلطة ، كلعيب عدـ االختصاص صورت

كعيب عدـ االختصاص البسي  ، كعيب عدـ االختصاص اعبسيم هبعل القرار منعدمان كيصبم ؾبرد 
ـ بقوؽبا : " إذا 22/12/1991كاقعة مادية ، كهب ا حكمت اكمة العليا ُب حكمها الصادر بتاريو 

لقرار اإلدارم لتعيبو بعدـ االختصاص قد كق  ُب صورة ايتصاب للسلطة ، رياعت دعول بطلب إلطاء ا
ااف الفقو كالقضاء استقر علغ أف القرار يكوف ُب ى ه اغبالة معدكمان ، بسبب ما شابو من عيبو جسيم 
، كل ل  ال يتقيد راا  الدعول بطلب إلطائو دبيعاد معْب اف القرار ال م ال كجود لو من ااصل ال 

رل منو ميعاد لرا  الدعول ، كما أف الفقو جرل علغ أف العمل يكوف  لو من باب أكٔب مبدأ كجود ، هبي
اإلدارم ال يفقد صفتو اإلدارية كال يكوف معدكمان إال إذا كاف مشوبان دب الفة جسيمة ، كذل  بأف كاف 

 .  ر4(القرار معيبان بعيب جوىرم ، من شأنو أف هبعلو من قبيل الفعل اؼبادم "
                                                 

 ؽ . 48ر لسنة 17-12ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (13/10/2004ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
،  21ؽ ، ـ.ـ.ع.س 27ر لسنة 16ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (13/11/1983ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(

 . 25العدد ااكؿ ، ص
ؽ ، ـ.ـ.ع ، السنة العاشرة  20ر لسنة 4الطعن اإلدارم رقم ( ـ ُب14/3/1974ر حكم اكمة العليا بتاريو 3(

 . 47، العدد الراب  ، ص
ؽ ، ـ.ـ.ع ، العدداف  37ر لسنة 29ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (22/12/1992ر حكم اكمة العليا بتاريو 4(

 . 32، ص 27ااكؿ كالثا٘ب ، السنة 
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ربدد اكمة العليا اغباالت الٍب يبكن اعتبار القرار ايها مشوبان بعيب عدـ االختصاص اعبسيم اتقوؿ ك 
: " ...... كأف تباشر السلطة التنفي ية عم ن من اختصاص السلطة التشريعية أك السلطة القضائية ، أك 

 .  ر1(أف يصدر من ش   عادم "
إلدارم باط ن ، إال أنو ال يفقد القرار اإلدارم مقوماتو ، كعيب عدـ االختصاص البسي  هبعل القرار ا

ايتحصن من اإللطاء دبركر الستْب يومان اددة للطعن ايو ، كى ا العيب أقل خطورة من عيب عدـ 
االختصاص اعبسيم ، كلو   ث حاالت ىي : عدـ االختصاص من حيع اؼبكاف ، كعدـ االختصاص 

من حيع اؼبوضوع ، كقد قضت اكمة العليا بتاريو  من حيع الزماف ، كعدـ االختصاص
ـ بقوؽبا : " عيب االختصاص البسي  يت   صوران   ث ىي : عيب عدـ االختصاص 26/6/1957

اؼبوضوعي ، كأف ييصدر موظف أك ىيئة قراران من اختصاص موظف أك ىيئة أخرل ، كعيب عدـ 
اران يتجاكز أ ره اغبدكد اإلقليمية اؼبوضوعة دبزاكلة االختصاص اؼبكا٘ب ، كأف ييصدر أحد رجاؿ اإلدارة قر 

اختصاصو ، كأخّبان عيب االختصاص الزما٘ب كأف يزاكؿ أحد رجاؿ اإلدارة اختصاصو بعد اقداف صفتو 
 .  ر2(ُب مزاكلة ااعماؿ العامة "

د إلطائو ، كإمبا كمن ىنا ااف القضاء اإلدارم مستقر علغ قبوؿ الطعن ضد القرار اإلدارم اؼبعدـك ، ال  ر 
 لة الشبهة اؼبتعلقة دبشركعيتو .إلزا

 عي  مخالفة القرار التأديبي للشكل: المطل  الثاني
يتحق  ى ا العيب بصدكر القرار اإلدارم دكف مراعاة لإلدارة الشكل أك اإلجراءات الٍب ن  عليها 
القانوف ، كيتعل  ى ا العيب باؼبظهر اػبارجي للقرار اإلدارم ، كلقواعد الشكل أنبية ال تينكر ُب ؾباؿ 

 نفسو . القرارات اإلدارية ، إذ  دؼ إٔب ضباية اؼبصلحة العامة كاػباصة ُب الوقت 
كمن ناحية أخرل ااف احَباـ اإلدارة لقواعد الشكل ايو ضمانة لصاّب اااراد كحقوقهم كحريا م تقابل 
ما تتمت  بو اإلدارة إزائهم من امتيازات ، كح  التنفي  اؼبباشر ، كالسلطة التقديرية ، كقواعد الشكل إما 

أرساىا القضاء اإلدارم ضمانان غبقوؽ  أف ين  عليها ُب القوانْب كاللوائم ، كإما أف تكوف قواعد
 .  ر3(اااراد

ـ بقوؽبا : "يكوف 26/6/1957كقد عرٌات اكمة العليا عيب الشكل ُب حكمها الصادر بتاريو 
القرار اإلدارم معيبان ُب شكلو ، إذا ٓب ربَـب القواعد اإلجرائية أك الشكلية اؼبقررة لصدكره دبقتضغ القوانْب 

أكاف ذل  بانباؿ تل  القواعد كليان أك دب الفتها جزئيان ، ااذا اشَبط القانوف شك ن كاللوائم ، سواءن 
                                                 

 ؽ . 7ر لسنة 79طعن اإلدارم رقم (ـ ُب ال22/12/1991ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
ؽ . ـ.ـ.ع ، اعبزء ااكؿ ،  6ر لسنة 3ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (26/6/1957ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(
 . 92ص
 . 404ـ ، ص1999ر ماجد رايب اغبلو ، القضاء اإلدارم ، دار اؼبطبوعات اعبامعية ، اإلسكندرية ، 3(
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معينان ، أك ازباذ إجراءات سبهيدية قبل صدكره ، أك استشارة ىيئة من اؽبيئات مقدمان ، كٓب يتب  ذل  ُب 
رار من حيع موضوعو أك إصدار القرار ، اانو هبوز التمس  بالطاء القرار ؽب ا العيب ، ما داـ يؤ ر ُب الق

 .  ر1(ينق  من ضمانات اااراد "
 ولهذا العي  عدة صور منها : 

 : امن اؼبتف  عليو أنو ليس للقرار اإلدارم شكل معْب هبب أف يصدر ايو ،  الكتابة
اقد يأٌب القرار شفويان أك ضمنيان ، إال أف القانوف قد يشَبط أف يكوف القرار مكتوبان ، 
افي ى ه اغبالة هبب علغ اإلدارة إتباع الشكل ال م تطلبو اؼبشرٌع ، كإال عيد القرار 

 م فبا يؤدم إٔب بط نو . اإلدارم ـبالفان لشكل جوىر 
ـ ال م جاء ايو :" أف الشكل ال م 12/4/1970كُب ذل  قضت اكمة العليا ُب حكمها بتاريو 

درجت عليو اإلدارة ُب تعيْب شيو القبيلة أك إهناء عملو ىو قرار مكتوب ، كى ا الشكل تقتضيو طبيعة 
ذا ٓب يصدر بو قرار مكتوب يعترب معيبان ال بعيب ى ا النوع من القرارات اإلدارية ، كالقرار اؼبطعوف ايو إ

اػبطأ البسي  ال م يعرضو لإلبطاؿ ، كإمبا بعيب ذباكز ذل  إٔب مرتبة اػبطأ اعبسيم ال م يعدـ القرار 
 .  ر2(كهبعلو كأف ٓب يكن "

  ااصل أف اإلدارة يّب ملزمة بتسبيب قرارا ا ، يّب أف القانوف قد يشَبط  التسبي :
ة لبعض القرارات ، كُب ى ه اغبالة هبب علغ اإلدارة ذكر سبب القرار كما ذل  بالنسب

ـ بشأف إنشاء ىيئة الرقابة 2013لسنة  20من القانوف رقم  46ُب حالة اؼبادة 
اإلدارية كال م ألـز اإلدارة بضركرة تسبيب القرارات الصادرة عن ا لس التأدييب 

ـ بشأف 2010لسنة  12قانوف رقم من ال 156للم الفات اؼبالية ، كن  اؼبادة 
ع قات العمل كالٍب أكدت علغ أف يكوف القرار الصادر بتوقي  العقوبة مسببان كُب 
ى ه اغبالة هبب علغ اإلدارة ذكر سبب القرار ، ااذا أيفلت ى ه اإلجراءات كاف 
قرارىا معيبان من حيع الشكل ، كُب ى ا تقوؿ ؿبكمتنا العليا ُب حكمها بتاريو 

ـ : " ؼبا كاف ااصل أف اإلدارة يّب ملزمة بأف تيفصم عن أسباب 17/3/1977
قرارىا ، إال إذا ألزمها القانوف ببياف ااسباب ، افي ى ه اغبالة يصبم التسبيب شرطان 

 .  ر3(يَبتب علغ إيفالو بط ف القرار ، كلو كاف لو سبب صحيم ُب الواق  "
                                                 

 ؽ . 3ر لسنة 6ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (26/6/1957يو ر حكم اكمة العليا بتار 1(
،  6ؽ ، ـ.ـ.ع ، السنة  15ر لسنة 4ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (12/4/1970ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(

 . 26، ص 4العدد 
،  13ؽ ، ـ.ـ.ع ، السنة  23ر لسنة 40ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (17/3/1977ر حكم اكمة العليا بتاريو 3(

 . 41، ص 4العدد 
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ـ ال م جاء ايو : " 3/6/1983القضائي ُب حكمها بتاريو ك ل  تؤكد اكمة العليا ى ا االذباه 
من اؼبتف  عليو اقهان كقضاء ن أف القانوف إذا ٓب يشَبط صراحة تسبيب القرار اإلدارم ، اانو ال تثريب 

علغ اإلدارة إف ىي أيفلت بياف ااسباب الٍب بيِب عليها قرارىا "
 .  ر1(

ـ ال م جػاء ايػو : " أف كيفية تشكيل اللجنة الٍب زبت  28/3/2004كُب حكمها أيضان بتاريو 
بتأديب ؿبررم العقود قد ن  عليها صراحةن القانوف كؿبددان لصفة كل عضو من أعضائها ، فبا هبعل 

عنها لتعل   ـبالفة ذل  اإلجراء يؤدم حتمان لبط ف تشكيل اللجنة ، كبالتإب بط ف القرار ال م صدر
 .  ر2(تل  اإلجراءات بالنظاـ العاـ ...."

كلتواّب ى ه الضمانة هبب أف يكوف التسبيب جديان كؿبددان ككاضحان دبا يسمم للقضاء ببس   رقابتو 
 .  ر3(علغ مشركعية القرار

 : كيَبتب علغ إيفاؿ اإلدارة إتباع ى ه  اتخاذ إجراءات معينة قبل صدور القرار
قرارىا ، من ى ه اإلجراءات مث ن التحقي  ، كظباع أقواؿ صاحب  اإلجراءات بط ف

الشأف ، أك أخ  رأم جهة معينة ُب موضوع القرار ، كإع ف اؼبتهم قبل موعد اعبلسة 
ـ بقوؽبا : " إف إع ف اؼبتهم 12/6/1966؛ كقد قضت اكمة العليا بتاريو 

و كا  النموذج اؼبقرر ، كدبا يتضمنو من بالوقائ  اؼبنسوبة إليو قبل اعبلسة اددة اكمت
بياف لوصف التهمة كتاريو ككقت ارتكاهبا كربديد اؼبكاف ال م تقرر اكمتو عنها 
تأديبيان ، كمن ٍب ااف ى ه اإلجراءات السابقة للمحاكمة التأديبية ىي إجراءات جوىرية 

د إال بعد إع نو ، يتحق  باتباعها الضماف اؼبقرر ُب ااكمة ، بأال وبكم علغ أح
ال م يتيم لو ارصة الدااع عن نفسو ، ااذا سبت ااكمة بطّب ى ا اإلع ف كاف ذل  

 إخ الن صروبان حب  الدااع ، يَبتب عليو البط ف " . 
ـ بقوؽبا : " ال 11/3/1990كُب ى ا السياؽ اقد قضت اكمة العليا ُب حكمها الصادر بتاريو 

ضمن مشركع ـبط  معمارم معْب إال بعد موااقة أمْب الزراعة ، كمن ٍب يتعْب  هبوز إدراج أراضي زراعية
تطبي  أحكاـ اؼبادة اؼبشار إليها عند إجراء نزع ملكيتها ، ككاف الثابت من ديباجة القرار اؼبطعوف ايو ، 

يطّب من  الصادر عن اؼبطعوف ضده ، أنو ٓب يتضمن ما يفيد أخ  موااقة أمانة الزراعة قبل إصداره ، كال
ذل  أنو قد صدر باصباع اللجنة الشعبية للبلدية ، دبن ايهم أمْب الزراعة هبا ، علغ ارض تواجده ، اف 

                                                 

،  21ؽ ، ـ.ـ.ع ، السنة  25ر لسنة 5ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (3/6/1983ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 . 14، ص 4العدد 

 ؽ . 47ر لسنة 103ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (28/3/2004ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(
اضي ، الرقابة علغ أعماؿ اإلدارة ُب القانوف اللييب ، مرج  ساب  ، د.مازف ليلو ر  -ر د. عبدا زائد الكاديكي3(
 . 232ص
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قرار اؼبوااقة علغ إدراج أرض زراعية ضمن ـبط  عمرا٘ب إجراء يسب  ازباذ القرار اؼبتعل  بنزع ملكية 
 .  ر1(اارض "

 : جراءات يتطلبها القانوف النعقاد كى ه اإل الشكليات الخاصة باللجان والمجالس
ا الس كاللجاف انعقادان صحيحان ، اين  علغ ضركرة اكتماؿ النصاب القانو٘ب ، 

 كيعترب اعبلسة باطلة إذا ٓب يراع اكتماؿ النصاب ، سواء بالزيادة أك النق  . 
كالقضاء اإلدارم  ـ بقوؽبا : " مٌب كاف من اؼبقرر ُب الفقو3/6/1984كقد قضت اكمة العليا بتاريو 

أف القواعد اػباصة بتشكيل ا الس التأديبية كاإلجراءات الٍب تتب  أمامها تعترب من القواعد اعبوىرية 
اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ ، كيَبتب علغ إيفاؽبا كليان أك جزئيان بط ف تشكيل ى ه ا الس ، كبط ف 

ر من الئحة النظاـ 40نوف ، اكانت اؼبادة (القرارات الٍب تصدرىا ، كلو ٓب يرد ب ل  ن  ُب القا
ـ قد بينت كيفية تشكيل ؾبلس التأديب 5/6/1970الدراسي كالتأدييب كاالجتماعي الصادرة ُب 

اػباص بالطلبة ، كحددت أعضاء معينْب ، ككاف الواق  ُب الدعول أف ؾبلس التأديب اؼبطعوف ُب قراره 
بو اؼبادة اؼب كورة ، ااف تشكيلو علغ ى ا النحو باطل ، قد شيكل من أربعة أعضاء ، خ اان ؼبا تقضي 

ؼب الفتو إلجراء من اإلجراءات اعبوىرية الواجبة اإلتباع ، كيَبتب علغ ذل  أف القرار اؼبطعوف ايو يكوف 
ىو أيضان باط ن ، لصدكره من ؾبلس ٓب ييشكل تشكي ن صحيحان ، كالقوؿ بأف اؼبقصود بالزيادة ُب 

ا ىو ربقي  الضمانات اؼبقررة ُب ال ئحة ، كأف القرار اؼبطعوف ايو قد اعتمد من اللجنة أعضاء ا لس إمب
الشعبية العامة ( سابقان ر ال يطّب من اامر شيئان ، اف الضمانات اؼبقررة ُب ال ئحة ال تتحق  إال باتباع 

ب علغ اإلدارة التقيد هب ه كلتواّب ى ه الضمانة هب.  ر2(اإلجراء ال م حدده اؼبشرٌع كليس دب الفتو "
 اإلجراءات ليتسُب للقضاء اإلدارم بس  رقابتو علغ مشركعية ى ا القرار . 

 عي  القرار التأديبي المتصل بالمحل:المطل  الثالث
كييقصد بو عيب ال ، أم أف ىبالف ؿبل ى ا القرار اإلدارم إحدل القواعد القانونية ، كيستوم ُب 

 كىي التشريعات الدستورية كالعادية كالفرعية أك يّب الفرعية ، أك يّب اؼبدكنة ذل  القواعد اؼبدكنة ،
كييطل  علغ عيب ال عيب ـبالفة القانوف باؼبعُب الضي  ، كذل  اؼبستمدة من العرؼ أك القضاء . 

و ال م اف أم عيب يشوب القرار اإلدارم إمبا يعترب ـبالفان للقانوف باؼبعُب الواس  ، إذ أف القانوف ى
 .  ر3(وبدد القواعد الٍب ربكم كااة أركاف القرار اإلدارم من اختصاص كشكل كؿبل كياية كسبب

                                                 

، العدداف ااكؿ  26ؽ ، ـ.ـ.ع ، السنة  36ر لسنة 30ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (11/3/1990ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 . 44كالثا٘ب ، ص

 . 82، ص 4، السنة  15ؽ ، ـ.ـ.ع ، العدد  30ر لسنة 28رقم (ـ ُب الطعن اإلدارم 3/6/1984ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(
 . 423ر د. مازف رايب اغبلو ، القضاء اإلدارم ، مرج  ساب  ، ص3(
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كييقصد بعيب ال أف يكوف القرار اإلدارم معيبان ُب احواه ، دبعُب أف يكوف اا ر القانو٘ب اؼبَبتب علغ 
واءن كاف مكتوبان كأف يكوف دستوريان أك القرار اإلدارم يّب جائز أك ـبالفان للقانوف ، أيان كاف مصدره ، س

ـ 1971لسنة  88كقد تناكؿ القانوف رقم . ر1(تشريعيان أك الئحيان ، أـ يّب مكتوب كالعرؼ كالقضاء
بشأف القضاء اإلدارم ُب مادتو الثانية ى ا العيب كسبب من أسباب إلطاء القرار اإلدارم ، كذل  

لطاء أف يكوف مرج  الطعن عدـ االختصاص أك كجود عيب عندما اشَبطت ى ه اؼبادة لقبوؿ طلبات اإل
ُب الشكل أك ـبالفة القوانْب كاللوائم أك اػبطأ ُب تطبيقها أك إساءة استعماؿ السلطة . كقد قضت 

: " هبب أف يكوف القرار اإلدارم مطابقان للدستور كالقوانْب ـ بقوؽبا26/6/1957العليا بتاريو اكمة 
نوف العاـ ، كاؼبساكاة كاغبريات العامة كح  الدااع كعدـ رجعية القرارات اإلدارية ،  كاللوائم كمبادئ القا

كما هبب أف يكوف مطابقان للعرؼ اإلدارم ال م تسّب عليو اإلدارة علغ كبو معْب ُب مواجهة حالة 
 .  ر2(ايو " معينة ، كال ىبالف حكمان قضائيان صادران من القضاء العادم أك اإلدارم لو قوة الشيء اكـو

كتتنوع صور ـبالفة القرار اإلدارم للقانوف ُب عدة صورة ، كقد بينت اكمة العليا ى ه الصور ُب حكم 
ـ جاء ايو : " تتنوع ـبالفة القرار اإلدارم للقانوف ، اتارة تكوف اؼب الفة لن  26/6/1957ؽبا بتاريو 

النزاع يالبان حوؿ كجود القاعدة القانونية ،  من نصوص القوانْب أك اللوائم كتطبيقا ا ، عندما يكوف
كتارة تكوف اؼب الفة باػبطأ ُب تفسّب القوانْب كاللوائم أك ُب تطبيقها ، عندما تكوف القاعدة القانونية 
يّب كاضحة كربتمل التأكيل ، ااذا كاف تطبي  القاعدة القانونية مرىونان بتحقي  حالة كاقعية علغ كبو 

وقائ  الٍب يقـو عليها القرار أك عدـ استيفائها للشركط الٍب يتطلبها القانوف يؤدم معْب ، ااف زبلف ال
كتأٌب اللوائم ُب سلم التدرج التشريعي بعد القانوف ، كبالتإب .  ر3(إٔب بط ف القرار الصادر علغ أساسها

زبالفها ، كإال عيد عملها يّب هبب علغ ال ئحة تطبيقان ؼببدأ اؼبشركعية أف ربَـب القواعد القانونية كأال 
كتؤكد اكمة العليا علغ مرتبة اللوائم ُب حكمها الصادر ُب .  ر4(مشركع ، ػبركجو علغ مبدأ اؼبشركعية

ـ حيع تقوؿ : "إف للتشري  ُب الدكؿ درجات   ث ، وبتل التشري  ااساس ايها اؼبقاـ 4/2/1986
ك الرئيسي ، كىو ما يعرؼ بالقانوف ، ٍب يأٌب التشري  الفرعي ااعلغ ، كيتلوه ُب اؼبرتبة التشري  العادم أ

. كُب صبي  ى ه اغباالت يراقب القضاء الوقائ  ، كيتحق  من كجودىا  ر5(، كىو ما يسمغ باللوائم "
 كصحة تكييفها القانو٘ب ، للحكم دبشركعية القرار اإلدارم أك عدـ مشركعيتو . 

                                                 

 . 241د. مازف ليلو راضي ، الرقابة علغ أعماؿ اإلدارة ، مرج  ساب  ، ص –ر د. عبدا زائد الكاديكي 1(
 . 242أشار إليو د. عبدا زائد الكاديكي ، مرج  ساب  ، صـ 26/6/1957ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(
 . 243ـ أشار إليو د. عبدا زائد الكاديكي ، مرج  ساب  ، ص26/6/1957ر حكم اكمة العليا بتاريو 3(
ـ 2002جامعة الفاتم ،  ر د. عبدا ؿبمد عبدالرحيم ، ضواب  السلطة التقديرية ُب ؾباؿ التأديب ، رسالة ماجستّب ، كلية القانوف ،4(

 . 142، ص
.ع ، السنة  31ر لسنة 45ـ ُب الطعن اإلدارم رقم (4/2/1986ر حكم اكمة العليا بتاريو 5( ، العدداف ااكؿ كالثا٘ب  24ؽ ، مـز

 . 198، ص
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 المتصل بالسب  عي  القرار التأديبي :المطل  الرابع
سبب القرار اإلدارم ىو اغبالة الواقعية أك القانونية الٍب تسب  القرار كتدا  اإلدارة إلصداره كسبثل     

رقابة القضاء اإلدارم علغ سبب القرار اإلدارم جانبان مهمان من جوانب الرقابة القضائية علغ مشركعيتو 
 .  ر1(  اؼبوضوعية الٍب دعت اإلدارة إلصدار قرارىا، كدبقتضاىا يبحع القاضي ُب مدل مشركعية الدكاا

كعيب السبب ىو عدـ اؼبشركعية ال م يصيب القرار اإلدارم ُب سببو ، بأف تكوف الواقعة الٍب يقـو 
عليها القرار يّب موجودة أك يّب صحيحة ، من حيع تكييفها القانو٘ب . كمن اؼبستقر اقهان كقضاءن أف 

حل القرار عيب السبب مستقل عن العيوب ااخرل ، اقد تقدـ أف عيب ـبالفة القانوف يتعل  دب
اإلدارم ، كىو اا ر القانو٘ب اؼبَبتب علغ القرار أك مادتو أك ؿبتواه ، أما السبب ايتعل  باغبالة الواقعية 
أك القانونية الٍب قامت قبل إصدار القرار ، كداعت إٔب إصداره ، كما أف رقابة القضاء اإلدارم تؤكدىا 

ـ حيع قالت : " 13/2/2005جديد ؽبا بتاريو اكمة العليا ُب أحكامها اؼبتواترة ، كُب حكم 
لصحة اغبالة الواقعية كالقانونية الٍب تكوف ركن السبب ُب القرار اإلدارم قبد صداىا الطبيعي ُب التحق  
فبا إذا كانت النتيجة الٍب انتهغ إليها القرار ُب ى ا الشأف مست لصة است  صان صائطان من أصوؿ  ابتة 

نيان أـ ال ، ااذا كانت منتزعة من يّب أصوؿ موجودة أك كانت مست لصة من أصوؿ تنتجها ماديان أك قانو 
ال تنتجها ، أك كاف تكييف الوقائ  علغ ارض كجودىا ماديان ال يؤدم إٔب النتيجة الٍب يتطلبها القانوف ،  

تيجة مست لصة كاف القرار ااقدان لركن من أركانو ىو ركن السبب ككق  ـبالفان للقانوف ، أما إذا كانت الن
 .ر2(است  صان صائطان من أصوؿ تنتجها ماديان كقانونيان ااف القرار يكوف قائمان علغ سببو مطابقان للقانوف"

ـ : " أف زبلف السبب ُب القرار اإلدارم 26/6/1957كقد سب  للمحكمة العليا أف قضت بتاريو 
وف أك عيب االكبراؼ " ، كلكن اكمة العليا ليس عيبان قائمان ب اتو ، بل يبكن رده إٔب عيب ـبالفة القان
ـ حكمان جاء ايو : " أف السبب 3/1/1971عادت كعدلت عن حكمها الساب  ، اأصدرت بتاريو 

كىو أحد ااركاف ااساسية الٍب هبب أف يقـو عليها القرار اإلدارم ، يشَبط أف يكوف حقان كصدقان ااف 
، كعليو  ر3(، كاف القرار اإلدارم باط ن يّب منتد ام أ ر " ٓب يكن ك ل  ، بأف كاف كنبيان أك صوريان 

ااف القاضي اإلدارم يستطي  مراقبة الوجود اؼبادم لاسباب ، عندما يتحق  من اإلدارة أهنا استندت ُب 
 .  ر4(ازباذىا لقرارىا اؼبطعوف ايو علغ كقائ  مادية ليس ؽبا كجود مادم ، اانو وبكم بالطاء القرار

 

                                                 

 . 247ر د. عبدا زائد الكاديكي ، د. مازف ليلو راضي ، الرقابة علغ أعماؿ اإلدارة ، مرج  ساب  ، ص1(
 . 448ر د. ؿبمد عبدا اغبرارم ، الرقابة علغ أعماؿ اإلدارة ، مرج  ساب  ، ص2(
 . 247ر د. عبدا زائد الكاديكي ، د. مازف ليلو راضي ، الرقابة علغ أعماؿ اإلدارة ، مرج  ساب  ، ص3(
 ؽ . 2ر لسنة 3ـ ، ُب الطعن اإلدارم رقم (28/11/1956ر حكم اكمة العليا بتاريو 4(
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 عي  القرار التأديبي المتصل بالغاية:الخامسالمطل  
ىو أف يبارس مصدر القرار السلطة الٍب  خوؽبا لو القانوف ُب ربقي  أىداؼ يّب تل  الٍب حددىا        

لو ، اعلغ رجل اإلدارة أف يسعغ دبا يصدر من قرارات إٔب ربقي  اؽبدؼ ال م قصد اؼبشرٌع ربقيقو هب ه 
لقانوف ىداان معينان للقرار اإلدارم كجب علغ رجل اإلدارة أف يهدؼ باصداره القرارات ، ااذا ٓب وبدد ا

إٔب ربقي  الصاّب العاـ بصفة عامة ، ااذا حاد عن ذل  ، كقصد بتصراو ربقي  ىدؼ آخر ، كق  قراره 
معيبان بعيب إساءة استعماؿ السلطة ، كيتصل ى ا العيب بنية مصدر القرار كبواعثو ل ل  يقَبف ى ا 

 يب بالسلطة التقديرية لإلدارة ، كال يثار إذا كانت سلطة اإلدارة مقيدة حبدكد معينة . الع
ـ بقوؽبا : " إف عيب االكبراؼ أك إساءة استعماؿ 28/11/1956كهب ا قضت اكمة العليا بتاريو 

عيب السلطة يق  عندما تستعمل اإلدارة سلطتها التقديرية لتحقي  يرض يّب معَبؼ بو ، كىو يشارؾ 
ـبالفة القانوف ُب كوف العيب موضوعيان ، كلكنو ىبتلف عنو ُب خصائصو كطبيعتو ، االقرار اإلدارم 
اؼبشوب بعيب االكبراؼ سليم ُب عناصره ااخرل ، كمطاب  للقانوف من حيع ؿبلو كيظهر خطره ُب أف 

، االعيب متعل  بأىداؼ اإلدارة رباكؿ أف ربق  صبي  أيراضها يّب اؼبشركعة ُب ضباية مظهر اؼبشركعية 
القرار ، كى ا العيب ال يثار أبدان إذا كانت القرارات تصدر من اإلدارة بسلطتها اؼبقيدة ، كإمبا يثار كلما  
كانت اإلدارة تتصرؼ بسلطتها التقديرية ، ااذا استعملت اإلدارة القرار لتحقي  أيراض يّب اايراض 

يكوف باط ن لشوبو بعيب االكبراؼ ، كلو تعل  ذل  بالصاّب  الٍب هبوز است داـ القرار لتحقيقها ، اانو
 .  ر1(العاـ "

لسنة  13كقد تواترت أحكاـ اكمة العليا هبػ ا اػبصوص ، من ذل  حكمها ُب الطعن اإلدارم رقم 
ـ حيع تقوؿ : " إف عيب االكبراؼ أك إساءة استعماؿ السلطة إمبا يق  2/1/1965ؽ جبلسة  8

 .  ر2(دارة سلطتها التقديرية لتحقي  أيراضها يّب اؼبشركعة ُب ضباية مظهر اؼبشركعية "عندما تستعمل اإل
كلعيب االكبراؼ بالسلطة عدة صور منها : البعد عن اؼبصلحة العامة ، حيع ٓب يعً  القانوف اإلدارة 

عغ إليها ، كىي السلطات كاالمتيازات إال باعتبارىا كسائل تساعدىا علغ ربقي  الطاية ااساسية الٍب تس
 .  ر3(اؼبصلحة العامة

كهب ا الشأف قضت اكمة العليا بقوؽبا : " كمٌب كاف ذل  ، ككاف الواق  ُب الدعول اؼبا لة أف اللجنة 
ر بندب رئيس ؿبكمة 405ـ القرار رقم (9/9/1991الشعبية العامة للعدؿ ( سابقان ر أصدرت بتاريو 

ه بالطعن علغ ى ا القرار باإللطاء ، أماـ دائرة القضاء اإلدارم ، طرابلس االبتدائية ، اقاـ اؼبطعوف ضد

                                                 

 ـ . 2/1/1965ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 . 667ـ ، ص1996ر د. عبدالطِب بسيو٘ب ، القضاء اإلدارم ، منشأة اؼبعارؼ ، اإلسكندرية ، 2(
 . 811ـ ف أشار إليو د. نصر الدين القاضي ، مرج  ساب  ، ص22/12/1991ر حكم اكمة العليا بتاريو 3(
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ـ للنظر ُب الش  اؼبستعجل 31/12/1991باعتباره أقدـ رئيس بتل  اكمة ، اقد حددت جلسة 
ـ ، 28/12/1991بتاريو  760/91من الطعن ، فبا حدا جبهة اإلدارة إٔب إصدار القرار رقم 

رئيس دبحكمة طرابلس االبتدائية ، إٔب العمل علغ سبيل التفرغ بادارة كالقاضي بندب اؼبطعوف ضده ، ال
 ااماة الشعبية ، كىو القرار اؼبطعوف ايو ُب الدعول اؼبا لة . 

كيضيف اغبكم موضحان : " أف قرار ندب اؼبطعوف ضده كاف اؽبدؼ منو إقصاءه عن كالية القضاء 
 ندب يّبه لرئاسة اكمة ، كيظهر ذل  من ظركؼ متضمنان عقوبة لو ، جزاء ـباصمة جهة اإلدارة ُب

كم بسات تزامن إصدار القرارين اؼبشار إليهما ، دبا ينبث عن اكبراؼ اإلدارة ُب استعماؿ سلطتها ، فبا 
 .  ر1(تكوف معو دائرة القضاء اإلدارم ـبتصة بالفصل ُب الدعول "
زبصي  ااىداؼ ، كُب ى ه الصورة  الصورة الثانية لعيب االكبراؼ بالسلطة ىي ـبالفة قاعدة

تستهدؼ اإلدارة ربقي  اؼبصلحة العامة دائمان ، اقد وبدد اؼبشرٌع لإلدارة ىداان خاصان ، هبب أف تسعغ 
قرارا ا لتحقيقو ، كإذا ما خالفت ى ا اؽبدؼ ، ااف قرارىا يكوف معيبان باساءة استعماؿ السلطة ، كلو 

ؼبصلحة العامة ، كى ا ىو ما يعرؼ دببدأ زبصي  ااىداؼ . كقد تضرعت اإلدارة بأهنا قصدت ربقي  ا
ـ بقوؽبا : " إف عيب 14/3/1974أكدت اكمة العليا ى ا اؼببدأ ُب حكمها الصادر بتاريو 

االكبراؼ بالسلطة ىو من العيوب القصدية الٍب يتعْب علغ من يدعو أف يقيم الدليل علغ أف جهة 
رد االنتقاـ الش صي ، أك ربقي  يرض ال يتعل  بالصاّب العاـ ، أك أف اإلدارة قصدت باصدار القرار ؾب

قصد مصدر القرار ربقي  مصلحة عامة تطاير اؼبصلحة العامة الٍب تطياىا ، كىو ما يعرب عنو باػبركج 
 . ر2(علغ مبدأ زبصي  ااىداؼ "

وجد ى ه الصورة عندما كالصورة الثالثة من عيب االكبراؼ بالسلطة إساءة استعماؿ اإلجراءات ، كت
تستبدؿ اإلدارة اإلجراءات اإلدارية ال زمة إلصدار قرار معْب باجراءات أخرل لتحقي  اؽبدؼ ال م 
تسعغ إليو ، أك تلجأ إٔب ى ا ااسلوب إما اهنا تعتقد أف اإلجراء ال م اتبعتو ال يبضي لتحقي  

أك الشكليات اؼبعقدة . كب ل  قضت  أىدااها ، أك أهنا سعت إٔب التهرب من اإلجراءات اؼبطلوبة
ـ بقوؽبا : " كإف ال جداؿ ُب أف سلطة ندب اؼبوظفْب من 22/1/1994اكمة العليا بتاريو 

إط قات اإلدارة الٍب تَبخ  ايها القانوف ، دكف معقب عليها دبا تراه مناسبان لصاّب العمل ، كىو ما 
ف القضاء اإلدارم ، إٔب عدـ الن  علغ الطعن ُب ـ بشأ1971لسنة  88حدا باؼبشرٌع ُب القانوف رقم 

قرارات ندب اؼبوظفْب أماـ القضاء اإلدارم ، إال أف ى ه القاعدة ليست مطلقة ، كذل  أنو إذا اكبرات 

                                                 

ـ ، أشار إليو د. عبدا زائد الكاديكي ، د. مازف ليلو راضي ، الرقابة 14/3/1947ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 . 260علغ أعماؿ اإلدارة ، مرج  ساب  ، ص

 . 261ـ ، أشار إليو د. عبدا زائد ، مرج  ساب  ، ص22/1/1994ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(
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اإلدارة ُب استعماؿ سلطتها ُب إجراء الندب ، ااهنا زبض  لرقابة القضاء اإلدارم ، تأسيسان علغ أف قرار 
يتضمن عقوبة للموظف بطّب الطري  التأدييب ، كىو ما ىبت  القضاء اإلدارم بنظر  الندب ُب ى ه اغبالة

 .  ر1(الطعن ايو "
كمن اؼب حظ أف عبء إ بات عيب االكبراؼ يق  كقاعدة عامة علغ طالب اإللطاء ، كلكن ىناؾ 

ابو كاايان إلقامة استثناء علغ ى ه القاعدة ، كيكوف ُب حالة ما إذا كاف القرار ب اتو ، أك من خ ؿ أسب
 الدليل عليو . 

ـ : " مٌب كاف 24/6/1984ؽ جبلسة 19/28كُب ى ا تقوؿ اكمة العليا ُب الطعن اإلدارم رقم 
من اؼبستقر عليو اقهان كقضاءن أنو إذا كاف القرار اإلدارم ، ب اتو أك باستقراء أسبابو ، كاايان للداللة علغ 

دارم أف وبكم بالطائو دكف حاجة إٔب أف وبمل طالب اإللطاء  بوت عيب االكبراؼ ، ااف للقاضي اإل
 .  ر2(عبء إ بات ما قاـ عليو الدليل من كاق  ااكراؽ "

كقد أجاز اؼبشرٌع اللييب للقضاء اإلدارم التحقي  م  اإلدارة كالوقوؼ من خ ؿ ذل  علغ أىدااها 
ـ بشأف القضاء 1971لسنة  88رقم من القانوف  16كبواعثها ُب إصدار القرارات ، كقد نصت اؼبادة 

اإلدارم علغ أف : " للمستشار اؼبقرر أف يأمر استدعاء اػبصـو لسؤاؽبم عن الوقائ  الٍب يرل لزـك أخ  
أقواؽبم ايها ، كلو إجراء ربقي  ُب الوقائ  الٍب يرل لزـك ربقيقها ، أك أف يأمر بادخاؿ خصم آخر ُب 

ات أك مستندات تكميلية ، كيّب ذل  من إجراءات التحقي  الدعول ، أك تكليف اػبصـو بتقدٙب م كر 
 ُب ااجل ال م يعينو ل ل  " . 

 الخـاتمـة
استهدات ى ه الدراسة جانبان مهمان كموضوعان عمليان من اؼبوضوعات الٍب  م اؼبوظف بشكل      

السلطات  خاص ، كىو الطعن القضائي علغ قرارات ا الس التأديبية كضمانة للموظفْب ضد تعسف
التأديبية ، االقانوف قد أحاط قرارات اعبزاءات التأديبية دبجموعة من الضمانات منها ما ىو متصل بقرار 
توقي  العقوبة ، اه ه العقوبة تصدر بقرار إدارم ، كى ا القرار هبب أف يستكمل عناصره اػبمسة 

يصدر من السلطة التأديبية  اؼبعركاة ، كىي االختصاص كالشكل كال كالسبب كالطاية ، كهبب أف
اؼب تصة ، كما هبب أف يستوُب القرار الشكليات الٍب ن  عليها القانوف كأنبها أف يكوف مكتوبان 
كمسببان ، كأف تتاح للموظف ارصة الدااع عن نفسو كمناقشة شهود اإل بات ، كأف تكوف ىناؾ ـبالفة 

ما هبب أف تتطي اإلدارة من إصدار قرار توقي  من جانب اؼبوظف ترقغ إٔب مستول اعبريبة التأديبية ، ك

                                                 

 ؽ . 28ر لسنة 19اإلدارم رقم ( ـ ، ُب الطعن24/6/1984ر حكم اكمة العليا بتاريو 1(
 ؽ . 31ر لسنة 99ـ ، ُب الطعن اإلدارم رقم (22/6/1986ر حكم اكمة العليا بتاريو 2(
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العقوبة ضماف حسن سّب اؼبرا  العاـ كالعمل ايو بانتظاـ كاطراد ، كال تقصد اإلساءة إٔب اؼبوظف أك 
 االنتقاـ منو ، بل 

 إص حو لكي يكوف عنصران نااعان ُب اؼبرا  العاـ . 
هة سلطات التأديب ذل  أف القضاء دبا كح  الطعن القضائي من أىم ضمانات اؼبوظف العاـ ُب مواج

يتصف بو من حيدة كنزاىة كمعراة زبصصية ُب مسائل اؼبنازعات من شأنو أف ينظر نظرة ااحصة عادلة 
إٔب قرار اعبزاء التأدييب ، كيتأكد من دعول اؼبوظف من كجود عدـ مشركعية تلح  بالقرار ، كقد اعتربت 

لقرارات الصادرة عن ا الس التأديبية قرارات إدارية هنائية ، كال القوانْب اؼبنظمة لعمل ؾبالس التأديب ا
هبوز الطعن ايها إال أماـ القضاء اإلدارم كبالطرؽ اددة قانونان ، كتبنت ليبيا النظاـ شبو القضائي ُب 
ؾباؿ تأديب موظفيها من خ ؿ تشكيل ؾبالس تأديب تتؤب التحقي  م  اؼبوظفْب ُب حالة إخ ؽبم 

 ا م الوظيفية كارتكاهبم اظورات الٍب ن  عليها القانوف . بواجب
 وفي  .... واهلل ولّي الت

 قائمة بأىم المراجع والمصادر
 .دارم اللييب د. خليفة اعبهمي ، أحكاـ كمبادئ القضاء اإل .1
د. عبدا ؿبمد عبدالرحيم : ضواب  السلطة التقديرية ُب ؾباؿ التأديب ، رسالة ماجستّب ،   .2

 . ـ 2002ف ، جامعة الفاتم ، القانو  كلية
د. مازف ليلو راضي ، الرقابة علغ أعماؿ اإلدارة ُب القانوف اللييب  –د. عبدا زائد الكاديكي  .3

 . ـ 2002لطباعة ، البيضاء ، ، مركز اعببل ااخضر ل
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 مقدمة
ينصػػم أك يشػػّب بػػالرأم كمػػا  الػػ مكمعنػػاه  (CONSULERE) القنصػػل  ترجػػ  كلمػػة قنصػػل      

يبػػدك لنػػا أف التعبػػّب ٓب يفهػػم ُب اعبماعػػات  كالػػ مأف كلمػػة قنصػػل كانػػت عنػػد الركمػػاف الػػرئيس التنفيػػ م 
اعبماعػة  إٔب يفهػم اليػـو كترجػ  البػدكر ااكٔب الػٍب نبػع منهػا النظػاـ القنصػلي الػ مالقديبة باؼبدلوؿ نفسو 

كمهمػػة  اإليريػػ ر كػػاف ىبتػػارىم ااجنػػيب مػػن اؼبػػواطنْب pioxeneباسػػم ( أش اصػػاالػػٍب عراػػت  اإليريقيػػة
ُب البلػد اإليريقػػي كاف يقػدـ لػو النصػػيحة كلػدا وبكػغ لنػػا  إقامتػو أ نػػاء ااجنػيبالواحػد مػنهم أف وبمػػغ ىػدا 

ؼبشػاىدة  أمػاكنمنػزؿ ىبصصػو ؽبػدا الطػرض كوبجػز لػو  ااجنػيب ُبر كاف يسػتقبل pioxeneالتاريو أف (
 أعقبػتياب ينػوب عنػو ُب مباشػرة الػدعاكل كيعػْب لػو اػامْب كىكػ ا، ٍب  كإذا حف ت الرياضة كالتمثيل

اكاف الربيتور الركما٘ب " كىػو نػوع خػاص مػن القضػاة " يطبػ  علػغ  اإليري الركمانية كحضارة  اإلمرباطورية
أف كػػػاف القػػػرف السػػػاب   إٔبقانونػػػا خاصػػػا ظبػػػغ بقػػػانوف الشػػػعوب  اإلمرباطوريػػػةاؼبقيمػػػْب ُب ىػػػده  ااجانػػػب
اغبػػ  ُب أف يعرضػػوا منازعػػا م يلػػغ قضػػاة مػػن  ااجانػػبدبوجبػػو للتجػػار  أعطػػغصػػدر قػػانوف  ذاؼبػػي دم ا

 إٔبجنسيتهم يفصلوف ايها حسػب قػوانينهم كعػادا م، كلعػل ىػدا النظػاـ ىػو البدايػة اغبقيقيػة الػٍب انتهػت 
ككضػػػعت القواعػػػد ااساسػػػية للعمػػػل  1963ـ إٔب أف جػػػاءت اتفاقيػػػة ايبنػػػا لعػػػااغبػػػإب . النظػػػاـ القنصػػػلي

كاف تعبػػػّب القنصػػػل لػػػو مػػػدلوالف احػػػدنبا زبصيصػػػي . كالثػػػا٘ب القنصػػػلي كالػػػٍب تعتػػػرب اؼبرجػػػ  الػػػرئيس لػػػ ل  .
نوعغ كيقصد باؼبعُب الت صصي أف كلمة قنصل زبت  بدرجػة معينػة مػن بػْب درجػات الوظيفػة القنصػلية، 

القػػػانوف الػػػدكٕب علػػػغ  أحكػػػاـقػػػوانْب الداخليػػػة كال ترتبػػػو دلػػػ  أف تقسػػػيم درجػػػات القنصػػػلية أمػػػر مرجعػػػو لل
عكس اغباؿ بالنسبة لدرجات السل  الدبلوماسي كيبكػن القػوؿ بوجػو عػاـ أف درجػات الوظيفػة القنصػلية 

عامػػػػا علػػػػغ صبيػػػػ  موظفيهػػػػا، تشػػػػمل القنصػػػػل العػػػػاـ كىػػػػو اراػػػػ  درجػػػػات البعثػػػػة القنصػػػػلية كيشػػػػرؼ اشػػػػرااا 
 ُباـ الوظيفػة القنصػلية، كنائػب القنصػل ىػو الػ م يسػاعد القنصػل ىو اؼبوظػف الػ م يباشػر مهػكالقنصل 

القياـ بأعباء الوظيفة، أما اؼبعُب النوعي لتعبػّب " قنصػل " ىػو اؼبعػُب عنػد اطػ ؽ كلمػة قنصػل اط قػا عامػا 
 : ايدؿ علغ نوعْب من القناصل، قناصل موظفْب " مبعو ْب أك معينْب " كقناصل ا ريْب أك منت بْب .

 :الدراسة  أىمية: أوال
 الػ مىو موضػوع ىػدا البحػع  1963لعاـ  ايبناحددتو اتفاقية  ال مالنظاـ الوظيفي للقنصل  فإ       

سػػػوؼ كبػػػاكؿ مػػػن خ لػػػو ربديػػػد نشػػػأة كتطػػػور مصػػػطلم القناصػػػل كالػػػدكاا  كااسػػػباب الػػػٍب جعلػػػت ىػػػده 
ا  ىػػ، ائػػا مالوظيفػػة (القنصػػلية ر تسػػتمر كتتطػػور عػػرب الػػزمن، كمػػن ىػػم القػػائمْب عليهػػا كمػػاىي طبيعػػتهم ك 

كثػػّب فبػػن  ا البحػػع سػػيكوف زبصػػي  للقنصػػل كتعريفػػو كسبييػػزه عػػن يػػّبه  حيػػع قبػػد ال أف ىػػ إٔبباإلضػػااة 
ا اؼبوضػػوع ٓب يعطيػػو حقػػو كيلػػب عليػػو اعبانػػب الدبلوماسػػي حػػٌب كػػاد أف يكػػوف ملحػػ  مػػن  كتػػب ُب ىػػ
العديػػد مػػن جزئياتػػو، كفبػػا  ُبالكتابػػة  كإمكانيػػةموضػػوع البحػػع ىػػو تطػػوره،  أنبيػػةمػػن  كمػػا يزيػػدم حقػػو، 

 لصعيد الدكٕب .عند تطبيقو علغ ا اإلشكالياتا اؼبوضوع يثّب العديد من  يدعم ىد الرأم أف ى
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 :الدراسة  إشكاليةثانيا : 
ىػػػدا السػػػؤاؿ  أ ػػػارال  أـل ُب أف اؼبوظػػػف القنصػػػلي لػػػو صػػػفة سبثيليػػػة تمثػػػىػػػ ه الدراسػػػة ت إشػػػكالية إف      

نقاشػػػػػا طػػػػػوي  قبػػػػػل قيػػػػػاـ السػػػػػفارات الدائمػػػػػة حيػػػػػع كػػػػػاف القنصػػػػػل هبمػػػػػ  يالبػػػػػا بػػػػػْب العػػػػػبء القنصػػػػػلي 
 ىػػػدا اعبػػػدؿ قاصػػػر علػػػغ القنصػػػل اؼبوظػػػف دكف الف ػػػرم رنػػػو هبػػػب أف ن حػػػظ أف أكالدبلوماسػػػي ( علػػػغ 

للعمػػل  1963ه الدراسػػة تتمثػػل ُب عػػدـ االعتمػػاد كليػػا علػػغ اتفاقيػػة ايينػػا  ىػػ إشػػكاليةأف  إٔبباإلضػػااة 
القنصػػػػلي، حيػػػػع أف ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػن اؼببػػػػادئ الدكليػػػػة اؼبتبعػػػػة بػػػػْب الػػػػدكؿ ذبعػػػػل مػػػػن فبارسػػػػة القناصػػػػل 

 ، دببدأ اؼبعاملة باؼبثل  أخرل أحيافكمطلقة ُب اعماؽبم مقيدة ُب بعض ااحياف 
 : ثالثا : حدود الدراسة

تقتصػػػر الدراسػػػة ُب ىػػػدا البحػػػع علػػػغ القنصػػػل كمركػػػزه الػػػوظيفي، مػػػن حيػػػع ماىيتػػػو كتعريفػػػو كطبيعتػػػو     
 القانونية، ىدا باإلضااة أب من ىم اؼب ولْب دبمارسة الوظيفة القنصلية .

نتبػ  ُب دراسػػة ىػػ ا اؼبوضػوع اؼبػػنهد التحليلػػي كلكػن ُب بعػػض اؼبواضػػ  سػػوؼ : رابعـا : منهجيــة الدراســة 
 من البحع سنستعْب باؼبنهد اؼبقارف .

 سوؼ نقسم ى ه الدراسة أب مبحثْب :خامسا : خطة الدراسة 
 كطبيعتو القانونية. اؼبوظف القنصليماىية :  ااكؿاؼببحع       

 : تعريفو كشركط دخولو السل  القنصلي . ااكؿاؼبطلب                 
 اؼبطلب الثا٘ب : الطبيعة القانونية للموظف القنصلي .                   

  ائات اؼبوظفْب القنصليْب.اؼببحع الثا٘ب :   
 : القناصل اؼبسلكيوف  . ااكؿاؼبطلب                 
 فاؼبطلب الثا٘ب : القناصل الف ريو                 

 وطبيعتو القانونية الموظف القنصليماىية : األولبحث الم
القنصػػػل ىػػػو موظػػػف ترسػػػلو حكومػػػة بػػػ ده إٔب دكلػػػة أخػػػرل لرعايػػػة مصػػػاّب الػػػب د كاغبقػػػوؽ كاؼبصػػػاّب    

كلكػػن ىػػل ىػػ ا ىػػو التعريػػف اعبػػام   القانونيػػة ؼبػػواطِب الػػب د كمػػن يتمتعػػوف بش صػػية اعتباريػػة عائػػدة ؽبػػا.
تعػػػػابّب كتسػػػػميات أخػػػػرل للقنصػػػػل، ىػػػػ ا مػػػػا سػػػػنراه عنػػػػد اغبػػػػديع عػػػػن ذلػػػػ  ُب للقنصػػػػل، أمػػػػا أف ىنػػػػاؾ 

(اؼبطلػػػػػب ااكؿر، كمػػػػػن ٍب سػػػػػنتناكؿ الطبيعػػػػػة القانونيػػػػػة للقنصػػػػػل كىػػػػػل ىػػػػػي طبيعػػػػػة قانونيػػػػػة سبثيليػػػػػة كمػػػػػا 
 للدبلوماسي ُب (اؼبطلب الثا٘بر من ى ا اؼببحع.

 ابهةالمشوتحديد بعض التعابير  ي: تعريف الموظف القنصل األولالمطل  
القنصػػل كلمػػة علػػغ اإلطػػ ؽ، اهػػل كػػل مػػن يقػػـو بعمػػل قنصػػلي مهمػػا كانػػت درجتػػو ىػػو قنصػػل أك لديػػو 
تسػػػمية أخرل.اهػػػ ا مػػػا سػػػنقـو بدراسػػػتو ُب الفػػػرع ااكؿ كمػػػن ٍب سػػػوؼ نػػػدرس بعػػػض التعػػػابّب القنصػػػلية 

 اؼبشاهبة ُب الفرع الثا٘ب.
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 : تعريف القنصل  األولالفر  
افػػي اؼبفهػػـو الواسػػ  تطلػػ  الكلمػػة علػػغ كػػل موظػػف  رضػػي ( كر كاسػػ  (لكلمػػة القنصػػل مفهومػػاف       

ُب اؼبفهػػـو الضػػي  اأهنػػا تػػدؿ علػػغ رتبػػة معينػػة تقػػ  ُب درجػػة كسػػ  بػػْب  أمػػا,ر1(قنصػػلي مهمػػا تكػػوف رتبتػػو 
 .نائب القنصل كالقنصل العاـ 

معػػػْب  جنػػيبأُب بلػػد  " شػػ   معػػْب مػػن قبػػل حكومػػة مػػا أك دبوااقتهػػا لإلقامػػة بأنػػوالقنصػػل كيعػػرؼ     
 ر1( لرعاية مصاغبها التجارية كضباية ذبار ا .

 رأل أف القنصػل رىػانس كلسػن(ل  بَبكيزىم علغ الوظيفة التجاريػة االفقيػو ذل  الفقهاء ك  كعراو ك     
 دكلػػػة  أراضػػػيُب الدكلػػػة كظيفتػػػو ااساسػػػية االىتمػػػاـ باؼبصػػػاّب التجاريػػػة لدكلتػػػو  أجهػػػزة"جهػػػازا مػػػن  يبثػػػل 
 .ر2("عدة أخرلجانب توليو مهاـ  إٔب أخرل
ؿبػػددة ؼبمارسػػة السػػلطات الػػٍب  أجنبيػػةمنطقػػة  إٔببأنػػو " ككػػي  رظبيػػا مرسػػ  مػػن دكلػػة مػػا  آخػػركفكعراػػو   

اػبػػػارج ايقػػػـو دبسػػػاعد م كتػػػامْب اغبمايػػػة العامػػػة ؽبػػػم  ُبوبػػػ  للدكلػػػة فبارسػػػتها بالنسػػػبة لرعاياىػػػا اؼبقيمػػػْب 
كرأل الفقيػػػو ( مػػػن احػػػَباـ اؼبعاىػػػدة التجاريػػػة أك االقتصػػػادية أك اؼب حيػػػة اؼبعقػػػودة بػػػْب الػػػدكلتْب . كالتأكػػػد

هبػػدؼ تػػامْب اؼبصػػاّب  أساسػػيةاكبنهػػاٙب ر ُب القناصػػل " ككػػ ء لػػدكؽبم يقيمػػوف ُب اػبػػارج اىػػداؼ متنوعػػة 
 ر3(التجارية كاؼب حية لدكؽبم.

زبطػاه الػزمن، كيعػود ىػدا الَبكيػز  أمػرجارية اق  ُب مهاـ القنصػل كَب رأينا أف الَبكيز علغ الصفة الت      
الوحيػد ضبايػة مصػاّب التجػار كرعايػػة  كأحيانػااؼبفهػـو التقليػدم للقنصػل أم عنػدما كػاف دكره ااساسػي  إٔب

مػػا اليػػـو اعلػػغ الػػريم مػػن أف اؼبهػػاـ التجاريػػة مازالػػت تعتػػرب أريػػة بػػْب دكلتػػو كالدكلػػة اؼبضػػيفة .الع قػػات التجا
للقنصل اأهنػا ليسػت سػول جػزء مػن اؼبهػاـ ااخػرل الػٍب يتوالىػا، ٍب أف القنصػل اليػـو  ااساسيةمن اؼبهاـ 

يت لػػغ ُب احيػػاف كثػػّبة عػػن كظائفػػو التجاريػػة للملحقػػْب االقتصػػاديْب كالتجػػاريْب.كمن ىنػػا يبكػػن القػػوؿ أف 
ضبايػة كرعايػػة مصػػاّب دكلتػػو كمواطنيػػو  ُبيركػػز علػػغ دكر القنصػػل  الػػ ملػ  ذم للقنصػػل ىػػو التعريػف ااصػػ

ُب نطاؽ منطقتو القنصلية كىو دكر يبارسػو اؼبوظػف الدبلوماسػي مػ  الفػارؽ ُب أف ىػدا ااخػّب يعتػرب فبػث  
نصػػلية مػػن ميػػزات مهػػاـ الػػوظيفتْب الدبلوماسػػية كالق ُب لسػػيادة دكلتػػو ال ككػػي  عنهػػا، كيعتػػرب ىػػدا االنػػدماج

                                                 

د. عاصػػم جػػابر، الوظيفػػة القنصػػلية كالدبلوماسػػية ُب القػػانوف كاؼبمارسػػة، منشػػورات عويػػد للنشػػر كالطباعػػة، بػػّبكت، لبنػػاف، ر1(
 2001الطبعة ااكٔب، 

للمزيػد راجػ : د.علػغ حسػن  (Webster)كيرج  أصػل كلمػة القنصػل إٔب ال تينيػة كمعناىػا مستشػار، كيعػرؼ معجػم  ر1(
 98, ص 1994الشامي ,(الدبلوماسية نشأ ا كتطورىا كقواعدىا رإصدار دار العلم للم يْب، بّبكت لبناف ,

 133نوف كاؼبمارسة ، مرج  سب  ذكره، ص راج  : د . عاصم جابر، الوظيفة القنصلية كالدبلوماسية ُب القار.2(
، منشػػػاة اؼبعػػػارؼ، اإلسػػػكندرية ، بػػػدكف طبعػػػةراجػػػ : د.ظبػػػوحي اػػػوؽ العػػػادة، القػػػانوف الدبلوماسػػػي كقواعػػػد الربكتوكػػػوؿ،  ر3(
 .733ص
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اؼبفهػػػـو اغبػػػديع للع قػػػات القنصػػػلية كالدبلوماسػػػية كخصوصػػػا بعػػػد أف قامػػػت الطالبيػػػة مػػػن الػػػدكؿ بتوحيػػػد 
مػػػن اجػػػل ضبايػػػة كرعايػػػة مصػػػاغبها  أخػػػرلُب دكلػػػة  موظػػػف تنتدبػػػو دكلتػػػو لإلقامػػػة إذاسػػػلكيها، االقنصػػػل 

 اؼب تلفة كمصاّب رعاياىا ضمن نطاؽ جطراُب ربدده لو .
 :المشابهة: تحديد بعض التعابير الفر  الثاني 

بتوقيػػ  اتفاقيػػة تعػػددت التعػػابّب الػػٍب اسػػتعملت ُب حقػػل الع قػػات القنصػػلية قبػػل تبلػػور مفهومهػػا اغبػػديع 
ُب حقػػػل الع قػػػات القنصػػػلية فبػػػػا    دكٕب تقنػػػْبعػػػػدـ كجػػػود  إٔبا التعػػػدد  كيعػػػود ىػػػ.1963ايينػػػا لعػػػاـ 

كلقػػػد اسػػػتعمل تعبػػػّب (الػػػوك ء القنصػػػليوف ر ر1(.1815ايينػػػا عػػػاـ  للتقنيػػػْب الدبلوماسػػػي الػػػ م كضػػػ  ُب
للداللػػػة علػػػغ صبيػػػ  اؼبػػػوظفْب القنصػػػليْب مهمػػػا اختلفػػػت رتػػػبهم أك درجػػػا م، كمػػػا اسػػػتعمل تعبػػػّب  أحيانػػػا

كىػػػدا االخػػػت ؼ ُب اؼبسػػػميات   راؼبمثػػػل القنصػػػلي(كتعبػػػّب السػػػلطة القنصػػػلية كتعبػػػّب  راؼبوظػػػف القنصػػػلي(
 ر2(.اد التفاقية ايينا للع قات القنصلية القنصلية برزت ُب مرحلة االعد

تحديػػػػد اؼبفهػػػػـو القػػػػانو٘ب الػػػػدقي  لعػػػػدد مػػػػن التعػػػػابّب كاؼبسػػػػميات ل ااكٔبُب ماد ػػػػا  ايينػػػػاكجػػػػاءت اتفاقيػػػػة 
صبيػػػ   ُببػػدل  صبيػػػ  الػػدكؿ اؼبػػؤسبرة  أخػػ تالقنصػػلية، مؤكػػدة بػػدل  اؼبفهػػػـو اغبػػديع ؽبػػده التعػػػابّب كمػػا 

ُب عػاـ  ايينػامػن اتفاقيػة  ااكٔباؼبػادة  ُبه التعػابّب كالتعريفػات كمػا كردت  كىػة، اتفاقيا ا الثنائية كاعبماعيػ
 :كاآلٌبكىغ   1963

 _ البعثة القنصلية : كيقصد هبا أم قنصلية عامة أك قنصلية أك نيابة قنصلية أك ككالة قنصلية .1
 القنصلية . أعماؽبا_اؼبنطقة القنصلية : كيقصد هبا اؼبساحة اددة للبعثة القنصلية ؼبمارسة 2
 البعثة . ُب_ رئيس البعثة القنصلية : كيقصد بو الش   اؼبكلف للقياـ بالعمل بتل  الصفة 3
_ اؼبوظػػػف القنصػػػلي : كيقصػػػد بػػػو أم شػػػ   دبػػػا ُب دلػػػ  رئػػػيس البعثػػػة اؼبكلػػػف للقيػػػاـ بتلػػػ  الصػػػفة 4

 بالوظائف القنصلية .
أك الفنيػػػة ُب  اإلداريػػػة ااعمػػػاؿت دموف ُب اؼبسػػػ ااشػػػ اص_ اؼبسػػػت دموف القنصػػػليوف : كيقصػػػد هبػػػم 5

 البعثة القنصلية .
 اؼبنزلية ُب البعثة القنصلية . ااعماؿ_ خادـ البعثة : كيقصد بو أم ش   مست دـ ُب 6
 _ موظفو البعثة القنصلية : كيقصد هبم اؼبوظفوف القنصليوف كاؼبست دموف القنصليوف كخدـ البعثة .7

                                                 

، ص 1989، راج  : د . ؿبمود خلف، النظرية كاؼبمارسة الدبلوماسية، اؼبركز الثقاُب العريب، بّبكت لبنػاف، الطبعػة ااكٔب ر1(
67 
مقػػرر  أطلقػػو الػػ مكىػػو تعبػػّب اؼبوظػػف القنصػػلي، كجػػدناه ىبتلػػف عػػن  ايبنػػااتفاقيػػة  أطلقتػػو الػػ مالتعبػػّب  أخػػ نا إذاامػػث   ر2(

اسػػتعمل تعبػػّب اؼبمثػػل القنصػػلي، ُب حػػْب اسػػتعملت اللجنػػة ُب مشػػركعها  الػػ مزكريػػ ر ( اللجنػػة اػبػػاص للع قػػات القنصػػلي
راج  َب ىػ ا اػبصػوص الػدكتور عاصػم جػابر، القنصلي. اؼبأجورتعبّب القنصل كَب مشركعها النهائي تعبّب  1960 أقرتو ال م

 188الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص 
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 م اؼبوظفوف القنصليوف باستثناء رئيس البعثة ._ مأمور البعثة : كيقصد هب8
 _ اػبادـ اػباص : كيقصد بو الش   اؼبست دـ كليا خبدمة غبد موظفي البعثة .9
كااراضػػػي اؼبلحقػػػة، كاؼبسػػػتعملة كليػػػا ايػػػراض  اؼببػػػا٘ب كأقسػػػاـ_الػػػدكر القنصػػػلية : كيقصػػػد هبػػػا اؼببػػػا٘ب 10 

 البعثة القنصلية .
يقصد بعػا صبيػ  االكراؽ كاؼبسػتندات كاؼبراسػ ت كالكتػب كاالاػ ـ كاشػرطة _ افوظات القنصلية : ك 11

التسجيل كالسج ت كمعدات الشيفرة كرموز كاهارس البطاقات ككل قطعة من اال ػاث معػدة غبفػظ ىػده 
 ر1(ااشياء أك ضبايتها .

 الطبيعة القانونية للموظف القنصلي: المطل  الثاني
دامػت ىػ ه الطبيعػة ربػدد مػدل  أنبيػة اائقػة مػاؽبػا ف ربديد الطبيعة القانونية للموظف القنصػلي إ 

اغبصػػػانات كاالمتيػػػازات الػػػٍب يسػػػتفيد منهػػػا ىػػػؤالء اؼبػػػوظفْب، اػػػاذا اعتربنػػػا أف القنصػػػل كالدبلوماسػػػي فبثػػػل 
ات الدبلوماسػية أمػا لدكلتو ذات السيادة استوجب ذل  اإلقرار لو حب  التمتػ  بكامػل اغبصػانات كاالمتيػاز 

إذا اعتربنا أنو ؾبرد موظف عاـ يقـو نيابة عن دكلتػو برعايػة مصػاغبها كمصػاّب رعاياىػا ُب دكلػة أخػرل بعػد 
موااقػػػة ىػػػ ه ااخػػػّبة اػػػاف ذلػػػ  يسػػػتوجب حصػػػر حصػػػاناتو كامتيازاتػػػو ُب اغبػػػدكد الػػػٍب تشػػػمل لػػػو القيػػػاـ 

 لتإب:، كىو ما سنتناكلو علغ النحو ابوظائفو علغ الوجو ااكمل
   القنصلي: الطبيعة القانونية للموظف  األولالفر  

كالبػػد لنػػا لتحديػػد ىػػ ه الطبيعػػة القانونيػػة مػػن الرجػػوع إٔب الوظػػائف الػػٍب يبارسػػها القنصػػل، افػػي  
العصػػور القديبػػة عنػػدما كػػاف القنصػػل ينت ػػب مػػن قبػػل صباعػػة التجػػار غبمايػػة مصػػاغبهم ُب دكلػػة مػػا كانػػت 

صػػة، ككػػاف الفصػػل ؾبػػرد ككيػػل عبماعػػة التجػػار كلػػيس لػػو حقػػوؽ سػػول تلػػ  اؼبؤسسػة القنصػػلية مؤسسػػة خا
 ر2( الٍب تقرىا لو الدكلة اؼبقيم ُب أراضيها.

كُب مرحلػػػة الحقػػػة عنػػػدما اعتمػػػدت الػػػدكؿ اؼبؤسسػػػة القنصػػػلية كمؤسسػػػة رظبيػػػة مػػػن مؤسسػػػا ا  
سػة دكر اؼبؤسسػة أسندت إليها القياـ بتشييدىا كرعاية مصػاغبها ُب دكؿ أخػرل حيػع مارسػت ىػ ه اؼبؤس

صػػػل كزراء عػػػامْب يبثلػػػوف دكلػػػتهم كشػػػ   رئيسػػػها كيتمتعػػػوف االدبلوماسػػػية ُب عصػػػرنا اغباضػػػر، اعتػػػرب القن
    ر3(كاقان لقانوف اامم باغبصانات كاالمتيازات الدبلوماسية الكاملة كما ىي معركاة ُب كقتنا اغباضر .

                                                 

 بشاف الع قات القنصلية 1963ااكٔب من اتفاقية ايينا لعاـ  اؼبادةر1(
قنصلي اؼبعاصر، كالدبلوماسية ُب اإلس ـ، دار النهضة العربيػة، الطبعػة راج : د. عبدالقادر س مة، التمثيل الدبلوماسي كالر2(

 . 253، ص 1997-1996ااكٔب، 
 . 167, ، ص 1961رعائشة راتب، التنظيم الدبلوماسي القنصلي، دار النهضة العربية الطبعة االكٔب 3(
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يػػؤدم أحيانػػان إٔب قطػػ  الع قػػات بػػْب خرقػػان للقػػانوف الػػدكٕب يعػػد ككػػاف كػػل اعتػػداء علػػغ القنصػػل  
الػػػػدكؿ، كاسػػػػتمر اعتبػػػػار القناصػػػػل كزراء عػػػػامْب يتمتعػػػػوف بامتيػػػػازات كحصػػػػانات السػػػػفراء ُب ظػػػػل أنظمػػػػة 
االمتيػػازات إٔب أف زالػػت عػػػنهم ىػػ ه الصػػػفة بػػزكاؿ ىػػػ ه اانظمػػة ُب أكاخػػػر القػػرف التاسػػػ  عشػػر كالنصػػػف 

 ااكؿ من القرف العشرين .
كلقػد اعتػرب الفقيػو (ااتيػلر أف القنصػل ريػم عػدـ كونػو كزيػران عامػان يتمتػ  بصػفة عامػة ربولػو بعػض  

حقوؽ اغبماية الٍب يبنحها لو القانوف الدكٕب يستأذف من قبل دكلتو كتقبل بو الدكلة اؼبضػيفة فبػا يسػتوجب 
   ر1(منحو التسهي ت ال زمة ؼبمارسة كظائفو . 

 ر2( وماسية القنصلية عن القنصل العديد من الوقائ  التارىبية.كفبا يدعم نزع الصفة الدبل
ككػػاف مػػن نتػػائد مبػػو الع قػػات القنصػػلية كازدىارىػػا ابتػػداء مػػن أكاسػػ  القػػرف التاسػػ  عشػػر ازديػػاد  

عػػػػدد اؼبعاىػػػػدات القنصػػػػلية الػػػػٍب أقػػػػرت للقناصػػػػل مزيػػػػدان مػػػػن اغبصػػػػانات كاالمتيػػػػازات دكف أف تػػػػنظم ىػػػػ ه 
. فبػػا قبػػم عػػن اخػػت ؼ ُب الوضػػ   1815لػػٍب كضػػعت بشػػأهنا اتفاقيػػة ايينػػا لعػػاـ الع قػػات الدبلوماسػػية ا

القانو٘ب بْب دكلػو كأخػرل تبعػان احكػاـ اؼبعاىػدات الثنائيػة كاإلقليميػة الػٍب تػرب  بػْب الدكلػة اؼبواػدة كالدكلػة 
مػػػن العػػػرؼ اؼبضػػػيفة إالٌ أف سبا ػػػل ااحكػػػاـ الػػػٍب تضػػػمنتها ىػػػ ه اؼبعاىػػػدات القنصػػػلية أدل إٔب نشػػػوء نػػػوع 

الػدكٕب ُب حقػل الع قػات القنصػلية سػاىم ُب بلػورة اؼبفهػـو اغبػديع للطبيعػة القانونيػة للمؤسسػة القنصػػلية 
كموظفيػػػو، كمػػػا أدل إقػػػداـ الػػػدكؿ علػػػغ دمػػػد سػػػلكيها الدبلوماسػػػي كالقنصػػػلي إٔب تضػػػاؤؿ الفػػػوارؽ بػػػْب 

  ر3(إٔب إلطائها سبامان .  الطبيعة القانونية للوظيفتْب الدبلوماسية كالقنصلية دكف أف يؤدم ذل 
أف تكرسػا مػا كصػل إليػو  1963كالقنصلية لعاـ  1961كحاكلت اتفاقيتا ايينا الدبلوماسية لعاـ  

العػػرؼ اقربػػت أحكامهػػا إٔب أقصػػغ حػػد اغبقػػوؽ اؼب زمػػة لكػػل مػػن الػػوظيفتْب، مػػ  اسػػتمرار التأكيػػد علػػغ 

                                                 

ـ، 1974مصر، القاىرة، الطبعة ااكٔب، مطبعة هنضة الع قات الدبلوماسية القنصلية، راج : د.ؿبمد حااظ ياٖب،ر1(
              .82ص
القضية السياسية الٍب كرست نزع الصفة  الدبلوماسية التمثيلية  1737ر ُب سنة bavet v.banbuitsكتعترب قضية (ر2(

ُب ى ه القضية أنو ال يبكن تصور(باربتر قنصل  taibtعن القنصل كأصبحت صرحان للقضايا ال حقة ؽبا، كلقد أقر اللورد
يو لتحصيل ديوف سبن  عن بريطانيا ُب انكلَبا كزيران عامان كإمبا ؾبرد قنصل ال حصانة دبلوماسية لو ربوؿ دكف إلقاء القبض عل

القبض علغ قنصل كلقد تكرس ى ا الرأم ُب عدة قضايا الحقة ن كر منو ما ازب ه اغباكم الفرنسي ُب حاد و إلقاء داعها . 
كعلغ القنصل العاـ  لاكريوال ُب مارليس  1834. كعلغ قنصلها ُب مرسيليا عاـ  1787الواليات اؼبتحدة ُب لوردر عاـ 

حوؿ حقوؽ  1835كما أكد اؼبدعي العاـ اامريكي عاـ  .1843كعلغ قنصل بريطانيا ُب تأىيٍب عاـ  1840عاـ 
راج  د. عاصم للمزيد  ؽ اااراد ااجانب اؼبقيمْب ُب الواليات اؼبتحدة .القناصل أنو ليس للقناصل حقوؽ تفوؽ حقو 
 . 263صجابر، الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، 

 . 162، ص 1996، 1995ضبد أبو الوااء،قانوف الع قات الدبلوماسية كالقنصلية، دار النهضة العربية، القاىرة أر 3(
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نصػػػلي ككيػػػل ؽبػػػا فبثػػػل لدكلتػػػو، بينمػػػا اؼبوظػػػف القطبيعتهمػػػا اؼب تلفتػػػْب باعتبػػػار أف اؼبمثػػػل الدبلوماسػػػي ىػػػو 
((كإذ تػػدرؾ أف القصػػد : علػغ مػػا يلػي مقػػدمتهاكىكػػ ا نصػت االتفاقيػػة الدبلوماسػية ُب يعمػل نيابػػة عنهػا .

مػػػػن ىػػػػ ه االمتيػػػػازات كاغبصػػػػانات لػػػػيس إاػػػػادة بػػػػل ضػػػػماف ااداء الفعػػػػاؿ لوظػػػػائف البعثػػػػات الدبلوماسػػػػية 
اقيػة القنصػلية اػأكردت ُب مقػدمتها مػا يلػي ((... كإف تػدرؾ أف القصػد أمػا االتف.ر1(بوصفها فبثلة للدكلةرر

ت مػػن ىػػ ه االتفاقيػػة االمتيػػازات كاغبصػػانات لػػيس إاػػادة إلاػػراد بػػل ضػػماف ااداء الفعػػاؿ لوظػػائف البعثػػا
كلفهم الطبيعة القانونيػة للموظػف القنصػلي البػد لنػا مػن أف نعػرض للصػفات القنصلية بالنيابة عن دكؽبارر.

، كالفوارؽ ااساسية الناصبة عن اخت ؼ ى ه الطبيعة بػْب اؼبوظػف الدبلوماسػي رأكالن (ة ؽب ه الطبيعة اؼبميز 
 .ر انيان (كالقنصلي 

 الصفات المميزة للطبيعة القانونية للموظف القنصلي: أواًل:
القنصػػل أ ػػارت ىػػ ه القصػػة نقاشػػان طػػوي ن قبػػل قيػػاـ السػػفارات الدائمػػة حيػػع كػػاف -الصــفة التمثيليــة: أ(

ر علػػػغ هبمػػػ  يالبػػػان بػػػْب العػػػبء القنصػػػلي كالدبلوماسػػػي علػػػغ أنػػػو: هبػػػب أف ن حػػػظ أف ىػػػ ا اعبػػػدؿ قاصػػػ
يػرل بعػض الفقهػاء أف القنصػل دك كصػفة سبثيليػة أم أنػو يبثػل الدكلػة حيع القنصل اؼبوظف دكف الف رم.

علػغ النظػاـ القنصػلي ذلػ  أف  الٍب عينتو ُب ع قا ا بالدكلة الٍب قبلتو كيبنوف رأيهم علغ ما طػرأ مػن تطػّب
القناصػػل قػػديبان ٓب يكونػػوا مػػوظفْب عمػػوميْب يسػػتمدكف ككػػالتهم مػػن اامػػة بأسػػرىا بػػل مػػن اريػػ  منهػػا اقػػ  
ىػػو اريػػ  التجػػار الػػ ين يفصػػلوف ُب منازعػػا م كيرعػػوف مصػػاغبهم، أمػػا اآلف اػػاف القنصػػل يبثػػل ذبػػارة اامػػة 

ا اامػػػر الػػ م قػػػد يقػػارب بػػػْب القناصػػل كرجػػػاؿ السػػػل  بأكملهػػا كالدكلػػػة ىػػي الػػػٍب تعينػػو غبمايػػػة مصػػاغبه
الدبلوماسػػي .حػػٌب أف اللجنػػة الػػٍب عهػػد إليهػػا ؾبمػػ  القػػانوف الػػدكٕب يبحػػع أمػػر اغبصػػانات القنصػػلية قػػدـ 

دبشػػركع الئحػػة تػػن  ماد ػػا ااكٔب علػػغ ضػػركرة قصػػر لقػػب  1888تقريػػران ؽبػػ ا ا مػػ  ُب دكرة لػػوزاف سػػنة 
    ر1( احسب أما القناصل الف ريوف ايسموا بالعم ء التجاريْب .قنصل علغ القناصل اؼبوظفْب 

إال أف ىػػػ ه اآلراء ريػػػم كجاىتهػػػا ٓب يكتػػػب ؽبػػػا االنتصػػػار حػػػٌب اآلف كال زاؿ الػػػرأم الػػػراجم اقهػػػان  
كعمػ ن أف القنصػل عميػػل أك ككيػل ذبػػارم كلػيس ككػػي ن لع قػات سياسػية، كؼبػػا كانػت الع قػػات الػٍب يهػػتم 

ية القانونيػة للدكلػة ُب هبا القانوف الدكٕب العػاـ ايمػا بػْب الػدكؿ ىػي الع قػات السياسػية اػاف سبثيػل الش صػ
 اي  الدكٕب ال يكوف إاٌل ُب النطاؽ السياسي أك الدبلوماسي احسب كتبعان االصفة التمثيلية قاصرة 

                                                 

 .0960الدبلوماسية ر راج : مقدمة اتفاقية ايينا 1(
 عن ح  القنصل أف يعامل كوكيل سياسي أك دبلوماسي ُب حاالت   ث: 1895ر داا  بنشلي ُب كتابو ال م أصدره سنة 1(

 إذ كلف باإلشراؼ علغ تنفي  اؼبعاىدات التجارية أك معاىدات مشاهبة م  ح  التصرؼ اؼبباشر . -     
 إذا كلف دبهمة إقامة ع قات بْب حكومتو كحكومة بلد اإلقامة . -     
 عندما يبنم سلطات سياسية خاصة. -     

 .241للمزيد راج : د.ظبوحي اوؽ العادة، القانوف الدبلوماسي، مرج  سب  ذكره، ص
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علػػغ رجػػاؿ السػػل  الدبلوماسػػي كال سبتػػد إٔب رجػػاؿ السػػل  القنصػػلي، كىػػ ا ىػػو الػػ م يفسػػر االخػػت ؼ  
  الدبلوماسي كبْب ما ىػو مقػرر لرجػاؿ البعثػات كبّب بْب اغبصانات كاالمتيازات اؼبعَبؼ هبا لرجاؿ السل

القنصلية اهنم بوظيفتهم التجارية ال يبثلػوف دكلػتهم أمػاـ دكلػة القبػوؿ بػل مػا تطلبػو دكلػة ااصػل مػن دكلػة 
القبوؿ ىو السماح للقنصل دبباشرة كظيفة ش صػية ُب نطػاؽ الػدائرة الػٍب تعػْب لػو كال تعمػل الػرباءة  أكثػر 

كىػػػ ا الفػػػارؽ بػػػْب الػػػوظيفتْب الدبلوماسػػػية  صػػػية  أك اليػػػة ؼبهمػػػة القنصػػػل .الشمػػػن تأكيػػػد ىػػػ ه الصػػػفة 
 1928كالقنصػػػلية أٌكػػػده تقريػػػر اللجنػػػة الفرعيػػػة للجنػػػة اػبػػػرباء اؼبشػػػكلة لتقنػػػْب القػػػانوف الػػػدكٕب العػػػاـ سػػػنة 

ركزيػػة كدااػػ  عنػػو كثػػّب مػػن الفقهػػاء كلػػ ا اػػاف القنصػػل ال هبػػوز لػػو أف يكػػوف علػػغ صػػلة مباشػػرة باغبكومػػة اؼب
لدكلػػػػػة اإلقامػػػػػة إالٌ ُب حػػػػػاالت الضػػػػػركرة القصػػػػػول كُب ظػػػػػركؼ خاصػػػػػة ( كػػػػػأف ال تكػػػػػوف غبكومتػػػػػو بعثػػػػػة 
دبلوماسية ُب بلد اإلقامة كؽب ا أيضان اػاف قطػ  الع قػات بػْب الػدكلتْب إذا ٓب يصػل إٔب حػد إعػ ف اغبػرب 

بػػْب بريطانيػػا كليبيػػا  حػػدثكىػػ ا مػػا  .ر1( رال يَبتػػب عليػػو مػػن تلقػػاء نفسػػو إيقػػاؼ العمػػل القنصػػلي بينهمػػا
عنػػػدما قامػػػت السػػػلطات الربيطانيػػػة بطػػػرد السػػػفّب الليػػػيب ردان علػػػغ مػػػا قػػػاـ بػػػو اعبانػػػب الليػػػيب  2011سػػػنة 

 بأعمػػػػاؿالسػػػػفارة للقيػػػػاـ  مػػػػوظفيباضػػػػراـ النػػػػّباف ُب السػػػػفارة الربيطانيػػػػة ُب طػػػػرابلس اأبقػػػػت علػػػػغ بعػػػػض 
إال أف اعتبػػار القنصػػل ككػػي ن لدكلتػػو ُب أعمػػاؿ يػػّب سياسػػية ال ينػػزع عنػػو صػػفة سبثيليػػة إال إذا اعتربنػػا أف .قنصػػلية

الصفة التمثيليػة ربصػر اقػ  ُب نطػاؽ التمثيػل السياسػي لسػيادة الػدكؿ ُب حقػل ع قا ػا اػبارجيػة السياسػية ُب 
ؾبػػػاالت عػػػدة أخػػػرل مػػػن ؾبػػػاالت الع قػػػات نطػػػاؽ ا موعػػػة الػػػدكٕب. أمػػػا إذا اعتربنػػػا أف سبثيػػػل الدكلػػػة يشػػػمل 

الدكلية، ااننا نقوؿ أف للقنصل صفة سبثيلية ؿبدكدة، اهو ككيػل لدكلتػو يقػـو بتمثيلهػا كسبثيػل موظفيهػا ُب منطقتػو 
القنصػػػػػلية، يتصػػػػػل باظبهػػػػػا مػػػػػ  السػػػػػلطات اليػػػػػة يػػػػػداا  عػػػػػن مصػػػػػاغبها كيسػػػػػعغ إٔب تػػػػػأمْب التطبيػػػػػ  الكامػػػػػل  

شػػؤكف مواطنيهػػا كيػػداا  عػػنهم كيتحػػدث باظبهم.كقػػد يصػػل دكره أحيانػػان ُب حالػػة للمعاىػػدات اؼبعقػػودة كيتػػؤب 
إال أف ىػػػ ه الصػػػػفة .عػػػدـ كجػػػود سبثيػػػل دبلوماسػػػي لدكلتػػػػو ُب الدكلػػػة اؼبضػػػيفة إٔب حػػػد سبثيػػػػل دكلتػػػو دبلوماسػػػيان 

تميػػز هبػػا التمثيليػػة اػػدكدة للقنصػػل ال تصػػل بػػأم شػػكل مػػن ااشػػكاؿ إٔب درجػػة الصػػفة التمثيليػػة العامػػة الػػٍب ي
بوجػػػود صػػػفة سبثيليػػػة ؿبػػػدكدة للقنصػػػل ىػػػو اعتمػػػاد دكؿ عػػػدة ىػػػ ا الػػػرأم،  كمػػػا يؤيػػػد الػػػرأم القائػػػلالدبلوماسػػػي .

اقػد اعتػػربت ُب  1896االواليػات اؼبتحػدة اامريكيػة  تعػػَبؼ هبػ ه الصػفة التمثيليػػة اػدكدة للقنصػل منػػ  عػاـ 
تمثيليػػة مػػن خطػػاب التفػػويض كاإلجػػازة القنصػػلية فبػػا تعليما ػػا القنصػػلية ؽبػػ ا العػػاـ أف القنصػػل يسػػتمد صػػفتو ال

    ر2( يؤدم إٔب اكتسابو اغبصانات كاالمتيازات الضركرية ؼبمارسة مهامو حبرية كسهولة .
                                                 

اريس بينما ظل القنصل العاـ قطعت ارنسا ع قتها م  الربتطاؿ ااستعدت الربتطاؿ كزيرىا ُب ب1823مثاؿ ذل  سنة ر1(
الفرنسي قائمان بعملو ُب لشبونة بعد أف تلقغ التعليمات بأف يكف عن مباشرة مهامو الدبلوماسية بصفتو قائمان بااعماؿ ر . 

 1995الواا، قانوف الع قات الدبلوماسية كالقنصلية، دار النهضة العربية، القاىرة , أبوضبد أد. :راج للمزيد 
د. ناظم اعباسور، أسس كقواعد الع قات الدبلوماسية كالقنصلية، " دليل عمل الدبلوماسي كالبعثات القنصلية" ر راج : 2(

 . 439، ص 2001الطبعة ااكٔب، عماف،  دار ؾبدالكم للنشر كالتوزي ،
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كيػنجم عػػن عػػدـ اعتبػػار القنصػػل موظفػان دبلوماسػػيان لػػو صػػفة التمثيػػل العامػة لدكلتػػو، كاعتبػػاره ؾبػػرد دليػػل  
 ئد عدة أنبها:ؽبا يبثلها ُب جوانب معينة اق  نتا

حصر اغبصانات كاالمتيػازات القنصػلية اؼبمنوحػة للمؤسسػة القنصػلية كموظفيهػا الضػركرية منهػا لتمكػنهم مػن أداء أعمػاؽبم  -1
 حبرية كدكف قيد .

أف تعيػْب القناصػل لػػدل دكلػة مػػا، ال يعتػرب بأيػػة حػاؿ مػػن ااحػواؿ اعَبااػان هبػػا مػن الدكلػػة اؼبواػدة .كمػػا أف قطػ  الع قػػات  -2
 .الدبلوماسية بْب الدكلة اؼبضيفة كالدكلة اؼبوادة ال يؤدم إٔب قط  الع قات القنصلية حكمان 

 ود بعثة دبلوماسية لب ده لديها كلة اؼبضيفة إالٌ ُب حالة عدـ كجليس للقنصل ح  االتصاؿ مباشرة بالسلطات اؼبركزية للد -3
إذا كانػػػت ااصػػػوات الػػػٍب تنكػػػر علػػػغ القنصػػػل صػػػفتو التمثيليػػػة ال زالػػػت قويػػػة اػػػاف  -الصـــفة العامـــة: ب(

ااصوات الٍب ذبحد الصفة العامة للقنصل قد خفتت ذل  أنو ال يبكػن أف تنكػر أف السػلطات الػٍب يػزكد 
حكومتػػو كقبػػوؿ دكلػػة اإلقامػػة ؽبػػا كاالعػػَباؼ بصػػفة القنصػػل ُب مباشػػر ا كػػل ىػػ ا  يضػػفي هبػػا القنصػػل مػػن 

عليو صفة عامة يَبتب عليها منحو بعض اؼبزايػا كىػ ه اؼبزايػا زبتلػف بالنسػبة للموظػف القنصػل عػن التػاجر 
  القنصػل ذلػ  أف الضػاب  الػ م وبكػم ىػ ا اؼبوضػوع ُب حالػة عػدـ كجػود اتفػاؽ أك عػرؼ دكٕب أك تشػػري

داخلي ىي معاملة اؼبثل أم أف دكلػة القبػوؿ سبػنم للقنصػل نفػس اؼبزايػا الػٍب سبنحهػا دكلػة ااصػل لقناصػلها 
يرجػػ  أمػػر تعيػػْب ، ك كإف كانػػت الػػدكؿ تفضػػل ُب زمننػػا ىػػ ا أف ربػػدد ىػػ ه االمتيػػازات علػػغ كجػػو اغبصػػر 
كتثبػػػت دكلػػػة القبػػػوؿ ،  القنصػػػل كقبولػػػو إٔب السػػػلطة التنفي يػػػة ُب كػػػل مػػػن بلػػػدم ااصػػػل كاإلقامػػػة عمومػػػان 

اعَبااهػػا بالقنصػػل ُب خطػػاب يسػػمغ الػػرباءة يَبتػػب علػػغ منحهػػا السػػماح للقنصػػل دبباشػػرة كظائفػػو الرظبيػػة 
كالتمت  باؼبزايا اؼبَبتبة عليها كإف كاف من اؼبمكن أف تسمم دكلة القبػوؿ للقنصػل بػأف يباشػر مؤقتػان كظائفػو 

  ر1(انة كما لو كانت قد صدرت منو بعد منم الرباءة . إٔب أف تصدر لو الرباءة، كتكوف أعمالو ذات حص
إذا أصػػػدرت الػػػرباءة زبطػػػر الدكلػػػة سػػػلطا ا اليػػػة ُب دائػػػرة عمػػػل القنصػػػل لتعمػػػل علػػػغ تػػػواّب مػػػا  

للوظيفة القنصلية من امتيازات، ااذا ٓب تصدر الرباءة كٓب تسمم الدكلػة للقنصػل مباشػرة مهامػو مطلقػان اانػو 
       ر2( .أنو شأف أم أجنيب مقيميعترب اردان عاديان ش

                                                 

 . 782طبعة، ص ر راج : د. ؿبمد طلعت الطنيمي، ااحكاـ العامة لقانوف اامم، منشأة اؼبعارؼ االسكندرية، بدكف 1(
ال م كاف قد عْب قنص ن  Adrassart  ضد  Carlier d'Abanuzُب منازعة  1842ر كقد عرض ى ا اامر علغ ااكم الفرنسية 2(

ستصدر ضده حكم استتب  القبض عليو كاغبجز علغ أموالو قبل صدكر الرباءة كلكنو طالب باسَبداد ما حجز عليو معتمدان الارجوام ُب باريس ك 
علغ صفتو القنصلية اراضت اكمة طلبة معللة ذل  بأنو ٓب يكن عند اغبجز علغ أموالو ُب مركز يسمم لو بأف يطالب باؼبزايا كاغبصانات 

 ؿبكمة القنصلية، ك ل  تزكؿ عن القنصل صفتو الرظبية ُب نظر دكلة القبوؿ بسحب الرباءة منو كتبعان تسق  عنو اؼبزايا القنصلية كدليل ذل  حكم
نو نيويورؾ ُب منازعة(سااي ر ال م كاف قنص ن كسحبت منو الرباءة كلكن دكلتو ٓب تسحبو كقد حصل أف قبض عليو بعد سحب الرباءة كٓب يفرج ع

إال بعد دا  ضماف إاراج مإب ارا  دعول يطلب ى ا الضماف علغ أساس أنو ال زاؿ قنص ن اف دكلة ااصل تعَبؼ لو هب ه الصفة اراضت 
مة دعواه متأسسة علغ أف صفتو كقنصل ال تقـو إال باعَباؼ دكلة القبوؿ هبا .راج : د. داككد ؿبمد رامز، القنصل حبع علمي ُب الشؤكف اك

 43القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

714  

 

كإذا كاف القنصل يستمد سلطانو فبن تعيينػو دبعراػة دكلػة ااصػل كقبولػو مػن دكلػة اإلقامػة اػاف ىػ ا ال يعػِب 
أف موظػػف لػػدل دكلػػة  القبػػوؿ اف الػػرباءة ال تعػػدك أف تكػػوف ؾبػػرد اعػػَباؼ رظبػػي بالصػػفة العامػػة للقنصػػل 

تضػػيف امتيػػازات للقنصػػل انػػو مبعػػوث ليباشػػر اختصاصػػات  كجديػػدة أ كال يبكػػن أف تفػػرض عليػػو أعبػػاء
كىػػ ا  ر1( معينػػة غبسػػاب دكلػػة ااصػػل كالػػرباءة ىػػي شػػرط السػػماح دبباشػػرة ىػػ ه االختصاصػػات احسػػب.

 هبرنا للتساؤؿ عن قيمة شرط معاملة الدكلة ااكثر رعاية الٍب قد تتضمنو بعض الرباءات .
ة ُب سػلطات القنصػل كامتيػازات اف الػرباءة ال يبكػػن كأنػا أرل أف مثػل ىػ ا الشػرط ال يرتػب زيػػاد 

 أف تقـو بدكر تشريعي اتعدؿ أف تزيد فبا للقنصل من اختصاصات أك امتيازات .
الفـــر  الثـــاني: الفـــوارق األساســـية الناجمـــة عـــن اخـــتالف الطبيعـــة القانونيـــة للمـــوظفين الدبلوماســـي 

ديع كإقػػػداـ العديػػػد مػػػن الػػػدكؿ علػػػغ توحيػػػد علػػػغ الػػػريم مػػػن تكامػػػل الػػػوظيفتْب ُب مفهومهػػػا اغبػػػوالقنصـــلي
سػػػلكيها ُب إطػػػار سػػػل  خػػػارجي كاحػػػد ىبضػػػ  إاػػػراده لنظػػػاـ كظيفػػػي كاحػػػد، كعلػػػغ الػػػريم مػػػن قيػػػاـ اؼبوظػػػف 
القنصػػػلي أحيانػػػان بػػػدكر الدبلوماسػػػي كقيػػػاـ اؼبوظػػػف الدبلوماسػػػي بػػػدكر القنصػػػل كمػػػا سػػػنرل، كعلػػػغ الػػػريم مػػػن 

، 1961ترعػػػػغ اؼبؤسسػػػػتْب كمػػػػا حػػػػدث ُب اتفػػػػاقيٍب ايينػػػػا لعػػػػاـ اعبهػػػػود الدكليػػػػة للتقريػػػػب بػػػػْب ااحكػػػػاـ الػػػػٍب 
االخػػػت ؼ ُب الطبيعػػػة القانونيػػػة لكػػػل مػػػن الػػػوظيفتْب الدبلوماسػػػية ... علػػػغ الػػػريم مػػػن كػػػل ىػػػ ا اػػػاف 1963

 :كالقنصلية يؤدم إٔب بركز اوارؽ أساسية أنبها
اؼبواػػػدة لتمثيلػػػو لػػػدل رئػػػيس الدكلػػػة أكالن: أف اعتمػػػاد رؤسػػػاء البعثػػػات الدبلوماسػػػية يػػػتم مػػػن قبػػػل رئػػػيس الدكلػػػة 

اؼبضػػيفة بعػػد االتفػػاؽ بػػْب الػػدكلتْب كموااقػػة الدكلػػة اؼبضػػيفة علػػغ تعيينػػو أمػػا القناصػػل ايعتمػػدكف مػػن قبػػل كزيػػر 
خارجية كل مػن الػدكليتْب اؼبرسػلة كاؼبضػيفة كزبولػو أنظمػة بعػض الػدكؿ للقناصػل العػامْب كالقناصػل تعيػْب نػواب 

مػػاكن ؿبػػددة مػػن منػػاط  صػػ حيتهم القنصػػلية كذلػػ  بعػػد موااقػػة كزارة خػػارجيتهم قناصػػل كككػػ ء قنصػػليْب ُب أ
كمػػن ىنػػا يبكػػن القػػوؿ أف تعيػػْب القناصػػل ىبضػػ  للقػػانوف الػػداخلي أكثػػر مػػن خضػػوعو علػػغ ىػػ ا التعيػػْب .

 للقانوف الدكٕب كما ىو الوض  بالنسبة إٔب اؼبوظفْب الدبلوماسيْب .
ة، باسػػتثناء القػػػائمْب بااعمػػاؿ يقػػػدموف أكراؽ اعتمػػادىم إٔب رئػػػيس  انيػػان: أف رؤسػػػاء البعثػػات الدبلوماسػػػي

الدكلػػة اؼبضػػيفة ُب الطالػػب بينمػػا وبمػػل رؤسػػاء البعثػػات القنصػػلية خطػػاب تعيػػْب كىػػو أقػػرب مػػا يكػػوف إٔب 
زة ؽبػػم بػػ ل  مػػن ككالػة تنظمهػػا ؽبػػم دكؽبػػم كزبػػوؽبم القيػػاـ بأعمػػاؿ ال يبكػػنهم فبارسػػتها إالٌ بعػػد صػػدكر إجػػا

 الثػػان: أف صػػ حيات الدبلوماسػػي تشػػمل صبيػػ  حقػػوؽ الع قػػات بػػْب الػػدكليتْب دبػػا ايهػػا  ؼبضػػيقة .الدكلػػة ا
 اغبقوؿ السياسية، كسبتد ص حياتو اؼبكانية لتشمل صبي  أراضي الدكلة اؼبضيفة .

 كتتل   كظائفو بالتمثيل كاؼبفاكضة كصب  اؼبعلومات كضباية كرعاية مصاّب دكلتو كمواطنيو . 
امحصػػػورة ُب نطػػػاؽ منطقتػػػو القنصػػػلية كال تشػػػمل الع قػػػات  صػػػ حيات اؼبوظػػػف القنصػػػليأمػػػا  

السياسػػية بػػْب الػػدكلتْب، كمػػن جهػػة أخػػرل اوظػػائف الدبلوماسػػي تنظمهػػا قواعػػد القػػانوف الػػدكٕب كالعػػرؼ 

                                                 

 . 300-299ر راج : د. علي صادؽ أبو ىيف، القانوف الدبلوماسي، منشأة اؼبعارؼ باالسكندرية، بدكف طبعة، ص 1(
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كاالتفاقيػػػػات الدكليػػػػة كىػػػػي كاحػػػػدة ُب كػػػػل مكػػػػاف بينمػػػػا ربػػػػدد القػػػػوانْب الداخليػػػػة صػػػػ حيات القناصػػػػل 
 ُب نواح كثّبة إٔب جانب االتفاقيات الدكلية كاؼبعاىدة الثنائية . ككظائفهم
رابعػػػان: أف حصػػػانات كامتيػػػازات الدبلوماسػػػيْب أمشػػػل كأكسػػػ  مػػػن حصػػػانات كامتيػػػازات اؼبػػػوظفْب  

القنصػػػػليْب، ااغبصػػػػانة الش صػػػػية مػػػػث ن ىػػػػي حصػػػػانة كاملػػػػة بالنسػػػػبة إٔب الدبلوماسػػػػي بينمػػػػا ىػػػػي ؿبػػػػدكدة 
 نصلي كؿبظورة بااعماؿ الٍب يبارسها بصفتو الرظبية .بالنسبة إٔب اؼبوظف الق

أف اؼبوظػػػػف القنصػػػػلي ال يبكنػػػػو االتصػػػػاؿ بالسػػػلطات اؼبركزيػػػػة للدكلػػػػة اؼبضػػػػيفة كػػػػوزارة  -:خامسػػػان  
اػبارجيػػػػة، إالٌ ُب حػػػػاالت اسػػػػتثنائية كحالػػػػة عػػػػدـ كجػػػػود بعثػػػػة دبلوماسػػػػية لبلػػػػده لػػػػديها، كربصػػػػر ع قاتػػػػو 

 تو القنصلية.بالسلطات الية ُب نطاؽ منطق
 ر1(ايتصل بوزارة خارجية الدكلة اؼبضيفة كيّبىا بالسلطات اؼبركزية ااخرل. أما اؼبوظف الدبلوماسي

وبػدد التشػري  الػداخلي لكػل :الفر  الثالث: الشروط العامة الواج  توافرىا لدخول السلك القنصلي
القنصػلي كال تفػرؽ الػدكؿ ُب الطالػب، دكلة الشركط العامػة الواجػب تواارىػا ُب الػرايبْب ُب دخػوؿ السػل  

بعد أف ًب توحيد سلكيها ُب إطػار سػل  خػارجي كاحػد بػْب الشػركط اؼبطلػوب تواارىػا ُب اؼبرشػم لػدخوؿ 
 السل  القنصلي كاؼبرشم لدخوؿ السل  الدبلوماسي، كى ه الشركط ىي:

، كُب ليبيػػا ر2(عاياىػػاتشػػَبط يالبيػػة الػػدكؿ أف يكػػوف مرشػػحو السػػل  اػبػػارجي مػػن ر -أكالن: شػػرط اعبنسػػية:
يشػػَبط ُب اؼبرشػػم لػػدخل السػػل  اػبػػارجي أف يكػػوف ليبيػػا كىػػو الشػػرط الواجػػب تػػوااره ُب اؼبرشػػم بػػدخوؿ 
أيػػة كظيفػػة عامػػة كتػػ ىب دكؿ عػػدة إٔب منػػ  مػػػوظفي سػػلكها اػبػػارجي مػػن الػػزكاج مػػن أجنبيػػات كسػػػبب 

م ن للدكلػة اؼبواػدة لػيس مػن جانػب ذل  طبيعة كظيفة السل  اػبارجي كأنبية أعماؽبا الٍب تتطلب كالء كا
اؼبوظػػف احسػػب بػػل مػػن جانػػب عائلتػػو أيضػػان إذا أف للزكجػػة ُب ىػػ ا السػػل  دكران مهمػػان ال يقػػل عػػن دكر 

 ر3(أف تنظيم العمل السياسي كالقنصليبش راؼبادة الثانية عشر(الزكج كى ا ما أكده القانوف اللييب ُب 
ىبضػػ   رلبنػػاف(كيػػؤ ر ىػػ ا الػػزكاج ُب حيػػاة الػػزكج اؼبهنيػػة ايحػػد مػػن ترقيتػػو كتسػػلمو لوظػػائف حساسػػة، كُب 

 زكاج موظف السل  اػبارجي للحصوؿ علغ إذف مسب  من كزير اػبارجية كاؼبطَببْب يعطي بعد 
    ر4(استط ع رأم اللجنة اإلدارية ُب الوزارة، كإال اعترب اؼبوظف مستقي ن . 

                                                 

 .75-74ـ، ص0994، نهضة العربية، القاىرةللمزيد راج : ؿبمد متوٕب، ااحكاـ اػباصة بأعضاء السلكْب الدبلوماسي كالقنصلي، دار ال ر1(
 ك.ر 1369الربي   22لصادر ُب ك.ر، ا 1369ر لسنة 2ـ، قانوف رقم(2001، السنة ااكٔب، 7ة الرظبية، العدد در اعبري2(
، يقضغ بعدـ السماح امريكي  1963تشرين الثا٘ب(نوامربر  17ركزالت ُب ر  كلقد أصدر الرئيس 3( قراران مازالت قواعده معتمدة حٌب اليـو

كُب ، متزكج من أجنبية بدخوؿ السل  اػبارجي، كتب ؿ كزارة اػبارجية أقصغ جهدىا للحؤكؿ دكف زكاج موظفي سلكها اػبارجي من أجنبيات
يازم حسن صباريُب, الدبلوماسية اؼبعاصرة، كلية اغبقوؽ، جامعة اي دلفيا، .للمزيد راج : ج ُب بلد زكجتو حاؿ حدكث ذل  سبتن  عن تعيْب الزك 

 . 98، ص 2002الدار العلمية الدكلية للنشر كالتوزي ، عماف، الطبعة ااكٔب، 
 .  273ر راج : د. عاصم جابر، الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص 4(
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مػث ن هبػب أال  رليبيػا(تشَبط بعض الدكؿ سنان معينػان لػدخوؿ السػل  اػبػارجي، افػي  -شرط السن:  انيان:
 ـ,2010لسنة  12رقم عامان، كذل  ؼبا منصوص عليو ُب القانوف  رشبانية عشر(تقل سن اؼبرشم عن 
اقػدر مػن  ااصػل ىػو أف تعهػد الػدكؿ بوظػائف سػلكها اػبػارجي للرجػاؿ باعتبػار أهنػم  الثان: شرط اعبنس:

 ر1( النساء علغ ربمل أعباء كظيفة السل  .
نتيجػػػة بػػػركز حركػػػات التحػػػرر النسػػػائية كاتسػػػاع دكر اؼبػػػرأة ُب شػػػٌب ا ػػػاالت، كنيلهػػػا حقوقػػػان  كلكػػػن             

سياسية مساكية غبقوؽ الرجل، كىك ا تولت نساء عػدة مناصػب رئيسػية ُب السػل  اػبػارجي اتزايػد عػدد 
يػّب أف ىنػاؾ دكالن عػدة   ر2(ا السل  بعد أف كاف كجودىن ايػو نػادران ُب اؼباضػي . العام ت منهن ُب ى 

مػػػن بينهػػػا يالبيػػػة الػػػدكؿ اإلسػػػ مية، ربػػػوؿ تقاليػػػدىا دكف تعيػػػْب النسػػػاء ُب سػػػلكها اػبػػػارجي ال تستسػػػيغ 
كجػػػود نسػػػاء ُب السػػػػفارات أك القنصػػػليات اؼبوجػػػودة ُب أراضػػػػيها كلػػػو كػػػن وبملػػػػن الصػػػفة الدبلوماسػػػػية أك 

ر بشػػػأف تنظػػػيم العمػػػل 2ُب القػػػانوف رقػػػم(ُب ليبيػػػا لػػػيس ىنػػػاؾ مػػػا يػػػدؿ علػػػغ ىػػػ ه اؼبسػػػألة لكػػػن القنصػػػلية 
كلكن بالرجوع إٔب اؼبصادر التشريعية ُب ليبيا نراه أنو ال مػان  مػن تػوٕب النسػاء اؼبهػاـ  ر3(السياسي القنصلي

 ، كقد تولت اع ن عدة نساء مناصب ُب السفارات كالقنصليات.الدبلوماسية كالقنصلية
يشػػَبط ُب موظػػف السػػل  القنصػػلي اػبػػارجي أف يكػػوف حسػػن السػػّبة كالسػػلوؾ  رابعػػان: شػػركط الكفػػاءة:

سػليمان مػػن اامػػراض كالعاىػػات، يػّب ؿبكػػـو جبنايػػة أك جنحػػة ـبلػػة بالشػرؼ كيشػػَبط كػػ ل  تػػواار صػػفات 
معينة تتطلبها طبيعة كظيفػة السػل  اػبػارجي كعػدـ االنتمػاء إٔب ااحػزاب السياسػية كحيػازة درجػة جامعيػة 

اف اللطػػات ااجنبيػػة كالتمتػػ  بصػػفات أنبهػػا اغبكمػػة كسػػعة الثقااػػة كاالطػػ ع كقػػوة الش صػػية معينػػة، كا قػػ
 كسرعة البديهة كبراعة اؼبناقشة كاصاحة اللساف كاللباقة كالرصانة كدما ة ااخ ؽ كالكرامة كاالستقامة 

      ر4(كالكـر االدبلوماسي كك ل  اؼبوظف القنصلي ىو علغ حد قوؿ ي دستوف سيد ذكي مثقف.
كتقـو الػدكؿ باخضػاع اؼبرشػحْب لػدخوؿ سػلكها اػبػارجي المتحانػات متعػددة لتتأكػد مػن تػواار  

لسػػػػنة ر 2صبيػػػػ  ىػػػػ ه الشػػػػركط أك يالبيتهػػػػا كىػػػػ ا مػػػػا نصػػػػت عليػػػػو اؼبػػػػادة الثانيػػػػة عشػػػػر مػػػػن القػػػػانوف رقػػػػم(

                                                 

النسػػاء مػػن تػػوٕب كظػػائف ُب السػػل  اػبػػارجي ككػػ ل  اعلػػت  1721بريطانيػػا دبرسػػـو صػػدر ُب نيسػػاف(أبريلر كقػػد منعػػت ر1(
 ، إالٌ أف موقف الدكلتْب من دخوؿ النساء ُب السل  اػبارجي تطّب بعد اغبرب العاؼبية الثانية،1929ارنسا عاـ 

 .266انوف كاؼبمارسة، مرج  سب  ذكره، صللمزيد راج : د. عاصم جابر، الوظيفة القنصلية كالدبلوماسية ُب الق
ر مثاؿ ذل  أف مل  ارنسا كلف ُب أكاخر القرف الساب  عشر الكونتيسة جيّبياف سبثيلو ُب مهمة لدل مل  لولوينا، 2(

عْب االرباد  1924ككلف لويس اػبامس عشر السيدة دم يومنت عدـ مهاـ دبلوماسية ُب القرف الثامن عشر، كُب عاـ 
عينت الواليات اؼبتحدة اآلنسة مرجريت ىانا  1937الكسندرة كولونتإب كزير، مفوض ُب النركيد، كُب سنة السواياٌب 

 .142للمزيد انظر: د. داككد رامز، القنصل، مرج  سب  ذكره، ص قنص ن ؽبا ُب جنيف.
 ك.ر بشأف العمل السياسي كالقنصلي.0369لسنة  7ر راج  القانوف رقم 3(
 .  1989ر راج : د. ؿبمد خلف، النظرية كاؼبمارسة الدبلوماسية، اؼبركز الثقاُب العريب، بّبكت، لبناف، الطبعة ااكٔب، 4(
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نصػػػلي بشػػػأف تنظػػػيم العمػػػل السياسػػػي القنصػػػلي الليػػػيب .ىػػػ ا بالنسػػػبة إٔب مػػػوظفي السػػػل  القك.ر 1369
اؼبسػػلكيْب، أمػػا بالنسػػبة إٔب القناصػػل الف ػػريْب اػػاهنم ىبتػػاركف مػػن بػػْب الش صػػيات اؼبعركاػػة كالبػػارزة مػػن 

ة مػػن رعايػا الدكلػة اؼبواػػدة اؼبقيمػْب ُب البلػد اؼبضػػيف أك مػن رعايػػا ىػ ا البلػد ااخػػّب أك مػن رعايػا دكلػػة  الثػ
ك.ر ((هبػػوز 1369ر لسػػنة 2مػػن القػػانوف رقػػم(كُب ليبيػػا تػػن  اؼبػػادة التاسػػعة اؼبقيمػػْب ُب البلػػد اؼبضػػيف .

بنػػاء علػػغ عػػرض مػػن أمانػػة اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للقطػػاع تعيػػْب  رأمانػػة اللجنػػة الشػػعبية العامػػة(بقػػرار مػػن 
 قناصػػل شػػرايْب مػػن يػػّب الليبيػػْب كاقػػان لاكضػػاع كالشػػركط الػػٍب ربػػددىا ال ئحػػة التنفي يػػة هبػػ ا القػػانوفرر

 -عشر من الالئحة التنفيذية لهذا القانون عل  الشروط ا تية:وتنص المادة الثالثة .ر1(
 يكوف تعيْب القناصل الشرايْب ُب الدكؿ الٍب ال يوجد لليبيا ايها بعثات سياسية أك قنصلية. -1
حسػن كأف يكوف مقيما إقامة اعتيادية ُب البلد  الٍب يعْب ايها أف يكوف  :اآلٌبأف تتواار من يشطل ى ه الوظائف  -2
 أف يكوف مرموقان كيتمت  بع قات كاسعة ُب الدكلة الٍب يتؤب ايها .، ك سّبة كؿبمود السمعةال
 ف قد حكم عليو ُب جناية أك جنحة ـبلة بالشرؼ .و أال يك -3
 أف يلقي اؼبرشم ؽب ه اؼبهمة قبوؿ الدكلة اؼبعتمدة لديها .ك  -4

 فئات القناصل:  المبحث الثاني
إٔب ائتػػػْب: مسػػػلكيوف كا ريػػػوف، حيػػػع أف كػػػل ائػػػة زبتلػػػف عػػػن ااخػػػرل ُب ينقسػػػم اؼبػػػوظفْب القنصػػػليْب 

ـ القنصػػػػلية، حيػػػػع إنػػػػو 3691العديػػػػد مػػػػن ااكجػػػػو، كىػػػػ ا مػػػػا أشػػػػارت إليػػػػو أحكػػػػاـ اتفاقيػػػػة ايينػػػػا لعػػػػاـ 
خصصػػت أحكػػاـ الفصػػل الثػػا٘ب مػػن ىػػ ه االتفاقيػػة للبعثػػات الػػٍب يرأسػػها موظفػػوف قنصػػليوف مسػػلكيوف، 

 ثات الٍب يرأسها موظفوف قنصليوف ا ريوف.كأحكاـ الفصل الثالع للبع
كى ا التقسػيم ال ىبػل بتقسػيم رؤسػاء البعثػات القنصػلية طبقػان للمػادة التاسػعة مػن االتفاقيػة حيػع قٌسػمت 
رؤساء البعثات إٔب ائات أرب : قناصػل عػاموف، قنػاؿ، نػواب قناصػل، ككػ ء قناصػل، كنشػّب إٔب أف البعثػة 

 وف برئاسة قنصل عاـ أك نائب قنصل أك ككيل قنصل تبعان لدرجتها القنصلية مسلكية أـ ا رية قد تك
 ر2(كما قد تتألف البعثة برئيسها من موظفْب قنصليْب ينتموف إٔب أية درجة من الدرجات اؼب كورة.

كسػػنتناكؿ مػػن خػػ ؿ اؼبطلبػػْب القػػادمْب ربديػػد مفهػػػـو كدرجػػات كػػل مػػن اؼبػػوظفْب القنصػػليْب اؼبسػػػلكيْب 
نػا ُب مقدمػػة ىػ ا البحػػع للع قػات كيػف أف مؤسسػػة القنصػل الف ػػرم (أك كمػا عػػرؼ كالف ريْب.كلقػد بي

                                                 

 من ااحكاـ اػبتامية. 35ـ كتعدي تو ُب اؼبادة 7100ر راج : اإلع ف الدستورم اللييب الصادر 1(
 القنصلية علغ ما يلي:ر تن  اؼبادة التاسعة اؼبتعلقة بفئات برؤساء البعثات 2(
 ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إٔب الفئات اارب  التالية: -0
 القناصل. -القناصل العاموف.                      ب-أ

 كك ء القناصل. -نواب القناصل.                     د -ج
ين ُب ربديػػد تسػػمية اؼبػػوظفْب القنصػػليْب مػػا عػػدا رؤسػػاء أف الفقػػرة ااكٔب مػػن ىػػ ه اؼبػػادة ال تقيػػد بػػأم شػػكل حػػ  أم مػػن الفرقػػاء اؼبتعاقػػد -7

البعثػػات القنصلية.كنشػػّب إٔب أف البعثػػة القنصػػلية مسػػلكية كانػػت أـ ا ريػػة قػػد تكػػوف برئاسػػة قنصػػل عػػاـ أك قنصػػل أك نائػػب قنصػػل أك ككيػػل 
 ة من الدرجات اؼب كورة.قنصلي تبعان لدرجتها، كما قد تتألف البعثة برئيسها، من موظفْب قنصليْب ينتموف إٔب أية درج
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بالقنصل اؼبنت ب أك اؼب تارر نظران الختياره مػن بػْب صباعػة التجػار اؼبقيمػْب ُب الدكلػة اؼبضػيفة قػد سػبقت 
ُب مؤسسػػة القنصػػل اؼبسػػلكي أك كمػػا يسػػمغ بالقنصػػل اؼببعػػوث أك بالقنصػػل اػػَبؼ الػػٍب اعتمػػد ا الػػدكؿ 

 القرف الساب  عشر عندما أصبحت تعترب القنصل موظفان من موظفيها يتلقغ منها مرتبان  ابتان.
 كسنتناكؿ ُب مطلبْب ربديد مفهـو كدرجات كل من اؼبوظفْب القنصليْب، اؼبسلكيْب كالف ريْب .

 المطل  األول : الموظفون القنصليون المسلكيون:                         
 ر1(ن تطور دكر القناصل اؼبسلكيوف كتزايد أنبيتهم كخاصة ُب القرنْب التاس  عشر كالعشػركفعلغ الريم م

قػػػػد خلػػػت مػػػن أم تعريػػػف للقنصػػػػل اؼبسػػػلكي كيشػػػكل ىػػػ ا اإليفػػػػاؿ  3691إال أف اتفاقيػػػة ايينػػػا لعػػػاـ 
للتعريف بالقنصل  طرة مهمة ُب االتفاقية السيما كأف أحكػاـ الفصػل الثػا٘ب مػن االتفاقيػة تتعلػ  حبصػانات 

 كامتيازات القناصل اؼبسلكيْب.
القنصػػلية اؼبػػوظفْب القنصػػليْب اؼبسػػلكيْب بػػأهنم  عراػػت اؼبعاىػػدةالفــر  األول: ماىيــة القنصــل المســلكي:

موظفػػػػوف تعيػػػػنهم الدكلػػػػة اؼبرسػػػػلة كال يتعػػػػاطوف أم نشػػػػاط مهػػػػِب ُب الدكلػػػػة اؼبضػػػػيفة زبػػػػرج عػػػػن فبارسػػػػتهم 
 ر2( لوظائفهم القنصلية، كىم وبملوف جنسية الدكلة اؼبرسلة اق .

 مزايا الموظف القنصلي المسلكي:
 يبكن إهبازىا ُب اآلٌب: يتميز اؼبوظف القنصلي بعدة مزايا  

كيكوف يالبان من مػوظفي السػل  اػبػارجي كتطبػ  عليػو  أكالن: أنو موظف رظبي من موظفي الدكلة اؼبوادة:
بالتػػإب اانظمػػة كالقػػوانْب الػػٍب ترعػػغ أكضػػاع اؼبػػوظفْب عامػػة كأكضػػاع مػػوظفي السػػل  اػبػػارجي خاصػػة ُب 

 الدكلة اؼبوادة.
كربدد القػوانْب كاانظمػة الداخليػة لدكلتػو ىػ ا اؼبرتػب كالتعويضػات منتظمان:  انيان: أنو يتلقغ من دكلتو مرتبان 

اؼبلحقػػة بػػو، كىػػو ُب ىػػ ا ىبتلػػف عػػن القنصػػل الف ػػرم الػػ م يتقاضػػغ جػػزءن مػػن العائػػدات القنصػػلية الػػٍب 
 يستوايها.

عػػادة علػػغ  ربـر قػػوانْب الػػدكؿ الثػػان: أنػػو ال يقػػـو بػػأم عمػػل مػػأجور يػػّب عملػػو الرظبػػي ُب الدكلػػة اؼبضػػيفة:
، كقػد نصػت الفقػرة ااكٔب ر3(موظفي سلكها اػبارجي تعاطي أم عمل خارج عػن نطػاؽ كظػائفهم الرظبيػة

ر مػن اتفاقيػة ايينػا للع قػات القنصػلية علػغ انػو ((ال هبػوز للمػوظفْب القنصػليْب اؼبسػلكيْب 75من اؼبػادة (
                                                 

 788ر راج  د. علغ صادؽ ابوىيف، القانوف الدبلوماسغ، مرج  سب  ذكره، ص 1(
تعريػف اؼبوظػػف اؼبسػلكي بأنػو (أم شػ   مػػن مػوظفي الدكلػة اؼبواػدة يتلقػػغ فيـو اقػَبح الــذي ر أمػا منػدكب الربتطػاؿ إٔب مػؤسبر ايينػػا للع قػات القنصػلية 2(

الدكلػػة اؼبضػػيفة أم نشػػاط مهػػِب خػػارج عػػن نطػػاؽ كظائفػػو القنصػػليةر كىػػ ا ىػػو التعريػػف الػػ م ااَبضػػتو عبنػػة القػػانوف الػػدكٕب ُب  مرتبػػان منتظمػػان كال يبػػارس ُب
 .779دكر ا اغبادية عشرة. للمزيد راج  د.عاصم جابر، الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص

ل اؼبسػػلكيْب بػػأم عمػػل مكسػػب خػػارج نطػػاؽ مهػػامهم القنصػػلية، اػػالفقرة ر كتضػػمنت بعػػض اؼبعاىػػدات الدكليػػة نصوصػػان ربػػوؿ دكف قيػػاـ القناصػػ3(
تػن  مػث ن علػغ انػو ((يسػمم اقػ  للقناصػل الف ػريْب كاؼبػوظفْب الف ػريْب دبمارسػة  0948ر من اؼبعاىدة اللبنانية اليونانية لعاـ 06الثالثة من اؼبادة (

 . 781راج : اؼبرج  نفسو ، صالتجارة أك أم نشاط آخر ـبتلف عن كظائفهم الرظبيةرر. للمزيد 
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ةرر.يّب أف بعػػض الػػدكؿ، كاف تعػػاطي أم عمػػل مهػػِب أك ذبػػارم بقصػػد الػػربم الش صػػي ُب الدكلػػة اؼبضػػيف
تكػػن قليلػػة، تقسػػم ُب ىػػ ا ا ػػاؿ أمػػاـ موظفيهػػا القنصػػليْب كاؼبسػػلكيْب لتعػػاطي أعمػػاؿ مػػأجورة زبػػرج عػػن 
نطاؽ مهامهم الرظبية كؽب ا اعتربت (عبنػة القػانوف الػدكٕبر ىػؤالء ُب حكػم القناصػل الف ػريْب بالنسػبة إٔب 

م إٔب السػػل  القنصػػلي اؼبسػػلكي، كحػػددت اللجنػػة مفهػػـو حصػػانا م كامتيػػازا م علػػغ الػػريم مػػن انتمػػائه
العمل اؼبأجور بأنو يشمل ااعماؿ التجارية كاؼبهنية كالنشاطات الٍب سبارس بقصػد الػربم، كال تشػمل تلػ  

 الٍب ال  دؼ إٔب ربقي  ربم كاعطاء ؿباضرات ُب اعبامعات كنشر كتب كمقاالت علمية.
ر مػػن اتفاقيػة ايينػا للع قػات القنصػػلية 22تن  اؼبػادة (لدكلػة اؼبواػدة:رابعػان: أنػو وبمػل ُب الطالػب جنسػػية ا

 علغ أف يكوف اؼبوظف القنصلي من حيع اؼببدأ، من رعايا الدكلة اؼبوادة.
كهبوز أف يعْب أحيانا من بْب مواطِب الدكلة اؼبضيفة شرط اغبصوؿ علػغ موااقػة ىػ ه الدكلػة الػٍب يبقػغ ؽبػا 

قػػت كؽبػػ ه الدكلػػة فبارسػػة نفػػس اغبػػ  ُب ؾبػػاؿ تعيينػػو مػػن بػػْب مػػواطِب حػػ  سػػحب موااقتهػػا ىػػ ه ُب كػػل ك 
دكلػػػة  الثػػػة كزبتلػػػف مواقػػػف الػػػدكؿ حػػػوؿ ىػػػ ا اؼبوضػػػوع ايشػػػَبط بعضػػػها ضبػػػل اؼبوظػػػف القنصػػػلي عبنسػػػية 
الدكلة اؼبوادة، كال يواا  علغ تعيْب قناصل للدكؿ ااخرل ُب أراضػيو إذا كػانوا مػػن رعاياىػا، كتػأٌب الػدكؿ 

سػػػابقان، باسػػػتثناء قلػػػة منهػػػا علػػػغ رأس ىػػػ ه الفئػػػة كقػػػد أدخلػػػت ىػػػ ا الشػػػرط ضػػػمن معاىػػػدا ا  االشػػػَباكية
.كربصػػػر كػػػل مػػػن ايطاليػػػا كارنسػػػا كالواليػػػات  3691القنصػػػلية الثنائيػػػة حػػػٌب بعػػػد عقػػػد اتفاقيػػػة ايينػػػا لعػػػاـ 
 ر1(اؼبتحدة اامريكية تعيْب قناصلها اؼبسلكيْب دبواطنيها.

ىبضػ  اؼبوظفػوف القنصػليوف ايهػػا انظمػة اػبدمػة العامػة الػٍب تشػػَبط  كىػ ا ىػو موقػف يالبيػة الػػدكؿ حيػع
كذىبػػت الواليػػات اؼبتحػػدة إٔب حػػد راػػض  ر2(ضبػػل جنسػػيتها علػػغ صبيػػ  اؼبرشػػحْب لػػدخوؿ الوظيفػػة العامػػة

قبػوؿ تعيػػْب قناصػػل مسػػلكيْب ُب أراضػػيها مػػن بػػْب رعايػا الدكلػػة اؼبواػػدة الػػ م يقيمػػوف علػػغ أراضػػيها إقامػػة 
ىنػػػػاؾ باؼبقابػػػػل دكالن أخػػػػرل كاف يكػػػػن عػػػػددىا قلػػػػي ن، ذبيػػػػز اختيػػػػار قناصػػػػلها اؼبسػػػػلكيْب مػػػػن يػػػػّب كلكػػػػن دائمػػػػة .

 رعاياىا، أك ذبيز للدكلة اؼبوادة اختيار قناصلها من بْب رعاياىا دكلة  الثة أك من بْب رعايا الدكلة اؼبضيفة.
ا ػػػاؿ أمػػػاـ تعيػػػْب اؼبػػػوظفْب " مػػػن االتفاقيػػػة القنصػػػلية 22كانسػػػجامان مػػػ  ىػػػ ه اغبػػػاالت أأاسػػػحت اؼبػػػادة "

القنصػػليْب مػػن بػػْب رعايػػا الدكلػػة اؼبضػػيفة أك مػػن بػػْب رعايػػا دكلػػة  الثػػة بعػػد اغبصػػوؿ موااػػ  صػػروبة كمسػػبقة 
" مػػػن االتفاقيػػػة 53مػػػن الدكلػػػة اؼبضػػػيفة الػػػٍب يبػػػ  ؽبػػػا حػػػ  سػػػحب موااقتهػػػا مػػػٌب شػػػاءت كجػػػاءت اؼبػػػادة "

د البعثػة فبػن وبملػػوف جنسػية الدكلػة اؼبقيمػة أك يقيمػػوف القنصػلية ربػدد كضػ  اؼبػوظفْب القنصػػليْب كبقيػة أاػرا
 إقامة دائمة ايها .

 الفر  الثاني: "درجات الموظفين القنصليين المسلكين ورتبهم":
 أكضحت (عبنة القانوف الدكٕبر ُب معرض تعليقها علغ ن  اؼبادة (التاسعةر من االتفاقية القنصلية 

                                                 

 . 780ر راج  د. عاصم جابر، الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص 1(
 بشأف تنظيم العمل السياسي كالقنصلي، قد ن  علغ ذل  ُب اؼبادة الثانية عشرة. 0369ر لسنة 7ر أما ُب ليبيا ااف القانوف رقم (2(
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القنصػػػلية إٔب التعػػػداد الػػػوارد ايهػػػا ال يقصػػػد بػػػو إلػػػزـا الػػػدكؿ بااخػػػ  بالػػػدرجات اؼبتعلقػػػة بتصػػػنيف رؤسػػػاء البعثػػػات 
ااربػػػػ  معػػػػان (القناصػػػػل العػػػػاموف، القناصػػػػل، نػػػػواب القناصػػػػل، الػػػػوك ء القنصػػػػليوفر بػػػػل إلزامهػػػػا حبصػػػػر تسػػػػميات 

عػػرؼ كدرجػات رؤسػػاء بعثا ػػا القنصػػلية ُب درجػػة أك أكثػػر مػػن ىػ ه الػػدرجات، كذلػػ  مػػن أجػػل توحيػػدىا بعػػد أف 
تػػاريو الع قػػات القنصػػلية الطويػػل تضػػاربان كتعػػددان ُب تسػػميات كدرجػػات رؤسػػاء البعثػػات القنصػػلية خ اػػان لرؤسػػاء 

كمػػؤسبر "اكػػس ال شػػابل"  3137البعثػػات الدبلوماسػػية الػػ ين ربػػددت تسػػميا م كدرجػػا م منػػد مػػؤسبر ايينػػا لعػػاـ 
" كأشػػارت (عبنػػة القػػانوف الػػدكٕبر صػػراحة  3693ـ " كأخػػّبان مػػؤسبر ايينػػا للع قػػات الدبلوماسػػية لعػػا 3139لعػػاـ 

إٔب أف ن  اؼبادة التاسػعة ال يقيػد الػدكؿ بالنسػبة إٔب درجػات كتسػميات رؤسػاء البعثػات القنصػلية كبالتػإب ال وبػد 
مػػن حريتهػػا ُب ربديػػد درجػػات ألقػػاب بقيػػة أاػػراد البعثػػة ايكػػوف ؽبػػا أف تسػػتعمل التسػػميات كالػػدرجات اؼبػػ كورة كاف 

 :ر1(يّبىا من التسميات كمنهازبتار 
القنصل النائب: كىػو لقػب أطلقتػو الواليػات اؼبتحػدة علػغ بعػض موظفيهػا القنصػليْب كال ىبتلػف كثػّبان عػن  -

 الوكيل القنصلي.

الػػوك ء التجػػاريوف: كىػػم موظفػػوف قنصػػليوف عبػػأت الواليػػات اؼبتحػػدة إٔب تعييػػنهم ُب الػػب د الػػٍب ٓب تعػػَبؼ  -
 حبكومتها.

السػػػامي: كىػػػو لقػػػب يطلػػػ  علػػػغ اؼبػػػوظفْب القنصػػػليْب اؼبتبػػػادلْب بػػػْب دكؿ (الكومنولػػػعر، نػػػواب اؼبنػػػدكب  -
كىػػػم وبملػػػوف معهػػػم رسػػػالة موجهػػػة مػػػن الػػػوزير اؼبكلػػػف بشػػػؤكف الكومنولػػػع إٔب نظػػػّبه ُب الدكلػػػة اؼبضػػػيفة، 
كىػػػػم ال يتحصػػػػلوف علػػػػغ أجػػػػازة قنصػػػػلية كلكػػػػنهم يعػػػػاملوف علػػػػغ قػػػػدـ اؼبسػػػػاكاة مػػػػ  اؼبػػػػوظفْب القنصػػػػليْب 

 انب اآلخرين.ااج

 تسميات أخرل: كالقناصل اؼبناكبْب، كاؼبلحقْب القنصليْب، كالت مي  القناصل، كالسكرتّبيْب القنصليْب. -

كيعتػػرب نػػ  اؼبػػادة (التاسػػعةر مػػن اتفاقيػػة (ايينػػار تكريسػػان لقواعػػد عرايػػة درجػػت علػػغ إتباعهػػا دكؿ عػػدة منػػ   -
ااكٔب دكف ااخػػػػػػ  بدرجػػػػػػة الػػػػػػوك ء بينمػػػػػػا اكتفػػػػػػت دكؿ أخػػػػػػرل بالػػػػػػدرجات الػػػػػػث ث . ر2(كقػػػػػػت طويػػػػػػل
 .ر3(القنصليْب

كالبعثػػة القنصػػلية قػػد تكػػوف قنصػػلية عامػػة يرئسػػها قنصػػل عػػاـ أك قنصػػلية يرئسػػها قنصػػل، أك نيابػػة قنصػػلية 
 يرئسها نائب قنصل، أك ككالة قنصلية يرئسها ككيل قنصل .

                                                 

 740 -741، ص7111كإسَباذبية إدارة اؼبفاكضات، دار اؼبسرة للنشر كالطباعة، الطبعة ااكٔب ر د. تامر كامل ؿبمد، الدبلوماسية اؼبعاصرة 1(
انػػػزكي  ر كمػػن الػػػدكؿ الػػٍب اعتمػػػدت الػػػدرجات ااربػػ  ُب سػػػلكيها القنصػػػلي : كولومبيػػا كنيكػػػارايوا كالبػػّبك كىنػػػدكراس كليبّبيػػػا ككوسػػتاريكا كبانامػػػا ك 2(

   784كالواليات اؼبتحدة كبريطانيا ككندا. للمزيد راج : د. عاصم جابر، الوظيفة القنصلية، مرج  ساب ، ص  كاالرباد السوايٍب كىولندا كيويس ايا
أكثػر حبيػع ر كمن ى ه الدكؿ: لبناف كبوليفيا كالنركيد ككوريا الديبقراطية، كذىبت بعض الدكؿ إٔب اعتمػاد الػدرجات ااربػ  كتقسػيمها إٔب ائتػْب أك 3(

: قنصػػػل عػػػاـ أكؿ، قنصػػػل عػػػاـ  ػػػا٘ب، نائػػػب قنصػػػل أكؿ، كنائػػػب قنصػػػل  ػػػا٘ب ... كمػػػن ىػػػ ه الػػػدكؿ سويسػػػرا كااكػػػوادكر تصػػػبم علػػػغ الشػػػكل التػػػإب
 .784كاسبانيا. اؼبشار إليو لدل الدكتور عاصم جابر، الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص
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انػو قػد وبػدث أف يػرئس القنصػلية كن حظ أف ى ا الرب  بْب درجة البعثػة كدرجػة رئيسػها ىػو الطالػب، إالٌ 
العامة موظف من درجة قنصل كيرئس القنصلية موظف من درجة قنصل عػاـ، بػل كقػد وبػدث أحيانػا كاف  

كال تػػؤ ر الدرجػػة الػػٍب وبملهػػا ر1(كػػاف ذلػػ  نػػادران، أف تعػػْب علػػغ رأس القنصػػلية العامػػة شػػ   برتبػػة سػػفّب.
القنصػل العػاـ أف رئػس قنصػلية عامػة، كيبػارس القنصػل رئيس البعثة ُب ص حياتو، ايمارس القنصػل صػ حيات 

العػػػػاـ صػػػػ حيات القنصػػػػل أف رئػػػػس قنصػػػػلية، مػػػػ  العلػػػػم أف الفػػػػارؽ ضػػػػئيل بػػػػْب صػػػػ حيات القنصػػػػلية العامػػػػة 
 كص حيات القنصليات، كىو يقتصر ُب الطالب علغ اتساع اؼبنطقة القنصلية كحجم ااعماؿ.

وظفْب القنصػليْب مػن الػدرجات اؼب تلفػة اتضػم القنصػليات العامػة كقد تتألف البعثػة القنصػلية علػغ عػدد مػن اؼبػ
 الكربل قنص ن عامان رئيسان ؽبا كقنص ن أك أكثر كنائب قنصل أك أكثر .

كسػػػنحاكؿ ربديػػػد مفهػػػـو كػػػل درجػػػة مػػػن درجػػػات رؤسػػػاء البعثػػػات القنصػػػلية اؼبػػػ كورة، مشػػػّبين إٔب أف الدرجػػػة 
 لي.ااكثر أ ارة للجدؿ ىي درجة الوكيل القنص

يعْب القناصل العاموف عادة علغ رأس قنصػلية عامػة تشػمل صػ حيا ا منػاط  قنصػلية أوالً: القناصل العامون:
عدة تابعة ؽبػا، أك منطقػة قنصػلية كاحػدة كبػّبة مهمػة، كيعتػرب القناصػل العػاموف رؤسػاء مباشػرين عبميػ  اؼبػوظفْب 

سػػلطة اإلشػػراؼ كاؼبراقبػػة كالتوجيػػو ايصػػدركف ألػػيهم القنصػػليْب العػػاملْب ُب منطقػػتهم القنصػػلية، يبارسػػوف علػػيهم 
كيبلطػػوهنم تلػػ  الصػػادرة عػػن كزارة خارجيػػة الدكلػػة اؼبواػػدة كيطلعػػوف علػػغ مراسػػ  م مػػ  ىػػ ه الػػوزارة  تالتعليمػػا

 ر2(الٍب تتم بواسطتهم كما يقوموف بزيارات تفتيشية دكرية ؽب ه البعثات.
 الدبلوماسية ُب حاؿ كجودىم كإالٌ بوزارة اػبارجية مباشرة. كيرتب  القناصل العاموف عادة برؤساء البعثات

يعينػػوف عػػادة رؤسػػاء ؼبنػػاط  قنصػػلية صػػطّبة أك ُب مرااػػث ال تسػػتوجب حجػػم العمػػل ايهػػا ثانيــاً: القناصــل:
أنشاء قنصلية عامة، كينطب  عليها ما ينطب  علغ القناصل العاموف، كإذ ال اخت ؼ ُب طبيعػة اؼبهػاـ الػٍب 

مػػن القنصػػل العػػاـ كالقنصػػل كإمبػػا ىنػػاؾ اخػػت ؼ ينحصػػر ُب حجػػم ااعمػػاؿ كاتسػػاعها كقػػد يبارسػػها كػػل 
يعمػػػل القناصػػػل ُب القنصػػػلية العامػػػة عينهػػػا كمعػػػاكنْب للقنصػػػل العػػػاـ كال يعتػػػربكف عنػػػدىا رؤسػػػاء لبعثػػػات 

 ر3(قنصلية إاٌل ُب حالة تطيب القنصل العاـ كقياـ احدىم بتوٕب رئاسة البعثة القنصلية مكانو.
القاعػػدة أهنػػم مسػػاعدكف للقناصػػل العػػامْب أك القناصػػل يرئسػػوف البعثػػة القنصػػلية ُب الثــاً: نــواب القناصــل:ث

لبعثػػػات صػػػطّبة تعػػػرؼ بالنيابػػػات  حػػػاؿ تطيػػػب رئيسػػػها، إالٌ أف ىنػػػاؾ حػػػاالت يكػػػوف ايهػػػا رؤسػػػاء أصػػػليْب
قنصػلية أك قنصػلية القنصلية كتقػـو ُب مػدف صػطّبة أك منػاط  نائيػة ال يسػتوجب حجػم العمػل ايهػا ااتتػاح 

 عامة.

                                                 

 700ذكره، ص، التمثيل الدبلوماسي كالقنصلي اؼبعاصر، مرج  سب  ةر راج  عبد القادر س م1(
 .785ر راج : د.عاصم جابر، الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، 2(
 .786ر راج : اؼبرج  نفسو، ص3(
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 :(1)رابعاً: الوكالء القنصليون
علغ الريم من ذكر الػوك ء القنصػليوف ضػمن ائػة اؼبػوظفْب القنصػليْب اؼبسػلكيْب، اػاهنم يؤلفػوف ُب الواقػ  
ائػػػة خاصػػػة، كضػػػعها اقػػػرب إٔب كضػػػ  اؼبػػػوظفْب القنصػػػليْب الف ػػػريْب منػػػو إٔب كضػػػ  اؼبػػػوظفْب القنصػػػليْب 

نسػػبة إٔب طػػرؽ تعييػػنهم كجنسػػيتهم كمهػػامهم كتعػػاطيهم أحيانػػا أعمػػاال ذباريػػة خػػارج اؼبسػػلكيْب، كذلػػ  بال
 نطاؽ كظائفهم القنصلية.

كلقػػػد تضػػػاربت اآلراء حػػػوؿ تصػػػنيف ىػػػ ه الفئػػػة مػػػن اؼبػػػوظفْب القنصػػػلْب خػػػ ؿ مناقشػػػات (عبنػػػة القػػػانوف 
 الدكٕبر ؼبشركع االتفاقية القنصلية كخ ؿ أعماؿ اؼبؤسبر نفسو.

ر كمػػػػن تقريػػػػر مقررىػػػػا الفقيػػػػو زكريػػػػ  طالػػػػب بعػػػػض أعضػػػػائها 4ر،(1اللجنػػػػة للمػػػػادتْب (ا ػػػػ ؿ مناقشػػػػة 
باسػػػتبعاد ىػػػ ه الفئػػػة مػػػن درجػػػات رؤسػػػاء البعثػػػات القنصػػػلية كاعتبػػػار الػػػوك ء القنصػػػليْب قناصػػػل ا ػػػريْب 
لتشػػابو قواعػػد تعييػػنهم ككظػػائفهم كجنسػػيتهم كطريقػػة تقاضػػيهم لػػدخلهم مقابػػل عملهػػم القنصػػلي كمػػدل 

 ر2( . م  القواعد اؼبطبقة علغ القناصل الف ريْب.تطابقها..
بينمػػا طالػػػب اريػػػ  باإلبقػػػاء علػػغ ىػػػ ه الفئػػػة ضػػػمن درجػػػات رؤسػػاء البعثػػػات القنصػػػلية كاعتبػػػارىم قناصػػػل 
مسلكيْب ما دامت ىناؾ دكؿ توكل أمر تعيْب نػواب القناصػل لػديها إٔب قناصػلها كقناصػلها العػامْب، كمػا 

علػغ تصػنيف نػواب القناصػل ضػمن درجػات رؤسػاء البعثػات القنصػلية  دامت اللجنة قد كااقت ريػم ىػ ا
 ر3( كاعتبارىم قناصل مسلكيْب.

كقػػد أكػػد الػػداعوف إلبقػػاء ىػػ ه الفئػػة ضػػمن ائػػة القناصػػل اؼبسػػلكيْب انػػو لػػيس ُب ىػػ ا أم ضػػرر مػػا دامػػت 
ن تصػػػنيف الػػػدكؿ الػػػٍب ال تعتمػػػد مؤسسػػػة الػػػوك ء القنصػػػليْب يػػػّب ملزمػػػة باعتمادىػػػا كلػػػو ًب إدراجهػػػا ضػػػم

 رؤساء البعثات القنصلية.
طالػػب منػػدكب سويسػػرا  3691كخػػ ؿ مناقشػػة اؼبػػادة التاسػػعة اؼبػػ كورة أعػػ ه ُب عبػػاف مػػؤسبر ايينػػا لعػػاـ 

حب ؼ درجة الوك ء القنصليْب من صلب اؼبادة مت رعا بعدـ ضبل ىؤالء لكتػاب تعيػْب أك حصػوؽبم علػغ 
ؿ بسػي  بػ ل  مػن السػلطات اليػة، كمػا أف كضػػعهم ٓب إجػازة قنصػلية، اهػم يبارسػوف أعمػاؽبم بنػاء لقبػػو 

يتبلور ُب التػاريو الطويػل للع قػات القنصػلية كرؤسػاء للبعثػات القناصػل اؼبسػلكيْب، كىػ ا ىػو كضػعهم ُب 
 13سويسرا الٍب ذبد ُب مؤسسة الوك ء القنصليْب مؤسسة مقيدة ؽبػا تعتمػدىا ُب ع قا ػا مػ  أكثػر مػن 

 أؼبانيا كارنسا كالنمسا ى ا اؼبوقف السويسرم .دكلة .كقد أيدت كل من 

                                                 

 .90ر راج : داككد ؿبمد رامز، القنصل حبع علمي ُب الشؤكف القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص1(
 .790ر راج : د. عاصم جابر، الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص2(
 .797اؼبرج  نفسو، ص ر راج :3(
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يػػّب أف منػػدكب ايطاليػػا عػػارض الػػرأم السويسػػرم كأكضػػم أف الوكػػاالت القنصػػلية االيطاليػػة ىػػي قنصػػليات 
مسلكية تقـو بدكر قنصلي كامل، كما بْب الفقيػو (بػارتوشر منػدكب يويسػ ايا، موقػف بػ ده الػٍب تعتػرب 

قناصل رظبيْب معَباان هبم كرؤسػاء للبعثػات القنصػلية علػغ الػريم مػن عػدـ  الوك ء القنصليْب اليويس ايْب
 حصوؽبم علغ الرباءة القنصلية.

كأدل ىػػػ ا التضػػػارب ُب اؼبوقػػػف إٔب أقػػػرار نػػػ  اؼبػػػادة (التاسػػػعةر كمػػػا كردت مػػػن ائػػػات رؤسػػػاء البعثػػػات 
ر تتػيم للػدكؿ أنشػاء 96القنصلية، كما أدل إٔب إقرار مشػركع مػادة جديػدة اقَبحتهػا سويسػرا ىػي اؼبػادة (

كقبػػوؿ أنشػػاء ككػػاالت قنصػػلية دكف اعتبػػار الػػوك ء القنصػػليْب رؤسػػاء للبعثػػات القنصػػلية، كتػػَبؾ ؽبػػا ربديػػد 
عػػػػن  35كامتنػػػػاع  32صػػػػوتان ضػػػػد  12حصػػػػانا ا كامتيازا ػػػػا كمهامهػػػػا كلقػػػػد أقػػػػرت ىػػػػ ه اؼبػػػػادة بطالبيػػػػة 

 كىي تن  علغ ما يأٌب: التصويت ُب اللجنة ااكٔب، كباإلصباع ُب اؽبيئة العامة 
لكػل دكلػػة اغبريػػة ُب أف تقػػرر مػا إذا كانػػت ستنشػػث أك تقبػػل ككػػاالت قنصػلية يتوالىػػا ككػػ ء قنصػػليوف يػػّب 

 معينْب كرؤساء للبعثة القنصلية من قبل الدكلة اؼبوادة.
ادة، فبارسػػة أف الكيفيػػة الػػٍب تسػػتطي  هبػػا الوكػػاالت القنصػػلية، بػػاؼبعُب اػػدد ُب الفقػػرة ااكٔب مػػن ىػػ ه اؼبػػ

نشاطها، كك ل  االمتيازات كاغبصانات الٍب يبكػن أف يتمتػ  هبػا الػوك ء القنصػليوف الػ ين يتولوهنػا، ربػدد 
ر1( باتفاؽ بْب الدكلة اؼبوادة كالدكلة اؼبضيفة.

 

كتشّب أخّبان إٔب أف بعض االتفاقيات ال حقة التفاقية ايينا قد تناكلت أكضػاع الػوك ء القنصػليْب، كمنهػا  
الػػٍب خصصػػت قسػػمها اػبػػامس ؽبػػؤالء الػػوك ء كنصػػت ماد ػػا  3699اؼبعاىػػدة اامريكيػػة الفرنسػػية لعػػاـ 

ر علغ أهنم يبارسوف أعماؽبم دبوااقة الدكلة اؼبضيفة كيبكن منحهم لقب قناصل ا ريْب، كمػا نصػت 19(
 ية.ر منها علغ إمكاف فبارستهم اعماؿ مأجورة زبرج عن نطاؽ كظائفهم القنصل15اؼبادة (

ر مػػن ىػػ ه اؼبعاىػػدة حصػػانات كامتيػػازات الػػوك ء القنصػػليْب كىػػي نفػػس 16ر ك(11كحػػددت اؼبادتػػاف (
 الدكٕب كالتفاقية ايينا القنصليةحصانات كامتيازات القناصل الف ريْب كاقان للقانوف 

 المطل  الثاني: القناصل الفخريون:
ن بػْب التجػار كرجػاؿ ااعمػاؿ اؼبقيمػػْب ُب ىنػاؾ عػدة آراء تعػَبم مؤسسػة القناصػل الف ػريْب اؼب تػاركف مػ

الدكلػػة اؼبضػػيفة كال وبملػػوف ُب ايلػػب ااحيػػاف جنسػػية الدكلػػة الػػٍب تعيػػنهم .كرأل الػػبعض انػػو ال اائػػدة ُب 
ىػػػ ا النػػػوع مػػػن القناصػػػل، كدعػػػت عبنػػػة خػػػرباء عصػػػبة اامػػػم لتقنػػػْب القػػػانوف الػػػدكٕب، إٔب إلطػػػاء مؤسسػػػتهم 

تساعدىم علغ مناقشة يّبىم من التجار بشػكل يػّب عػادؿ مسػتطلْب بسبب اإلمكانات الٍب توارىا ؽبم ك 
، ىػػ ا باإلضػػااة إٔب تطليػػب اؼبصػػاّب الش صػػية علػػغ ر2(دبػػا يقػػ  ربػػت أيػػديهم مػػن إمكانيػػات ذباريػػة مهمػػة

                                                 

 .97ر راج : د.داككد ؿبمد رامز، القنصل، مرج  سب  ذكره، ص1(
 .438ر ناظم عبد الواحد اعباسور، أسس كقواعد الع قات الدبلوماسية كالقنصلية، مرج  سب  ذكره، ص 2(
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ف دكر اؼبؤسسػػة القنصػػػلية الف ريػػة علػػػغ الصػػػعيد الػػدكٕب قػػػد تقلػػػ  ُب إمصػػاّب الدكلػػػة الػػٍب تعيػػػنهم كرعاياىػػػا.
أخػ ت دكؿ عػدة ُب أعقػاب اغبػرب العاؼبيػة ااكٔب تشػَبط ُب معاىػدا ا القنصػلية علػغ اؼبػػوظفْب الواقػ  بعػد أف 

القنصػليْب ضبػػل جنسػػية الدكلػػة اؼبواػػدة، فبػػا يعػػِب بطريقػػة يػػّب مباشػػرة إلطػػاء مؤسسػػة القناصػػل الف ػػريْب، ككػػ ل  
اؼبتحػػدة كاسػػَباليا كيّبىػػا بعػػد أف اسػػتطنت دكؿ أخػػرل عػػن ىػػ ه اؼبؤسسػػة كػػدكؿ اؼبنظومػػة الشػػيوعية، كالواليػػات 

من الدكؿ الطنية الٍب تسمم ؽبا مواردىا بتعيْب قناصػل مسػلكيْب ؽبػا ُب كػل مكػاف كتريػب ُب ااتتػاح قنصػليات 
ؽبػػا ُب اػبػػارج علػػغ الػػريم مػػن اسػػتمرارىا ُب قبػػوؿ تعيػػػْب قناصػػل ا ػػريْب للػػدكؿ ااخػػرل لػػديها حػػٌب مػػن بػػػْب 

ؼبؤسسػػػة، كمطالبػػػة عػػػدد مػػػن الفقهػػػاء بالطائهػػػا (كفاتيػػػلر كريػػػم زبلػػػي عػػػدد مػػػن الػػػدكؿ عػػػن ىػػػ ه ارعاياىػػػا.
ك(ايلمػػورر، اهنػػاؾ دكؿ مازالػػت تعتمػػدىا (كفرنسػػا كسويسػػرار اللتػػْب تقومػػاف بتعيػػْب ككػػ ء قنصػػليْب، ىػػم 

 ُب الواق  قناصل ا ريوف .
ارج كقبوؽبػا كبريطانيا ((الٍب أعلػن منػدكهبا إٔب مػؤسبر ايينػا قيػاـ بػ ده بتعيػْب عػدة قناصػل ا ػريْب ؽبػا ُب اػبػ

 .ر1( بتعيْب العديد من القناصل الف ريْب لديهارر
ر مػػن االتفاقيػػة القنصػػلية الػػٍب 22كلقػػد بػػرز تعلػػ  الػػدكؿ هبػػ ه اؼبؤسسػػة عػػرب تلػػ  التحفظػػات علػػغ نػػ  اؼبػػادة (

ف سجلتها كل مػن الػدامبرؾ كانلنػدا كأيسػلندا كالنػركيد كالسػويد عػرب تصػديقها علػغ االتفاقيػة، مبديػة ريبتهػا ُب أ
 ال ربوؿ اؼبادة اؼب كورة دكف استمرار الدكؿ اؼبضيفة، حيع للدكؿ اؼبتحفظة قنصليات ا رية ايها، ُب قبوؿ 

 ر2(القناصل الف ريْب اغباملْب عبنسية الدكلة اؼبضيفة أك جنسية دكلة  الثة.
ر كيػػرل 22(مػػن اؼبػػادة  7، 2كدكف قبػػوؿ الػػدكؿ ااخػػرل بتعيػػْب ىػػؤالء القناصػػل لػػديها عمػػ ن بػػالفقرتْب 

العديػػػد مػػػن الفقهػػػاء أف مؤسسػػػة القنصػػػل الف ػػػرم قػػػد أكجػػػدت نظػػػران ؼبػػػا تػػػواره مػػػن اوائػػػد للػػػدكؿ كخاصػػػة 
الفقػػػّبة منهػػػا، حيػػػع ىنػػػاؾ ارصػػػة إلنشػػػاء القنصػػػليات دكف اغباجػػػة إٔب تكبػػػد النفقػػػات، إضػػػااة إٔب اػبػػػربة 

ان أكضػاعو االقتصػادية فبػا يزيػد الواسعة اؼبتػواارة اشػ اص يقيمػوف منػ  اػَبة طويلػة ُب بلػد مػا كيعراػوف جيػد
 من إمكانيا م كقناصل ا ريْب، كى ا ىو الرأم ال م نؤيده كبن.

كللتوايػػ  بػػْب االذبػػاىْب االذبػػاه اؼبنػػادم بالطػػاء مؤسسػػة القناصػػل الف ػػريْب، كاالذبػػاه اؼبنػػادم باإلبقػػاء علػػغ 
االختياريػة للمؤسسػة القنصػلية  مؤسسة القناصل الف ريْب، اقَبحت (عبنة القانوف الدكٕبر نصان يقر الصفة

                                                 

الف ػريْب بالنسػبة إليهمػا كعلػغ دكرىػا ر كالسويد كالنركيد اللتْب أكدتا خ ؿ أعماؿ مؤسبر ايينا علغ أنبيػة مؤسسػة القناصػل 1(
 الناجم ُب تعزيز ع قا ا بالدكؿ ااخرل.

قنصػػل  511أف لػػديها  0956كىولنػدا الػػٍب أكػػدت خػػ ؿ مناقشػا ا عبنػػة القػػانوف الػػدكٕب ؼبشػػركع االتفاقيػة القنصػػلية ُب عػػاـ 
ىػ ه اؼبؤسسػة كتعتمػدىا نظػران ؼبػا تػواره ؽبػا مػن  قنصػ ن مسػلكيان كانلنػدا كالربازيػل كيّبىػا مػن الػدكؿ الػٍب تؤيػد 71ا رم مقابػل 

اقتصػػاد ُب النفقػػات كنظػػران لعجزىػػا عػػن ااتتػػاح قنصػػليات ؽبػػا ُب عػػدة أمكنػػة مػػن العػػآب . راجػػ : د. سػػعيد بػػن سػػلماف العػػربم، 
 .765، ص0996التنظيم الدبلوماسي كالقنصلي لسلطنة عماف، دار النهضة العربية، الطبعة ااكٔب، 

 .376-375علي صادؽ أبو ىيف، القانوف الدبلوماسي، مرج  سب  ذكره، صر راج : د. 2(
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ر من مشركع اللجنػة، كالقػغ االقػَباح ترحيبػان مػن اؼبػؤسبرين حػٌب مػن الػدكؿ الػٍب 95الف رية ُب ن  اؼبادة (
 ر1(ال تعتمد ى ه اؼبؤسسة.

كللقناصػػػػل الف ريػػػػوف درجػػػػات ال زبتلػػػػف عػػػػن درجػػػػات القناصػػػػل اؼبسػػػػلكيْب كرؤسػػػػاء البعثػػػػات القنصػػػػلية 
صػل ا ػريْب عػامْب أك قناصػل أك نػواب قناصػل تبعػان لدرجػة القنصػلية الف ريػة الػٍب الف رية قد يكونوف قنا

قػػد تكػػوف قنصػػلية ا ريػػة عامػػة أك قنصػػلية ا ريػػة أك نيابيػػة قنصػػلية كمػػا قػػد وبملػػوف لقػػب ككيػػل قنصػػل ُب 
يػزة الدكؿ الٍب تعتمد الوكػاالت القنصػلية.كما يهمنػا ىنػا ىػو ربديػد ماىيػة القناصػل الف ػريْب كصػفا م اؼبم

كمػػا تفرضػػو ىػػ ه اؼباىيػػة اػباصػػة مػػن أحكػػاـ خاصػػة ترعػػغ أكضػػاعهم كزبتلػػف عػػن تلػػ  الػػٍب ترعػػغ أكضػػاع 
 ر2(القناصل اؼبسلكيْب.

 الفرع ااكؿ: التعريف بالقناصل الف ريْب:
خلت اتفاقية ايينا للع قات القنصلية من أم تعريف للقنصل الف رم نتيجة لتضػارب اآلراء حػوؿ ربديػد 

لريم من أنبية ى ا التعريف ُب ربديد ااشػ اص الػ ين ىبضػعوف احكػاـ االتفاقيػة اؼبتعلقػة مفهومو علغ ا
 ر3(بالقناصل الف ريْب.

حيػػػع إف (عبنػػػة القػػػانوف الدكلػػػػير عراػػػت القنصػػػل الف ػػػرم ُب دكر ػػػا اغباديػػػة عشػػػر بالشػػػ   الػػػ م ال 
ارسػػػة نشػػػاطات مكسػػػبة أخػػػرل ُب يتلقػػػغ مرتبػػػان منتظمػػػان مػػػن الدكلػػػة اؼبواػػػدة كالػػػ م ذبيػػػز لػػػو ىػػػ ه الدكلػػػة فب

الدكلة اؼبضيفة، إالٌ أف االخت ؼ بػْب الػدكؿ حػوؿ اؼبعيػار الواجػب اعتمػاده للتفريػ  بػْب القنصػل الف ػرم 
كالقنصػػػل اؼبسػػػػلكي أدل إٔب عػػػػدكؿ اللجنػػػػة ُب دكر ػػػػا الثانيػػػة عشػػػػرة عػػػػن تضػػػػمْب مشػػػػركعها النهػػػػائي أم 

 تعريف للقنصل الف رم أك القنصل اؼبسلكي.
الدكؿ أف معيار التمييز بْب القنصلْب ىو ُب اؼبرتػب اؼبنػتظم الػ م يتقاضػاه ااكؿ دكف الثػا٘ب،  كترل بعض

بينمػػػا يػػػرل الػػػبعض اآلخػػػر أف ىػػػ ا اؼبعيػػػار يػػػّب سػػػليم مػػػا داـ ىنػػػاؾ قناصػػػل مسػػػلكيوف ال يتقاضػػػوف مرتبػػػان 
ل دكلتو كػاف مسػلكيان، منتظمان، كبالتإب ااف اؼبعيار ااصم ىو ُب طريقة اختيار القنصل، امن أكاد من قب

 كاف اختّب من بْب اؼبقيمْب ُب الدكلة اؼبضيفة كاف ا ريان.
كاعتربت دكؿ أخرل أف (القنصل الف رمر ىو كل موظف قنصلي من يػّب مػواطِب الدكلػة اؼبواػدة لػو حػ  

 فبارسة نشاطات مكسبة خارج نطاؽ كظيفتو.
                                                 

ر مػن االتفاقيػة الػٍب ربمػل عنػواف 68كأقػر ُب اؽبيئػة العامػة باإلصبػاع ليصػبم اؼبػادة ( 06كاتسػاع  03صػوتان ضػد  631ر اأقرتو اللجنة الثانية بطالبيػة 1(
اؼبػػادة ىػػػو " لكػػػل دكلػػة اغبريػػػة ُب أف تقػػػرر مػػػا إذا كانػػت سػػػتعْب أك تسػػػتقبل مػػػوظفْب  الصػػفة االختياريػػػة ؼبؤسسػػػة اؼبػػوظفْب القنصػػػليْب الف ػػػريْب كنػػػ 

 .795قنصليْب ا ريْب. اؼبشار إليو لدل: د.عاصم جابر، الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص
 . 376 – 375ر راج  : د. علي صادؽ أبو ىيف، القانوف الدبلوماسي، مرج  سب  ذكره، ص2(
، أف القنصػل الف ػرم ىػو كػل فبثػل 0957(زكري ر مقرر عبنة القانوف الدكٕب للع قات القنصػلية ُب تقريػره ااكؿ الػ م كضػعو عػاـ ر((كلقد اعترب 3(

 اؼبسػلكيْب قنصلي سواء كػاف أـ ٓب يكػن مػن مػواطِب الدكلػة اؼبواػدة، ال تقاضػغ أجػران منهػا كلػيس مػن مواطنيهػا الػرظبيْب، كاعتػرب أف اؼبػوظفْب القنصػليْب
  : ن تتيم ؽبم قوانينهم الوطنية فبارسػة أعمػاؿ مكسػبة ُب الدكلػة اؼبضػيفة إٔب جانػب كظػائفهم القنصػلية ىػم ُب حكػم القناصػل الف ػريْبرر . راجػال ي

 . 797-796د.عاصم جابر، الوظيفة القنصلية، مرج  سب  ذكره، ص 
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 ر1(إالٌ أف قلة منها نظمت تعريفان ؽبم..كقد كرد ذكر القناصل الف ريْب ُب عدة معاىدات قنصلية 
كفبا تقدـ يبكن استنتاج تعريف للقنصل الف رم بأنػو الشػ   الػ م زبتػاره الدكلػة اؼبواػدة مػن بػْب اؼبقيمػْب ُب 
أراضػػػي الدكلػػػة اؼبضػػػيفة فبػػػن وبملػػػوف جنسػػػيتها أك جنسػػػية الدكلػػػة اؼبضػػػيفة أك جنسػػػية دكلػػػة  الثػػػة كتكلفػػػو القيػػػاـ 

 ىػا لو دكف أف تعتربه موظفان رظبيان من موظفيها، كدكف أف تقـو بدا  مرتب منتظم لو.بأعمػاؿ قنصلية ربدد
 كمن ى ا التعريف نست ل  الصفات اؼبميزة للقناصل الف ريْب كىي: 

 أواًل: عدم تقاضيهم مرتباً منتظماً:
دما م ؾبانػان أف القناصل الف ريْب بعكس القناصل اؼبسلكيْب ال يتلقوف مرتبات منتظمة، اهم يقدموف خػ

 أك يقتطعوف نسبة مئوية معينة من الواردات القنصلية الٍب يقوموف بتحصيلها.
كُب العصػػور اؼباضػػية عنػػدما كػػاف القنصػػل الف ػػرم ىػػو ااصػػل كالقنصػػل اؼبسػػلكي ىػػو االسػػتثناء، كانػػت  

كثػرة كاردا ػا   بعض القنصليات كالقنصلية اامريكية ُب باريس تػؤمن ؼبػن يتوالىػا دخػ ن ؿبَبمػان جػدان بسػبب
القنصلية، أما اليـو كبعد أف ربولت القنصػليات الف ريػة إٔب الدرجػة الثانيػة مػن اانبيػة أخػ ت الػدكؿ الػٍب 
 مازالت تعتمد ى ه اؼبؤسسة ربصر أعماؽبا دبدف كأماكن يّب مهمة أصبم دخل التحصيل الف رم من 

 الواردات القنصلية رمزيان.
ريػػوف كنػػواهبم مرتبػػات مػػن الدكلػػة، كإمبػػا هبػػوز أف تقػػرر ؽبػػم مكااػػآت كُب مصػػر ال يتقاضػػغ القناصػػل الف 

 ر2(بقرار من ؾبلس الوزراء بناء القَباح كزير اػبارجية.
 ثانياً: عدم اعتبارىم موظفين رسمين:

ال يعترب القنصل الف رم موظفان رظبيان انو ال ىبض  لانظمة كالقػوانْب الػٍب ترعػغ اػبدمػة العامػة ُب الدكلػة 
طبػ  علػيهم شػػركط التعيػْب اؼبطلوبػة مػػن القناصػل اؼبسػلكيْب بػػل يشػَبط اػيهم أف يكونػػوا مػن البػػارزين كال ت

اجتماعيان حبيع يبكنهم مركزىم االجتمػاعي ككضػعهم اؼبػإب اعبيػد مػن تأديػة خػدمات اعالػة للدكلػة اؼبواػدة 
 ر3( كرعاياىا.

                                                 

عػراتهم بػأهنم" أشػ اص تعيػنهم الدكلػة اؼبواػدة يبكػنهم أف يبارسػوا ُب الدكلػة الػٍب  -0961ركمن ى ه القلة اؼبعاىدات اليويس اية النمساكية لعاـ 1(
اؼبعقػودة بػْب الػدكؿ اامريكيػة ميػزت ُب  0978اؼبضيفة نشاطان مكسبان إٔب جانب قيػامهم بوظػائفهم القنصػلية " كمػا أف اتفاقيػة ىااانػا القنصػلية لعػاـ 

واػػػدة كالػػػ ين ال يتعػػػاطوف عمػػػ ن خاصػػػان ُب الدكلػػػة اؼبضػػػيفة بقصػػػد الػػػربم كبػػػْب أكلئػػػ  الػػػ ين أحكامهػػػا بػػػْب اؼبػػػوظفْب القنصػػػليْب مػػػن مػػػواطِب الدكلػػػة اؼب
يبارسػػػوف أعمػػػاال أك كظػػػائف زبػػػرج عػػػن نطػػػاؽ مهمػػػا م القنصػػػلية. للمزيػػػد راجػػػ  : ؿبمػػػد متػػػوٕب، ااحكػػػاـ اػباصػػػة بأعضػػػاء السػػػلكْب الدبلوماسػػػي 

 .017ـ، ص0999كالقنصلي ُب القانوف اؼبصرم، بدكف نشر، د.ط، 
 .507-506، ص 0977ر علي صادؽ أبوىيف، القانوف الدكٕب العاـ، الطبعة العاشرة، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، 2(
معلػل  ر افي مصر مث ن يشَبط ُب القنصػل الف ػرم أف يكػوف مػن ذكم اؼبكانػة كالسػمعة الطيبػة كالسػلوؾ اغبسػن، كُب لبنػاف يػتم تعيينػو بنػاء القػَباح3(

عثػة اللبنانيػة اؼبعتمػدة رظبيػان ُب البلػد الػ م هبػرم التعيػْب ايػو .كبالتػإب هبػوز إهنػاء خػدمات القنصػل الف ػرم ُب أم كقػت كدكف أم صادر عػن رئػيس الب
ظيفػة قيد أك شرط علغ عكس القنصل اؼبسلكي ال م ال هبوز إهنػاء خدماتػو إالٌ كاقػان احكػاـ قػانوف اؼبػوظفْب. مشػار إليػو لػدل: د.عاصػم جػابر، الو 

 .797ية، مرج  سب  ذكره، صالقنصل



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

707  

 

 ثالثاً: عدم اشتراط حملهم جنسية الدولة الموفدة:
القنصػػػل اؼبسػػػلكي مػػػن مػػػوظفي الدكلػػػة اؼبواػػػدة الػػػرظبيْب وبػػػتم اشػػػَباط ضبلػػػو عبنسػػػية الدكلػػػة اػػػاف إذا كػػػاف 

القنصل الف رم يعفغ من ى ا الشرط، اف اختيػاره يػتم عػادة مػن بػْب اؼبقيمػْب ُب أراضػي الدكلػة اؼبضػيفة 
ر 22بأحكػاـ اؼبػادة ( الٍب قد يكوف من رعاياىا أك من رعايا الدكلة اؼبوادة أك من رعايا دكلػة  الثػة كعمػ ن 

مػػن اتفاقيػػة ايينػػا القنصػػلية اانػػو هبػػب اغبصػػوؿ علػػغ موااقػػة الدكلػػة اؼبضػػيفة الصػػروبة كاؼبسػػبقة عنػػد تعيػػْب 
موظػػف قنصػػلي ا ػػرم أك مسػػلكي مػػن رعاياىػػا كؽبػػ ه الدكلػػة حػػ  سػػحب موااقتهػػا مػػٌب شػػاءت، كمػػا أف 

إذا ريبت الدكلة اؼبواػدة ُب تعيػْب قنصػل  ؽبا أف أرادت أف تشَبط اغبصوؿ علغ موااقتها اؼبسبقة كالصروبة
ا رم من بْب رعايا دكلة  الثة، كللدكلة اؼبضيفة عندئ  مطل  اغبػ  ُب سػحب موااقتهػا علػغ ىػ ا التعيػْب 

 ر1( مت شاءت.
ر كبالنسػػػػبة إٔب صبيػػػػ  اؼبػػػػوظفْب 22كيعتػػػػرب اشػػػػَباط اغبصػػػػوؿ علػػػػغ موااقػػػػة الدكلػػػػة اؼبضػػػػيفة كاقػػػػان للمػػػػادة (

 نسبة إٔب رؤساء البعثات اق  عند ضبلهم جنسية ى ه الدكلة أك جنسية دكلة  الثة.القنصليْب كليس بال
ىػػ ه ميػػزة رئيسػػية للقناصػػل الف ػػريْب،  :رابعــاً: ممارســتهم عمــالً خاصــاً يخــرج عــن وظــائفهم القنصــلية

اهػػػم ُب ااصػػػل ذبػػػار كرجػػػاؿ إعمػػػاؿ يتولػػػوف اؼبهػػػاـ القنصػػػلية إٔب جانػػػب قيػػػامهم بأعمػػػاؽبم اؼبعتػػػادة كلقػػػد 
ذىبت يالبية الدكؿ كيالبية اقهػاء القػانوف الػدكٕب كاتفاقيػة ايينػا القنصػلية، إٔب اعتبػار كػل موظػف قنصػلي 
يتعاطغ عمػ ن مػأجوران خػارج نطػاؽ مهامػو القنصػلية قنصػ ن ا ريػان تطبػ  عليػو ااحكػاـ اؼبتعلقػة هبػ ا النػوع 

 ان.من القناصل، حٌب كلو اعتربت قوانْب الدكلة اؼبوادة قنص ن مسلكي
 الفر  الثاني: األحكام الخاصة التي ترع  أوضا  الم سسة القنصلية الفخرية:

نتيجػػة للتمػػايز بػػْب الطبيعػػة القانونيػػة لكػػل مػػن القنصػػلْب اؼبسػػلكي كالف ػػرم اػػاف ااحكػػاـ الػػٍب ترعػػغ كضػػ  كػػل 
حيػع أنشػاء من اؼبؤسستْب زبتلف من عػدة نػواح كسػنعرض لإلحكػاـ اػباصػة باؼبؤسسػة القنصػلية الف ريػة مػن 

البعثػات الف ريػػة كصػ حيا ا كحصػػانا ا كامتيازا ػا كحصػػانات كامتيػػازات القناصػل الف ػػريْب، كىػو مػػا سػػنتناكلو 
 علغ النحو التإب:

 أواًل: إنشاء البعثات القنصلية الفخرية وتعيين موظفيها:
دبلوماسػػية، أك قنصػػلية تنشػػأ البعثػػات القنصػػلية الف ريػػة عػػادة ُب اامػػاكن الػػٍب لػػيس للدكلػػة ايهػػا بعثػػات 

مسلكية، كيكوف ى ه ااماكن مدنان مهمة أك مرااث أك منػاط  يقطنهػا عػدد مػن مػواطِب الدكلػة اؼبواػدة أك 
تقـو ؽبا ايها مصاّب اقتصادية مهمة، كربوؿ أسباب اقتصادية أك أسباب أخػرل دكف ااتتاحهػا لقنصػليات 

 مسلكية ؽبا ايها.

                                                 

ـ، 0996ر سعيد بػن سػليماف العػربم، التنظػيم الدبلوماسػي كالقنصػلي لسػلطنة عمػاف، دار النهضػة العربيػة، الطبعػة ااكٔب، 1(
 .037ص
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الطايػػة مػػن أنشػػاء ىػػ ه البعثػػات الف ريػػة (الشػػرايةر خدمػػة مصػػاّب ليبيػػا  ةالقنصػػلية الليبيػػ تكربػػدد التعليمػػا
ُب أماكن ليس لليبيا ايها بعثات مسلكية، علغ أف يؤخ  بعػْب االعتبػار، عنػد إنشػاء القنصػليات  كالليبيْب

هبػوز  ايػو، كال ةالف رية أنبية اؼبكاف ال م ستنشأ ايو االقتصادية كالتجارية كالسياحية كحجم اعباليػة الليبيػ
إنشػػاء قنصػػلية ا ريػػة  كتعيػػْب قناصػػل حبػػريْب (شػػرايْبر ُب اامػػاكن الػػِب يكػػوف لليبيػػا ايهػػا بعثػػات سياسػػية  

 ر1(كقنصلية سلكية.
كتنشأ البعثات القنصلية الف رية بنفس الطريقة الٍب يتم هبا أنشػاء البعثػات القنصػلية اؼبسػلكية . افػي ليبيػا 

ة الشػػعبية العامػػة سػػابقان بنػػاء علػػغ عػػرض مػػن أمانػػة اللجنػػة الشػػعبية تنشػػأ القنصػػليات بقػػرار مػػن أمانػػة اللجنػػ
للقطػػاع (ل تصػػاؿ اػبػػارجير كتكػػوف تبعيتهػػا المػػْب اللجنػػة الشػػعبية للمكتػػب اؼبعتمػػد ُب الدكلػػة أك الػػدكؿ 

 ر2(كىبض  أعضاؤىا إلشرااها. االٍب تكوف ى ه اؼبكاتب ُب نطاقه
سػػبقة كالصػػروبة عنػػد اختيػػار القناصػػل الف ػػريْب مػػن بػػْب كيشػػَبط اغبصػػوؿ علػػغ موااقػػة الدكلػػة الضػػيفة اؼب

رعاياىػػػا،  كؽبػػػػ ه الدكلػػػة حػػػػ  سػػػػحب موااقتهػػػا علػػػػغ ىػػػػ ا التعيػػػْب ُب كػػػػل كقػػػػت كمػػػا أف ؽبػػػػا أف تشػػػػَبط 
اغبصػػوؿ علػػغ موااقتهػػا اؼبسػػبقة  كالصػػروبة عنػػد اختيػػار القناصػػل الف ػػريْب مػػن بػػْب رعايػػا دكلػػة  الثػػة، كؽبػػا 

 ر3(علغ تعيينهم ُب كل كقت. اغب  ك ال  ُب سحب موااقتها
أما القناصل اؼبسلكيوف اهم عادة من رعايا الدكلػة اؼبواػدة  كال وبتػاجوف بالتػإب إٔب موااقػة الدكلػة اؼبضػيفة 

 تعينهم، إال ُب حالة تعينهم رؤساء للبعثات القنصلية فبا يستدعي حصوؽبم علغ ااجازة القنصلية. غعل

ااكٔب مػػن اتفاقيػػة ايينػػا القنصػػلية اؼبتعلػػ  بالع قػػات القنصػػلية ُب إطارنبػػا كنشػػّب أخػػّبا إٔب أحكػػاـ الفصػػل 
العػػػاـ ال يفػػػرؽ ُب أحكامػػػو بػػػْب البعثػػػات القنصػػػلية اؼبسػػػلكية كالف ريػػػة كأف كػػػاف يػػػَبؾ للقػػػوانْب كاانظمػػػة 

رسػتها الداخلية للػدكلتْب اؼبواػدة كاؼبضػيفة ربديػد العديػد مػن ااحكػاـ الػٍب تػدعي أنشػاء ىػ ه البعثػات كفبا
 ر4(ؼبهامها.

 ثانياً: صالحيات البعثات القنصلية الفخرية:
ليس ُب النظاـ القانو٘ب الػدكٕب للع قػات القنصػلية مػا وبػد مػن صػ حيات القناصػل الف ػريْب كوبػوؿ دكف 

 فبارستهم عبمي  اؼبهاـ الٍب يبارسها القناصل اؼبسلكيوف.
بتحديد ص حيات البعثات القنصلية الف ريػة، اتعطػي ىػ ه إال أف القوانْب الداخلية للدكؿ ىي الٍب تقـو 

السػػػفر  تالقنصػػليات الف ريػػة صػػ حيات تكػػوف ُب الطالػػب ؿبػػػدكدة، كعػػدـ السػػماح ؽبػػم بتحديػػد جػػوازا
 السياسية كاػباصة كعدـ السماح ؽبم بأعماؿ كتابة العدؿ كبااعماؿ القضائية .

                                                 

 بشأف تنظيم العمل السياسي كالقنصلي. 0369ر السنة 7التنفي ية للقانوف رقم( ةر من ال ئح03ر انظر ن  اؼبادة رقم (1(
 ك.ر بشأف العمل السياسي كالقنصلي. 0369لسنة  7ؼبشار إليو ُب ال ئحة التنفي ية للقانوف رقم ر ا2(
 ر من اتفاقية ايينا للع قات القنصلية.77ر اؼبادة (3(
 0963ر من اتفاقية ايينا للع قات القنصلية لعاـ 01ر من اؼبادة (7ر راج  ن  الفقرة(4(
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ديػد جػوازات السػفر كتسػجيل اؼبػواطنْب كمػنحهم كمػا تسػتثُب دكؿ أخػرل مػن صػ حيا م القيػاـ دبػنم كذب
شهادات اعبنسية كتسػجيل ك ػائ  ااحػواؿ الش صػية كتصػدي  الو ػائ  الصػادرة عػن كزارة خارجيػة الدكلػة 

 ر1(اؼبوادة منم التأشّبات دكف موااقة سلطات ى ه الدكلة.
للػػدكؿ اؼب تلفػػة، اػػنحن نػػرل أنػػو مػػن اااضػػل لتفػػادم التضػػارب ُب مػػدل صػػ حيات القناصػػل الف ػػريْب 

 ااف من اؼبناسب أف تقـو دكلة القنصل الف رم باب غ الدكلة اؼبضيفة، للمهاـ الٍب زبولو فبارستها.
 الخاتمة

الع قػػات القنصػػلية قديبػػة نسػػت ل  أف بعػػد دراسػػة مستفيضػػة عبميػػ  جوانػػب اؼبوضػػوع النظريػػة كالعمليػػة 
النظػاـ ، كمػا أف كىغ كجدت لتلبية حاجػات البشػريةقدـ التاريو كاسب  كجودا من الع قات الدبلوماسية 

الدكٕب للع قات القنصلية قاـ علغ قواعد عراية عراتها البشرية دبراحلها اؼبتعاقبة ككللت بقواعد قانونيػة ُب 
الفاعلػة  ااداةالقنصػل ىػو ، حيػع أف ُب ايينا كتعاقبت بعدىا العديد من االتفاقيات الثنائية 1963علم 

اغبيػػػاة فبػػػا يعػػػزز  أكجػػػوع قػػػات قنصػػػلية ُب صبيػػػ   إقامػػػةباالتفػػػاؽ علػػػغ  ااخػػػرلالػػػدكؿ  أمػػػاـلتمثيػػػل دكلتػػػو 
قناصػػػل مػػػر دبراحػػػل متعػػػددة اتسػػػ  قبػػػل ظهػػػور الدبلوماسػػػي، ٍب ، كأف دكر الالتكامػػػل كالتكااػػػل بػػػْب الػػػدكؿ

اد فبػا يزيػد بدأ العآب يركز علغ االقتص ااخّبة اآلكنةانكمش حيع أف العآب يركز علغ السياسة كلكن ُب 
الطبيعػػة القانونيػػة للقنصػػل زبتلػػف عػػن الطبيعػػة القانونيػػة ، كمػػا خلصػػنا إٔب أف العمليػػة للقناصػػل اانبيػػةمػػن 

للدبلوماسػػػػػي كلكػػػػػن لػػػػػيس دلػػػػػ  االخػػػػػت ؼ كخاصػػػػػة عنػػػػػدما عمػػػػػدت يالبيػػػػػة الػػػػػدكؿ لتوحيػػػػػد سػػػػػلكيها 
 ، كختامان نورد بعض التوصيات:كالقنصلي الدبلوماسي

اء كاجبػػا م اؼبنوطػػة كاؼبلقػػاة علػػغ دحيات ال زمػػة مػػن حصػػانات كامتيػػازات االقناصػػل الصػػ  إعطػػاء -1
 عاتقهم .

القناصػػػل الصػػػفة  كإعطػػػاءاغبػػػد مػػػن ططيػػػاف العمػػػل السياسػػػي " الدبلوماسػػػي " علػػػغ العمػػػل القنصػػػلي  -2
 الكاملة لتمثيل دكؽبم اقتصاديا .

 ل  للتعريف بالقناصل .ذمعاىد كدكرات كتنظيم ندكات ك  إنشاء -3
أم باحع بالكتابة ُب موضػوع القناصػل انػو ىنػاؾ العديػد مػن اعبزئيػات البػد أف تػؤب  أكصغ كأخّبا -4

 االىتماـ الكاُب بالدراسة كالتمحي  .
 
 
 
 

                                                 

 778راج : د.ؿبمد طلعت الطنيمي، ص  . ر730/59عبمهورية اؼبصرية بالقانوف رقم(ر اؼبادة السادسة من قرار رئيس ا1(
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 مقدمة
يقصد باللوائم التفويضية أك التنظيمية تل  اللوائم الٍب تصدرىا السلطة التنفي ية بناء علغ        

لتنظيم بعض اؼبواضي  الٍب تدخل   -خ ؿ اَبة استثنائية ُب الطالب –تفويض من السلطة التشريعية 
أك  –كتصدر ى ه اللوائم ُب شكل قرارات  ن  الدستور.صاص الربؼباف دبقتضغ كأصل عاـ ُب اخت

اف صدكرىا يستند علغ تفويض من الربؼباف للحكومة للتشري  ُب أمور ؿبددة ا ناء اَبة  -قوانْب نظامية
 .1958معينة ،ل ا ظبيت باللوائم التفويضية ، كما ىو اغباؿ ُب الدساتّب الفرنسية الصادرة قبل دستور 

ااخّب اطل  عليها اللوائم أك ااكامر التنظيمية ،كقد أخ  هب ه التسمية ااخّبة كُب ظل ى ا       
 .1991الدستور اؼبوريتا٘ب الصادرعاـ

كالتفويض يعد أحد مظاىر مشاركة السلطة التنفي ية للسلطة التشريعية ُب كظيفتها التشريعية ،كأحيانا 
علغ الريم من   -جزئيا  -سة الوظيفة التشريعيةإح ؿ السلطة التنفي ية ؿبل السلطة التشريعية ُب فبار 

 .ر1(كجودىا كقيامها بأداء دكرىا الطبيعي
االتفويض التشريعي يعِب تنازؿ السلطة التشريعية عن بعض اختصاصا ا للسلطة التنفي ية فبثلة ُب 

كتنظيمها عن طري  (رئيس الدكلة أك اغبكومةر دبقتضغ ااكامر التفويضية أك التنظيمية من أجل مباشر ا 
 قرارات تتمت  بقوة القانوف.

كالتفويض هبب أف يكوف كتابة كليس شفويا ،كما أف حلوؿ السلطة التنفي ية ؿبل الربؼباف هبب أيضا أف 
 يكوف ُب اغبدكد الٍب يبينها قانوف التفويض .

علغ  ينصب رع الدستورم، ا ل  لكونو الكإذا كاف التفويض قد عرؼ اىتماما كعناية من قبل اؼبش
صبي    اختصا صات  الربؼباف  التشريعية ، أك ال يتنا كؿ تل  اؽبامة الٍب قرر الدستور أف يبارسها ىو لو 
حده كإمبا يقتصر علي مسائل ؿبددة أقل  أنبية، اف التفويض ُب اؼبواضي  اؽبامة يعد تنازال من  الربؼباف 

طة التنفي ية  سلطة عادية كليست استثنائية ، عن فبارسة كظائفو االساسية ُب التشري  ، كجعل السل
كى ا اجراء ال هبوز دستوريا ، اف االختصاص التشريعي ليس حقا للربؼباف يتصرؼ ايو كما يشاء ،أك 

 يتنازؿ عنو لطّبه إذا أراد.
إال إذا أقره الدستور بشكل كاضم ، مثل  –كقاعدة عامة   –ل ا ااف التفويض التشريعي ال هبوز 

كذل  ما  1991، كالدستور اؼبوريتا٘ب الصادر سنة  1958لفرنسي اغبإب الصادر عاـ الدستور ا
 سيتبْب من ى ه الدراسة .

                                                 

 85،ص  1996عبدالعظيم عبدالس ـ :الدكر التشريعي لرئيس الدكلة ُب النظاـ اؼب تل  ،دار النهضة      العربية ر1(
 .   59،ص1977.ؿبمد عبداغبميد أبو زيد :أ ر التفويض ُب اإلص ح اإلدارم ،دار النهضة العربية ،
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أما خبصوص اشكالية ى ا البحع ، ااهنا تتمحورا حوؿ السؤاؿ التإب: إٔب أم مدل توس  الدستور 
 الفرنسي كاؼبوريتا٘ب ُب ؾباؿ التفويض 
ف اؼبشرع الدستورم اؼبوريتا٘ب قد ترسم خطغ نظّبه الفرنسي إٔب كخبصوص ارضية البحع ،ااهنا تقر بأ

الفرنسي ،  1958اؼبوريتا٘ب ىو نس ة (مشوىةر من دستور  1991اغبد ال م يبكن القوؿ أف دستور 
 اهل كاف ى ا االاَباض كجيها    

 كذل  ما سنحاكؿ الوقوؼ عليو ُب ى ا البحع.
ؼبنهد الوصفي اؼبقارف ال م يرتكز علغ اغبقائ  العلمية ، ٍب ا -أك البحع –كقد اتبعنا ُب ى ه الدراسة 
 وبللها كيست ل  نتائجها.

 كما تناكلناه حسب اػبطة التالية:
 . 1958ااكامر التفويضية ُب ارنسا قبل دستور  -المبحث األول
 .1958ااكامر التنظيمية ُب ظل الدستور الفرنسي اغبإب الصادر عاـ  -المبحث الثاني

 . 1991ستور اؼبوريتا٘ب الصادرسنةااكامر التنظيمية ُب ظل الد -الثالث المبحث
  1958األوامر التنظيمية في فرنسا قبل دستور  -المبحث األول                 

أشرنا ُب مقدمة ى ا البحع أف التفويض يعد مظهر من مظاىر مشاركة السلطة التنفي ية السلطة 
ريعية ، كأف ذل  قد أقرتو بعض الدساتّب اغبديثة كالدستور الفرنسي التشريعية ُب بعض كظائفها التش

، لكن ما ىو الوض  ُب ارنسا قبل ذل   . ذل  ما سنبنيو علغ النحو  1958اغبإب الصادر ُب عاـ 
 اآلٌب : 

 . 1958اللوائم التنظيمية ُب ارنسا قبل  دستور  – المطل  األول
 التفويضية.  أسباب ظهور االختصاصات -المطل  الثاني
 ـباطر التفويض.   -المطل  الثالث

 . 1958اللوائح التنظيمية في فرنسا قبل دستور: المطل  االول
التفويض ىو تنازؿ السلطة التشريعية عن بعض اختصاصا ا التشريعية للسلطة التنفي ية من أجل أف  

مر التفويضيةر،كاحيانا يطل  سبارسها ى ه االخّبة عن طري  ما يسمغ (باللوائم التفويضية أك ااكا
رتقضي 20عليها(اؼبراسيم القانونية، اك ا ؼبراسيم التنظيميةر ككانت الدساتّب التقليدية حٍب بداية القرف(

بأف كل سلطة من سلطات الدكلة الث  ة هبب أف سبارس كظيفتها الٍب اسند ىاؽبا الدستور ،كأف ال 
ل  ،كذل  كاقا ؼببدأ الفصل بْب السلطات ،فبا يعِب أف تتجاكزىا إٕب يّبىا من كظائف السلطات االخر 
 التفويض ُب ظل ى ه الدساتّب فبنوع  كال هبوز. 
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عن ى ه القاعدة ،إذ منعت برؼبانا ا عن  التنازؿ 1958ٓب تش  الدساتّب الفرنسية الصاد قبل دستور 
 ر1( عن اختصاصا ا التشريعية للسلطة التنفي ية.

منو أف (اعبمعية الوطنية كحدىا  13ن  ُب اؼبادة 1946الرابعة الصادر عاـ بل إف دستور اعبمهورية 
 ىي الٍب تض  القانوف ،كأهنا ال سبل  أف سبل  أف تفوض ى ا اغب ر.

كموا  الدساتّب اؼبتشدد من عدـ التفويض ناب  من ااخ  دببدأ الفصل بْب السلطات ال م يقضي بأف 
  االسلطة التشريعية تقـو بوظيفة التشري .يبارس كل منها كظيفتو ؿبددة ، 

باعتبارىا صاحبة اغب  ااصيل ُب مباشرة ى ه اؼبهمة ، كمن ٍب ال هبوز ؽبا إنابة يّبىا، أك تفويضية   
بالقياـ ب ل  ، كالسلطة التنفي ية تباشر مهمة تنفي  القوانْب دكف أف يكوف ؽبا اغب  ُب تقريرىا ،أك 

بفض اؼبنازعات الٍب تعرض كالسلطة القضائية تقـو بأم شكل من ااشكاؿ .اؿ التشري  التدخل ُب ؾب
إال أف ذل  ٓب يبن  من ظهور االختصاصات التفويضية ، كأف تتس  ، كأف تعَبؼ هبا الدساتّب أمامها.

 اغبديثة اسباب متعددة .
 أسباب ظهور االختصاصات التفويضية: – المطل  الثاني

ة الفرنسية قد منعت التفويض كمبدأ عاـ ،كأجازتو ُب حدكد ضيقة، ااف تل  إذا كانت الدساتّب التقليدي
القاعدة ًب ذباكزىا ك ظهر التفويض التشريعي  ُب النظم السياسية اؼبعاصرة بسبب اازمات االقتصادية 
 كالسياسية كالعسكرية الناصبة عن اغبربْب العاؼبيتْب ، كتدخل الدكلة ُب العديد من االنشطة الٍب سبس
حياة اااراد اؼب تلفة ، كمواجهتها للكثّب من اؼبشاكل اؼبعقدة ذات طاب  الفِب االمر ال م أاضغ إٔب 

 ظهور التفويض ُب ؾباؿ التشريعي.
يضاؼ إٔب ذل  سبب أخر كىو أف القوانْب  سبر باجراءات  طويلة ذبعل الربؼباف عاجزا عن التدخل 

ل يتجنب ايو تعقيد العملية التشريعية الٍب تؤدم إٔب لتنظيم بعض اامور علغ كجو السرعة ، أك بشك
 تأخّب التشري  إٔب حد يّب معقوؿ .

تل  أىم ااسباب الٍب أدت إٔب ظهور التفويض كإٔب أف تأخ  بو العديد من الدكؿ اؼبعاصرة حيع 
ة ؼبمارستها  يفوض الربؼباف بعض اختصاصاتو  التشريعية للسلطة التنفي ية فبثلة ُب رئيس الدكلة أك اغبكوم

 ُب حدكد معينة ، من خ ؿ اللوائم تنظيمية .
كتتمت  ى ه اللوائم خبصائ  كقوة العمل التشريعي الصادر عن الربؼباف ، اذا يبكن أف تعدؿ أك تلطي 

من مظاىر مشاركة السلطة  –كما اشرنا سابقا   –بعض التشريعات القائمة ، ل ا ااهنا سبثل مظهرا 
حقوؽ ريعية ُب بعض كظائفها التشريعية ، ريم ما يبثل ذل  من خطورة علغ التنفي ية للسلطة التش

 اااراد كحريا م ااساسية.

                                                 

 . 89اـ اؼب تل ، اؼبرج  الساب  صعبدالعظيم عبدالس ـ: الدكر التشريعي لرئيس اعبمهورية ُب النظر1(
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كدبا أف ى ه اللوائم تصدر من السلطة التنفي ية ،ااهنا تعد قرارات إدارية قابلة للطعن ايها أماـ القضاء   
تنفي ية حٍب غبظة  تصدي  الربؼباف اإلدارم، مثل  يّبىا من اال عماؿ اإلدارية الصادرة عن السلطة ال

 عليها ،كمن غبظة التصدي  ى ه تعد قوانْب.
كى ه اللوائم تصدرىا السلطة  التنفي ية ُب الظركؼ العادية كالظركؼ االستثنائية ،ل ا ااهنا تشبو لوائم  

تطلبو من الضركرة الٍب تصدرىا السلطة التنفي ية ُب الظركؼ االستثنائية  ؼبواجهة ى ه الظركؼ كما ت
 ضركرة ازباذ تدابّب سريعة  زبتلف عن تل  الٍب يتبعها الربؼباف ُب الظركؼ العادية .

 كىك ا ااف انتشار االختصاصات التفويضية ترج  إٕب عوامل متعددة ،كمتنوعة ،من أنبها ما    يلي:
اغبديثة ك ما تقـو بو من نتيجة للتطيّب ال م طرأ علي مفهـو الدكلة ر1(ػ لقد  انتشر التفويض التشريعي 1

كظائف متعددة ، كمتنوعة ،اامر ال م جعل السلطة التنفي ية تتحمل تبعات ى ا التطيّب ُب ظل التقدـ  
 العلمي كالتكنولوجي الكبّب ُب أمور انية معقدة تتطلب اصحاب الدراية كاػبربة الفنية العالية .

ن اؼب اطر الٍب قد تنجم عن التوس  ُب التفويض القانوف العاـ إٔب التح ير مر2(كذل  ما دا  اقهاء 
 التشريعي خاصة علغ حقوؽ االاراد كحريا م العامة.

أف اللوائم التفويضية  تصدر ا ناء مزاكلة الربؼباف لسلطاتو التشريعية اال انو قد يكوف عاجز عن  -2
اػبطورة الٍب تتطلب مواجهة بعض اؼبشاكل اؼبستجدة بقوانْب ،أك أف الدكلة كا تم  ُب حالة من 

معاعبتها السرعة كالسرية ُب ذل  ، كىو ما ال يتحق  إذا ترؾ اامر الربؼباف اف اعمالو تططغ عليها 
 إف كاف علغ حساب اؼبصلحة العامة اؼبناقشات العلنية كاؼبناكرات اغبزبية ، كؿباكلة اسَبضاء الناخبْب ، ك 

 تم  اتصدر ى ه اللوائم ؼبعاعبة اؼب اطر ادقة بالدكلة كا كى ا ما يربر السلطة التنفي ية ازباذ اؼببادرة
 ،كلتحقي  اؼبصلحة العامة.

دبا أف اللوائم التفويضية تستطي  أف تعدؿ كتلطي بعض التشريعات الٍب تعاِب مواضي  منصوص   -3
، ل ا ااف  عليها ُب قانوف التفويض ، ااف ذل  قد يَبتب عليو اؼبساس حبقوؽ االاراد كحريا م العامة

الربؼباف يفوض اغبكومة ُب اصدار ى ه اللوائم حٌب يلقغ علغ عاتقها اؼبسئولية ، كمن ٍب وبملها ما 
 تت  ه من قرارات ، ايظهر الربؼباف بريئا أماـ الناخبْب ، كىي حيلة سياسية ُب  وب قانو٘ب.

نوف التفويض ااهنا تظل خاضعة كريم ما تتمت  بو اللوائم التفويضية  من قوة ُب أف تطّب أك تعدؿ ُب قا
لرقابة القضاء االدارم ُب حدكد قانوف التفويض أيضا ، سواء من ناحية اؼبواضي  الٍب ن  عليها ،أك 

 مدة سرياهنا  أك خركج السلطة التنفي ية عن قواعد كحدكد التفويض.

                                                 

  159 – 158،ص 1979بشار صبيل: التفويض ُب االختصاص (رسالة دكتوراهر جامعة عْب مشس ، -1
 . 94عبد العظيم عبد الس ـ : الدكر التشريعي لرئيس الدكلة ُب النظاـ اؼب تل  ، مرج  ساب  ص  -2

 



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

777  

 

 : مخاطر التفويض – المطل  الثالث
ل الدكلة اغبديثة ، كأقرتو العديد من الدساتّب ، إال أف لقد احتل التفويض التشريعي منزلة كبّبة ُب ظ

 :1التفويض لو ـباطر متعددة من أنبها ما يلي
أف التوس  ُب التفويض التشريعي كااراط الربؼباف ُب است دامو قد يؤدم إٔب اىدار مبدأ التوازف ُب -1

االختصاص بْب السلطتْب التشريعية كالتنفي ية ، ريم صحة كجدية الظركؼ كاؼبربرات الٍب داعت الربؼباف 
ليو عدـ التوازف بْب السلطتْب ااست داـ التفويض التشريعي اؼبتكرر قد يَبتب عكاغبكومة إٔب اللجوء إليو 

 التشريعية كالتنفي ية لصاّب ى ه ااخّبة ، كىو ما يبثل  خطر علغ اغبقوؽ كاغبريات العامة .
يبثل التفويض التشريعي خطر علغ النظاـ النيايب خاصة اؼب تل  منو مثل النظاـ الفرنسي كاؼبوريتا٘ب ، -2

صاصات السلطة التشريعية ، كاإلح ؿ ؿبلها علغ الريم انو يعرب عن ذباكز السلطة التنفي ية علغ اخت
 من كوهنا السلطة ااصيلة الٍب خصها الدستور دبمارسة التشري  .                               

أف التشري  ليس حقا خالصا للربؼباف يبكن أف يتصرؼ ايو كما يشاء ككاقا إلرادتو ، كإمبا ىو كظيفة -3
التنازؿ عنو للسلطة  ن ٍب اليس من حقوكماقا احكامو كطبقا غبدكد معينة ،ك عهد هبا الدستور إليو 

 ، كذل  طبقا احكاـ الدستور نفسو .  حدكد ضيقة ، كنتيجة لظركؼ استثنائيةالتنفي ية إال ُب
إذا أجيز للسلطة التنفي ية فبثلة ُب رئيس الدكلة كاغبكومة فبارسة كظيفة التشري  أك سلطة تعديل أك -4 
اء القوانْب نيابة عن الربؼباف ااف ذل   من شأنو أف وبدث خل  ُب مبدأ تدريد النظاـ القانو٘ب كما الط

 يقضغ بو من ضركرة خضوع اإلدارة للقانوف .
 .1958األوامر التنظيمية في ظل الدستور الفرنسي الصادر عام  -المبحث الثاني

من دستور  13مبدأ التفويض ، ٍب حرمتو اؼبادة  1875عرات ارنسا من  دستورىا الصادر سنة         
الٍب نصت علغ أف (اعبمعية الوطنية كحدىا ىي الٍب تض  القانوف  1946اعبمهورية الرابعة الصادر عاـ 

 –آن اؾ  –ككاف ى ا الن  يتماش  م  توجهات صبهور الفقهاء أهنا ال سبل  أف تفوض ى ا اغب ر.، ك 
اهنغ اعبدؿ الفقهي  حوؿ مشركعيو  1958إال أف الدستور الفرنسي اغبإب يْب الرااض للتفويض .الفرنس

 من الدستور.  47،  11،38التفويض التشريعي كأقره بشكل صريم   ُب اؼبواد 
ر بدال من التسميات ااخرل الٍب كانت تطل  عليو Les or donnacesكقد اطل  عليو (ااكامر 

،   Lois dhabiLitat at ion، مثل :قوانْب التفويض  1ظل دساتّب ما قبل اعبمهورية اػبامسةُب 
 . Lois de pLeins pouvoirsأك قوانْب السلطة العامة  

                                                 
ك ما بعدىا .  151ت ، ص  –العامة للقانوف ، د طعمة اعبرؼ : مبدأ اؼبشركعية كضواب  خضوع اإلدارة  - 1

 عبدالعظيم عبدالس ـ: الدكر التشريعي لرئيس الدكلة ُب النظاـ اؼب تل  ، مرج  ساب  ص
1 - Bernard Branchet :LarticLie,11,et Lerespect de La constution de 1958 R.D.P.1990 . 

P 1705 et.s.                                                                                
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 كعلغ ذل  ااننا سنتناكؿ ااكامر التنظيمية ُب ظل دستور اعبمهورية اػبامسة علغ النحو التإب :
 من الدستور . 11بناء علغ اؼبادة ة الٍب يصدرىا رئيس  الدكلة ااكامر التنظيمي – المطل  األول

من  38االشَباؾ م  اغبكومة استنادا للمادة  –ااكامر التنظيمية الٍب يصدرىا رئيس الدكلة  – المطل  الثاني 
 الدستور .

من الدستور  47ااكامر التنظيمية الٍب يصدرىا رئيس الدكلة باالشَباؾ م  اغبكومة استنادا للمادة  – المطل  الثالث
. 

 الطبيعة القانونية لاكامر  التنظيمية. – المطل  الرابع
 من الدستور 11ااكامر التنظيمية الٍب يصدرىا رئيس الدكلة بناء علغ اؼبادة  – المطل  األول

رية اػبامسة لرئيس الدكلة اصدار اكامر تنظيمية بناء علغ القوانْب االستثنائية الٍب أجاز دستور اعبمهو  
اقد نصت ى ه اؼبادة علغ أف (لرئيس من الدستور . 11ـ دبقتضغ اؼبادة يقرىا الشعب ُب استفتاء عا

من ا لسْب اعبمهورية بناء علغ اقَباح اغبكومة ا ناء دكرات انعقاد الربؼباف أك بناء علغ اقَباح مشَبؾ 
ينشر ُب اعبريدة الرظبية أف يعرض ُب استفتاء عاـ كل مشركع قانوف يتعل  بتنظيم السلطات العامة اك با 

دكف أ ف تتعارض  –قرار اتفاؽ بْب ؾبموعة دكؿ أك خاص باإلذف بالتصدي  علغ معاىدة يكوف شأهنا 
عن اؼبوااقة علغ اؼبشركع يصدره كعنما يسفر االستفتاء التأ ّب علغ سّب اؼبنظمات . –ور م  الدست

 رئيس اعبمهورية ُب اؼبدة اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة السابقة ر .
كاضم من ى ا الن  أنو خوؿ لرئيس اعبمهورية سلطة اصدار اللوائم التنظيمية  ؼبعاعبة بعض اؼبسائل 

بعد موااقة الشعب  ، أك التصدي  عليها ، كذل :تنظيم السلطات العامة، أك اقرار اتفاقيات معينة مثل
إال أف ى ه اؼبادة قيدت سلطة رئيس الدكلة ُب است دامها تل  االجراءات ُب استفتاء عاـ. علغ

، قبملها ضوعياخر مو للتدخل ُب ؾباؿ التشري  ، سواء بالتنظيم أك التعديل بشركط بعضها شكلي كا
 ُب االٌب :

 :  أوال :الشروط الشكلية 
من التدخل ُب ا اؿ التشريعي  11اؼبقيدة لسلطة رئيس الدكلة الواردة ُب اؼبادة تتمثل الشركط الشكلية 

أف يكوف عرض مشركع قانوف االستفتاء  بناء علغ اقَباح اغبكومة خ ؿ دكرات انعقاد الربؼباف ، أك أف 
القَباح ُب يكوف بناء علغ اقَباح مشَبؾ من ؾبلس الربؼباف(اعبمعية الوطنية كؾبلس الشيوخر ، كأف ينشر ا

 اعبريدة الرظبية .
 : الشروط الموضعية –ثانيا 

تتمثل الشركط اؼبوضوعية ؼ أف يكوف مشركع القانوف يتعل  بتنظيم السلطات العامة ، أك اقرار اتفاؽ 
بْب بعض من  الدكؿ ، أك اإلذف بالتصدي  علغ معاىدة قد تؤ ر علغ سّب أجهزة الدكلة بشرط عدـ 

 تعارضها م  الدستور.
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ك ا إذا ربققت تل  الشركط كموااقة الشعب علغ القانوف موضوع االستفتاء ، ااف رئيس الدكلة كى
ر يوما من تاريو اؼبوااقة دكف عرضو علغ الربؼباف إلقراره ، كما ال يعرض علغ ا لس 15يصدره خ ؿ (

كالسيادة ،ٍب الدستورم للتأكد من دستوريتو ، انو ينظر إليو ككأنو صادر من الشعب صاحب السلطة 
 يقـو رئيس الدكلة بتطبيقو عن طري  ااكامر .

األوامر التنظيمية التي يصدرىا رئيس الدولة باالشتراك مع الحكومة استناد –المطل  الثاني 
 من  الدستور . 38للمادة 

من  9يقضغ الدستور الفرنسي بأف الرئيس ىو رئيسا للجمهورية  ك لس الوزراء معا ، اقد نصت اؼبادة 
من نفس  13ى ا الدستور علغ أف (.... يرأس رئيس اعبمهورية ؾبلس الوزراء ...ر كنصت اؼبادة 

 الدستور علغ أف (... يوق  رئيس اعبمهورية ااكامر كاؼبراسيم  الٍب تتم اؼبداكلة ايها ُب ؾبلس الوزراءر.
بأنو ( هبوز للحكومة لتنفي  من الدستور الٍب تقر  38ىاتْب اؼبادتْب مرتبطتْب أشد االرتباط باؼبادة 

باجراءات تدخل عادة ُب نطاؽ ؽبا ؼبدة ؿبددة باصدار أكامر  برناؾبها أف تطلب من الربؼباف أف يأذف
كتكوف ناا ة اؼبفعوؿ من كلة.القانوف كتصدر ى ه االكامر ُب ؾبلس الوزراء بعد أخ  رأم  ؾبلس الد

ؼبشركع القانوف اػباص باقرارىا علغ الربؼباف قبل هناية تاريو نشرىا ، علغ أهنا تصبم اليية إذا ٓب يعرض ا
كبعد انتهاء اؼبدة اؼب كورة ُب الفقرة ااكٔب من ى ه اؼبادة ال هبوز تعديل دة اددة ُب قانوف التفويض  .اؼب

 كى ه اؼبادة تعد القاعدة العامة الٍب تدخل ُب النطاؽ التشريعي ر.ااكامر إال بقانوف ، كذل  ُب اؼبواد 
ُب التفويض التشريعي ، أك اصدار ااكامر التنظيمية ككانت مثار جدؿ كاس  ُب الفقو الفرنسي ،سنتطرؽ  

من الدستور الفرنسي 38كإذا كانت اؼبادة لطبيعة القانونية ؽب ه ااكامر .لو الحقا عندما نتحدث عن ا
عينة ، كُب نطاؽ ؿبدد ، قد شرعت بشكل صريم ااكامر التنظيمية ااف تطبيقها يتطلب تواار شركط م

 سنوضحو علغ النحو التإب :
 شركط اصدار ااكامر التنظيمية . – أوال
 نطاؽ ااكامر التنظيمية. – ثانيا
 شركط ااكامر التنظيمية : – أوال

 تتمثل شركط اصدار ااكامر التنظيمية ُب االٌب :
يقضي بأف اغبكومة  1ى ا الشرطلمان اإلذن بنصدار ىذه اللوائح :أن تطل  الحكومة من البر  –أ 

تطلب من الربؼباف القائم أف يأذف ؽبا باصدار لوائم تنظيمية لتنفي  برناؾبها بطض النظر عما إذا كاف ى ا 
جاء عاما كٓب ىبص  .بل إنو أشار اق   38التنفي  ُب الظركؼ العادية أك االستثنائية ، اف ن  اؼبادة 

 ا .إٔب حاجة اغبكومة إٔب تنفي  برناؾبه
                                                 

 304 – 303، ص  1983رمزم الشاعر : النظرية العامة للقانوف الدستورم دار النهضة العربية  1
Desot: La Loi  et Le   regLement  dans La const …de1958R.D 1959.P287 



 ادس/العددالسمجلةالحق 7107ديسمبر

 

731  

 

كل ل  ااف الفقو الفرنسي اختلف حوؿ ى ا الن  الدستورم لعدـ ذكر حالة الضركرة أك الظركؼ 
 االستثنائية كشرط لصدكر ى ه اللوائم ، كذل  التساع عبارة (برنامد اغبكومةر الوارد ُب ى ه اؼبادة .

ومة إٔب است دامها تقضي بأف ال تلجأ للحك 38إال أف الفقو متف  أيضا علغ أف الركح العاـ للمادة 
 إال ُب اغباالت الصعبة كاازمات .

 أن تعرض األوامر التنظيمية عل  مجلس الدولة قبل اصدارىا  –ب 
يقضي ى ا الشرط بعرض مشركعات ااكامر التنظيمية علغ ؾبلس الدكلة قبل اصدارىا ، كذل  للتأكد 

منها كقصد اغبكومة، كعدـ تعارضها م   من س مة صيايتها كمصطلحا ا القانونية ، كاتفاقها م  الطاية
القواعد القانونية الٍب تسمو عليها ، سواء كانت دستورية أك تشريعية ، أك اؼببدئ القانونية الٍب ابتدعها 

                                                                                      ؾبلس الدكلة الفرنسي نفسو .
عرض ى ه ااكامر علغ ؾبلس الدكلة ال يَبتب عليو الزاـ اغبكومة برأيو ، ايجوز أف تأخ  بو أك إال أف  

 تراضو ، انو ُب ااخّب رأيا استشاريا ُب ى ا ا اؿ كليس ملزما .
من قانوف ؾبلس الدكلة الفرنسي الصادر عاـ  22، 21كعلغ العمـو ااف ى ا الشرط يتف  م  اؼبادتْب 

صاف علغ ضركرة اشراؾ ؾبلس الدكلة ُب سن القوانْب كاستشارتو ُب اؼبراسيم الٍب تتمت  اللتاف تن 1945
 بقوة القانوف .

 : أن يصدر مجلس الوزراء األوامر التنظيمية –ج 
أف تصدر ااكامر التنظيمية من ؾبلس الوزراء ، كأف توق  من قبل رئيس الدكلة  1يستوجب ى ا الشرط

 –اؼبشار إليها سابقا  – 1958من الدستور  13، كذل  استناد للمادة  باعتباره رئيس ؾبلس الوزراء
 الٍب تن  علغ ضركرة توقي  رئيس اعبمهورية علغ ااكامر كاؼبراسيم الٍب يتم تداكؽبا ُب ؾبلس الوزراء .

ء كن أف يفوض الوزراكل ل  ااف الوزير ااكؿ ال يبكن أف يصدر ى ه ااكامر بارادتو اؼبنفردة ،كما ال يب
كيشكل توقي  رئيس الدكلة علغ ااكامر التنظيمية اجراء جوىريا يبنم دبوجبو سلطات ُب اصدارىا .

حقيقية ُب اصدار ى ه االكامر ، كهبعلو رقيبا علغ أعماؿ اغبكومة للتأكد من مطابقتها السياسية العامة 
 للدكلة ، كعلغ برناؾبها ال م قدمتو للربؼباف ، كعلغ أساسو منحت التفويض.

 أن يحدد البرلمان مدة اصدار األوامر التنظيمية  –د 
من الدستور ى ا الشرط بشكل  كاضم ،حيع تقضي بأف وبدد الربؼباف اؼبدة  38لقد أكردت اؼبادة 

كاغبكمة من ى ا التحديد نابعة من أف كومة أف تصدر ايها ى ه ااكامر .الزمنية الٍب هبب علغ اغب
تشري  ُب اؼبواضي  الٍب اوض اغبكومة ُب تنظيمها خ ؿ مدة التفويض الدستور قد من  الربؼباف من ال

                                                 
1 vedeL et DeL voLve :droitadminis… paris.1988.p.308-    فبدكح عبد اغبميد : سلطات الضب

 . 145ت ، ص  –اإلدارم د 
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من الدستور الٍب تن  علغ أنو (إذا ظهر ا ناء اإلجراءات التشريعية اقَباحا أك  41كذل  دبقتضغ اؼبادة 
اللحكومة أف  38تعدي  ىبرج عن النطاؽ القانوف ، أك يتعارض م  تفويض تشريعي منم دبقتضغ اؼبادة 

عدـ قبولو ، كُب حالة اػب ؼ بْب اغبكومة كرئيس ا لس اؼب ت  ، يفصل ا لس الدستورم ُب تدا  ب
                                                                        ى ا اػب ؼ بناء علغ طلب أم من الطراْب ، كذل  خ ؿ شبانية أياـر .

اف أف يشرع ُب اؼبواضي  ؿبل التفويض ، كالٍب تنظمها اغبكومة ال تتيم للربؼب 41كىك ا ااف اؼبادة 
 باللوائم تنظيمية ، ل ا كجب علغ الربؼباف أف وبدد ربديدا مواضي  التفويض بشكل دقي  .
 . 38كقد اعتاد الربؼباف الفرنسي أف وبدد مدتْب ُب قانوف التفويض ال م يصدره بناء علغ اؼبادة 

الفَبة الٍب يبكن للحكومة خ ؽبا أف تصدر ااكامر التنظيمية ، كما وبدد ُب اؼبدة ايحدد ُب اؼبدة ااكٔب 
 الثانية الفَبة الٍب تستطي  اغبكومة أف تقدـ ايها مشركع قانوف ااكامر التنظيمية للتصدي  عليها .
اؼبدة ااكٔب كىناؾ نتائد  خاصة تَبتب علغ انتهاء ىاتْب اؼبدتْب كعدـ التزاـ اغبكومة هبما ، اانتهاء 

تنتهغ معها سلطة اغبكومة ُب اصدار اغبكومة ُب اصدار اللوائم التنظيمية استناد إٔب نفس قانوف 
التفويض ال م انتهت مدتو ، كما تنتهي سلطة اغبكومة ُب تعديل أك الطاء ااكامر الٍب سب  ؽبا أف 

 ه ااكامر ُب كجو ْب ىاصدر ا عن طري  أكامر أخرل إال دبوجب تفويض جديد ، كذل  لتحص
اما إذا انتهت اؼبدة الثانية كٓب تقدـ  اغبكومة للربؼباف مشركع قانوف ااكامر التنظيمية سقطت اغبكومة .

ى ه ااكامر من تاريو انتهاء ى ه اؼبدة اق  ، أم بالنسبة للمستقبل اق  دكف اؼباضي كذل  استنادا 
 إٔب امتداد اا ر إٔب اؼباضي . 38إشارة اؼبادة  علغ مبدأ عدـ سرياف اا ر الرجعغ إال بن  ، كلعدـ

 :1أف يعرض مشركع قانوف ااكامر التنظيمية علغ الربؼباف –ق 
من الدستور علغ أف (... تكوف ااكامر التفويضية ناا ة اؼبفعوؿ من تاريو نشرىا علغ  38تن  اؼبادة 

غ الربؼباف قبل هناية اؼبدة اددة ُب أهنا تصبم اليية إذا ٓب يعرض مشركع القانوف اػباص باقرارىا عل
 قانوف التفويض ...ر .

ى ا الن  يلـز اغبكومة أف تعرض علغ الربؼباف ااكامر التنظيمية ؼبراجعتها كالتأكد من مطابقتها لقانوف 
التفويض ، كابداء رأيو حوؽبا دكف أف يكوف ملزما بالتصدي  عليها أك اؼبوااقة عليها خ ؿ اَبة معينة قد 

 طوؿ أك تقصر .ت
                                                كُب حالة عرض اغبكومة ؼبشركع قانوف ااكامر التنظيمية علغ الربؼباف قبل هناية مدة التفويض.

                                                 
 118عبدالعظيم عبدالس ـ : الدكر التشريعي لرئيس الدكلة ... مرج  ساب  ، ص ، 1

 .   438، 437ت ،ص  -ظبّب علي عبدالقادر : السلطات االستثنائية  لرئيس الدكلة د
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زاؿ ما كاف تتمت  بو قوة القانوف اعتبارا من التاريو ال م كاف من الواجب علغ اغبكومة عرضو علغ 
 . 38اا ر الرجعي ، كذل  كاقا للمادة الربؼباف دكف 

كإذا عرضت علغ الربؼباف ُب الوقت ادد كربق  من صحتها كعدـ ـبالفتها لقانوف التفويض صدؽ 
 عليها كمنحها صفة القانوف ابتدأ من نشرىا .

 كب ل  تتحصن من الرقابتْب الدستورية كالقضائية ، نظرا لقصر رقابة ا لس الدستورم الفرنسي علغ
مشركعات القوانْب قبل اصدارىا كليس بعد اصدارىا ، كأيضا اف ؾبلس الدكلة الفرنسي تقتصر رقابتو 

 القضائية علغ أعماؿ اإلدارة كال تتناكؿ رقابة دستورية القوانْب .
 38كما أف ا لتصدي  يعد نوعا من الرقابة الربؼبانية علغ تصراات لرئيس الدكلة النابعة من اؼبادة 

كربوز ااكامر اكامر حدكد التفويض كزبرج عنو .ُب ااكامر التنظيمية حٌب ال تتجاكز ى ه ا كاؼبتجسدة
التنظيمية الٍب يقرىا الربؼباف كيصدؽ عليها قوة القانوف من تاريو نشرىا ، ا  هبوز أف تعدؿ أك تلطغ إال 

مها عن طري  ااكامر نظيبقوانْب أخرل يصدرىا الربؼباف ، أك بتفويض جديد من ى ا ااخّب للحكومة لت
كعندما يراض الربؼباف التصدي  علغ مشركع قانوف ااكامر التنظيمية لسبب ما ااهنا تصبم التفويضية .

ّب اليية من تاريو ى ا الراض بأ ر مستقبلي كليس بأ ر رجعي خواا من تضرر الصاّب العاـ كحقوؽ الط
الربؼباف ُب الفَبة اددة لكنو ٓب ينظر ايها ام كقد تعرض ااكامر علغ اؼبكتسبة ُب ظل ى ه ااكامر .

حٌب يبت ُب شأهنا ، اَبكها ال  1سبب ، إال أهنا تظل سارية اؼبفعوؿ ، كمتمتعة بقوة القرارات اإلدارية 
كالتصدي  علغ ااكامر التنظيمية يكوف بشكل صريم 2يعد نوعا من التصدي  الضمِب كما يقوؿ البعض

اااكؿ يعِب موااقة الربؼباف علغ مشركع قانوف ااكامر ، كالثا٘ب أف يصدر  ككاضم ، أك بشكل ضمِب ،
رارات إدارية كوبل قانوف يتضمن بعض ااحكاـ الواردة ُب ى ه ااكامر ، ايلطغ بعض ااكامر باعتبارىا ق

ل الدستورم الفرنسي ُب بعض أحكامو التصدي  الضمِب للربؼباف ، مث  1كقد أقر ا لسؿبلها قانوف .
، ال م يقر أف (... من اؼبمكن أف يكوف التصدي  ضمنيا كذل  1972ارباير  24اغبكم الصادر ُب 

  بظهور إرادة  الربؼباف الضمنية الواضحة ...ر.
كمثاؿ ذل  أف يقـو الربؼباف بتعديل ُب مواد ااكامر ، كيَبؾ البعض ااخر ، كيعترب ذل  تصديقا ضمنيا 

 للمواد الٍب يبسها التعديل.

                                                 
 376ت  –د  ؿبسن خليل : النظم السياسية كالقانوف الدستورم 1
 .121ؿبسن عبد العظيم عبد الس ـ : الدكر التشريعي لرئيس الدكلة ... مرج  ساب  ص  2
  .  121أشار إٔب ذل  ، عبدالعظيم عبدالس ـ ، اؼبرج  الساب  ،ص  1
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 1972.ارباير عاـ 7كعلغ خ ؼ اؼبثاؿ الساب  ااف ا لس الدستورم قد اعلن ُب حكمو الصادر ُب .
أف (... إيداع اغبكومة مشركع قانوف ااكامر لدل الربؼباف كعدـ نظر الربؼباف ال يعد من صور التصدي  

 . 1الضمِب
التنظيمية ، كأهنا تستنتد من ارادة كما ذىب ؾبلس الدكلة الفرنسي إٔب صحة التصدي  الضمِب لاكامر 

 3 . القانوف ، أكُب ااعماؿ التحضرية، عندما تتضم ُب بعض نصوص   2اؼبشرع
كأقر ى ا ا لس  أنو باإلمكاف است  ص التصدي  الضمِب للربؼباف علي  االكامر التنظيمية كذل  عند 

 ما يصدر قانونا بتعديل ى ه االكامر، أك يوس  من نطاقها.
غ العمـو ااف الربؼباف الفرنسي ال يتحمس ُب الطالب للتصدي  علغ ااكامر التنظيمية بشكل صريم كعل 

أك ضمِب لتفضيلو أف تظل علغ الدكاـ متمتعة بقوة القرارات اإلدارية ، كأف زبض  لرقابة ؾبلس الدكلة 
 ة عن السلطة التنفي ية .للتأكد من تطابقها لقانوف التفويض كالتزامها بالقيود الواردة ايو اهنا صادر 

 : نطاق األوامر التنظيمية –ثانيا 
كانت الع قة بْب القانوف كال ئحة ُب ظل الدساتّب الٍب ٓب تتأ ر بالدستور الفرنسي الصادر عاـ 

تقـو علغ أساس انط ؽ القانوف ُب ا اؿ التشريعي ، كربديد نطاؽ معْب ال هبوز لطّبه  1958
 . 1787بعض الدكؿ تأخ  هب ا اؼببدأ مثل الدستور اامريكي الصادر عاـ الدخوؿ ايو ، كال زالو 

يّب من ى ه القاعدة سباما ، كأحداث العكس ايها ،اذ حدد كحصر  1958إال أف دستور ارنسا لسنة 
منو الٍب حددت اؼبواضي  الٍب هبب أف  34ؾباؿ القانوف ، كاطل  اليد الطوٕب ال ئحة ب موجب اؼبادة 

 ف .تنظم بقانو 
من الدستور أف (اؼبواد الٍب ال تدخل ُب نطاؽ القانوف تكوف ؽبا صفة  37كأقرت بعد ذل  اؼبادة 

  ال ئحيةر، كب ل  يتس  ؾباؿ ال ئحة ، كينكمش ؾباؿ القانوف .
ى ا التوس  ال ل طرأ علغ ؾباؿ ال ئحة ال م يتيم ؽبا تتدخل ُب مواضي  حجزىا الدستور أص  

ل إٔب طرح السؤاؿ التإب: ىل هبوز للربؼباف أف يفوض اغبكومة تنظيم صبي  اؼبواضي  للقانوف ىو ال م أد
 الٍب خصو هبا الدستور ، سواء كانت تل  اؼبواضي  تنظم بقوانْب عادية أـ قوانْب أساسية   .

لقد أجاب الفقو كا لس الدستورم علغ ذل  باإلصباع أف نطاؽ ااكامر التنظيمية يقتصر علغ تل  
واضي  الٍب تنظم بقوانْب عادية ، دكف اؼبواضي  الٍب تنظم بقوانْب أساسية ، مستندين ُب ذل  علغ اؼب

 حجد متعددة من أنبها ما يلي :

                                                 

 .122أشار ؽب ا اغبكم : عبد العظيم عبدالس ـ ُب اؼبرج  ص  1 
2 C.CE 2-5 1945- Boset CR EP.Rec.P.5 
3 C.E-18 -5-1973. Rec.P.357   
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أف اؼبشرع الدستورم ميز القوانْب ااساسية باجراءات خاصة ، سواء من حيع مناقشتها كالتصويت  –أ 
 ل اصدارىا .عليها ،كضركرة موااقة ا لس الدستورم عليها قب

من الدستور بقوؽبا أف (القوانْب الٍب يعطيها الدستور صفة القوانْب  46كذل  ما نصت  عليو اؼبادة 
 ااساسية هبرل التصويت عليها كتعديلها كاقا لاكضاع التالية :

ال يعرض اؼبشركع أك االقَباح للمناقشة كالتصويت عليو ُب ا لس ال م قدـ إليو أكال ، إال بعد  -
 يوما من إيداعو . 15مضي 

، كم  ذل  اانو ُب حالة عدـ  45كيطب  ُب ى ه اغبالة اإلجراءات اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة  -
االتفاؽ بْب ا لسْب ، ااف الن  ال يكوف اقراره من اعبمعية  الوطنية ُب اؼبداكلة ااخّبة إال 

 باايلبية اعضائها .
 لشيوخ هبب أف يتم اقرارىا بنفس الن  من ا لسْب .القوانْب ااساسية الٍب تتعل  دبجلس ا -
 ال هبوز اصدار القوانْب ااساسية إال بعد أف يقر ا لس الدستورم مطابقتها للدستورر.      -

ى ا الن  يفيد اانبية الٍب ربظغ هبا القوانْب ااساسية لدل اؼبشرع الدستورم باعتبارىا تسمو كتعلو 
ا اقد أحاط مناقشتها كالتصويت عليها باجراءات اكثر تعقيدا من تل  علغ القوانْب العادية ، ل 

 .1اإلجراءات اؼبتبعة ُب القوانْب العادية
بطبيعتها زبرج من نطاؽ التفويض التشريعي انو  .2أف اؼبواضي   الٍب تنظمها القوانْب ااساسية –ب   

الدستور التفويض ،كاهنا أيضا تتعل   ال يوجد ارتباط بينها كبْب برامد اغبكومة الٍب من أجلو  اجاز
 بتنظيم مؤسسات الدكلة الدستورية التالية :

 : تنظيم السلطة التنفيذية -1
االسلطة التنفي ية تنظم بقوانْب أساسية ، اذا تبْب كيفية اختبار رئيس اعبمهورية كشركط تفويض سلطتو 

 ُب التعيْب ، كالوظائف الٍب يعْب ايها ؾبلس الوزراء.
 : سلطة التشريعيةتنظيم ال -2

تنظم القوانْب ااساسية السلطة التشريعية ،كذل  من حيع مدة كل ؾبلسي  الربؼباف كعدد أعضائو ، 
 كشركط الَبشيم ، كموانعو ، كحاالت عدـ اعبم  ، كمكاائات أعضاء الربؼباف.

                                                 
 227رمزم اؼبشاعر : النظرية العامة للقانوف الدستورم ، مرج  ساب  ، ص  1

  217عبد اغبميد متؤب (مشَبؾر : القانوف الدستورم كالنظم السياسية ، منشأة اؼبعارؼ د.ت، ص 
  157علي عبد العاؿ سيد اضبد :اكرة القوانْب ااساسية ، مرج  ساب  ص  2

 .     143العظيم عبد الس ـ ، مرج  ساب  ص  عبد
. 
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 : تنظيم السلطة القضائية – 1
ا ااف تنظيمها تتكفل بو القوانْب ااساسية ، السلطة القضائية ىي  الع السلطات العامة ُب الدكلة ، ل 

اتبْب نظاـ القضاء ، كقواعد التدرج القضائي ، كقواعد الَبقية كالتأديب كشركط التعيْب ، كنظاـ اكمة 
 العليا ...
 : تنظيم المجلس الدستوري – 2

من مطبقتها للدستور ،  ا لس الدستورم الفرنسي ىو اعبهة اؼبعينة بالرقابة علغ دستورية القوانْب كالتأكد
كمن ٍب اانو ينظم بقوانْب أساسية تبْب قواعد عمل ى ا ا لس كاإلجراءات اؼبتبعة أمامو خاصة اؼبدد الٍب 

 تقـو ايها اؼبنازعات ، كربديد حاالت عدـ اعبم  بْب عضوية ا لس الدستورم كالوظائف ااخرل .
 ااساسية يفتم ا اؿ لايلبية الربؼبانية للتواطؤ م  أف جواز التفويض التشريعي ُب مواضي  القوانْب –ج 

اغبكومة للت ل  من اإلجراءات اؼبتعلقة باصدار ى ه القوانْب خاصة اؼبتعلقة دبوااقة اايلبية اؼبطلقة 
 ورم للتأكد من مطابقتها الدستور.علغ ى ه القوانْب ، كأيضا عرضها علغ ا لس الدست

 األساسية : عدم جواز تعديل القوانين –د 
هبب أال تعدؿ القوانْب ااساسية إال بأداة تعادؽبا ، أم تتمت  بنفس قو ا ، كٓب يقرر الدستور ، كال 

 من الدستور . 46القوانْب ااساسية ى ه القوة للقوانْب العادية ، كذل  كاقا للمادة 
 كامر التنظيمية أك التفويضية ااكما أف الدستور ٓب ىبوؿ للحكومة أف تعدؿ القوانْب ااساسية عن طري  

ُب العديد من أحكامو عدـ جواز تنظيم مواضي  القوانْب ااساسية عن   1اقرار ا لس الدستورم –ق 
ال م قرر ايو أنو  1984يونيو  4حكمو الصادر  –مث   –طري  ااكامر التنظيمية ، كمن ااحكاـ 

(... ال هبوز للحكومة علغ اإلط ؽ التدخل ُب مواضي  القانوف ااساسي عن طري  ااكامر كاقا 
 .  2 ستوررمن الد 38للمادة 

األوامر التنظيمية التي يصدرىا رئيس الدولة باالشتراك مع الحكومة استناد  –المطل  الثالث 
 من الدستور . 47للمادة 

ر للوزراء اصدار 3رئيس  ٕب رئيس اعبمهورية باعتباره رئيسا ( 1958من دستور  47اجازت اؼبادة 
 للدكلة .اللوائم التنظيمية ُب مشركع اؼبيزانية العامة 

اقد نصت ى ه اؼبادة علغ أف (يصوت الربؼباف علغ مشركعات القوانْب اؼبالية طبقا إلجراءات وبددىا 
 قانوف أساسي.

                                                 
 . 175علي عبد العاؿ السيد اضبد : اكرة القوانْب ااساسية د.ت .ص  1
 . 80ص  1984ؾبموعة أحكاـ ا لس الدستورم الفرنسي لعاـ  2

  217عبد اغبميد متؤب (مشَبؾر : القانوف الدستورم كالنظم السياسية ، منشأة اؼبعارؼ د.ت، ص 
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كإذا ٓب تت   اعبمعية الوطنية قرارىا ُب اؼبداكلة ااكٔب للمشركع ُب مدل أربعْب يوما من إيداعو  -
خ ؿ طبسة عشر يوما كتتب  بعد أحالتو اغبكومة علغ ؾبلس الشيوخ ال م هبب أف يبت ايو 

 . 45ذل  اإلجراءات اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة 
كإذا ٓب يت   الربؼباف قرارا ُب مدل سبعْب يوما ااف أحكاـ اؼبشركع يبكن أف توض  موض   -

 التنفي  عن طري  أمر.... ر.
سيم الٍب تتم اؼبداكلة من نفس الدستور علغ أف (يوق  رئيس اعبمهورية ااكامر كاؼبرا 13كما تن  اؼبادة 

         ايها ُب ؾبلس الوزراءر.                  
ذبنب ما كاف وبدث ُب ظل  74يبدك أف اؼبشرع للدستور الفرنسي كاف ىداو من ن  اؼبادة 

اعبمهوريتْب الثالثة كالرابعة من عدـ تطرؽ ا الس التشريعية إٔب عرض اؼبيزانية العامة عليها من أجل أف 
 ، كأف تصوت عليها . تدرسها

أف تقـو بعرض مشاري  اؼبيزانية علغ الربؼباف كا  اجراءات  – 74بناء علغ اؼبادة  –االـز اغبكومة 
وبددىا قانوف أساسي ، كذل  لدراستها كمناقشتها ، ٍب التصويت عليها ُب يضوف (سبعْب يومارمن 

 تاريو إيداعها .
ت   الربؼباف أم اجراء ُب مشركع  قانوف اؼبيزانية أجاز كاذا انتهت اؼبدة الزمنية السابقة دكف أف ي

 للحكومة تطبي  مشركع اؼبيزانية عن طري  أكامر تنظيمية ، كذل  غبماية اؼبصلحة العامة للدكلة .
أما إذا كاا  الربؼباف علغ مشركع قانوف اؼبيزانية بعد اصدار اغبكومة لاكامر التنظيمية ، ااف ى ه ااكامر 

 عادية من تاريو موااقة الربؼباف . تصبم قوانْب
كُب حالة راض الربؼباف مشركع قانوف اؼبيزانية اتصبم ى ه ااكامر اليية بالنسبة للمستقبل ، كذل  طبقا 

 ؽب ا اؼببدأ . 47ؼببدأ عدـ اقرار اا ر الرجعي إال بن  ، كعدـ اقرار اؼبادة 
سواء من  11م  تل  الٍب تصدر استناد للمادة  من الدستور 47كتتف  ااكامر الصادرة بناء علغ اؼبادة 

 حيع الطبيعة اإلدارية ، أك اػبضوع لرقابة القضاء .
من الدستور من ناحية تصدي  الربؼباف ال ح  ،  38إال أهنا زبتلف عن ااكامر الصادرة بناء علغ اؼبادة 

 ى ه الفئة من ااكامر . اكمن ناحية ربديد مدة اإليداع الل اف يعترباف من أىم السمات الٍب سبيز
 : الطبيعية القانونية لألوامر التنظيمية –المطل  الرابع 

تباينت اآلراء الفقهية ُب ظل الدساتّب الفرنسية عامة حوؿ الطبيعة القانونية لاكامر أك اؼبراسيم التفويضية 
أك اؼبراسيم تعد قرارات الٍب تصدرىا اغبكومة استناد للقوانْب التفويضية ، كعما إذا كانت ى ه ااكامر 

 إدارية أـ أعماال تشريعية ،كما كاف  لس الدكلة أيضا موقف منها .
كقد تبُب الفقو ُب ربديده للطبيعة القانونية ؽب ه ااكامر أك اؼبراسيم العديد من النظريات مثل نظرية 

 االختصاص التشريعي.التفويض التشريعي ، كنظرية التجريد التشريعي ، كنظرية بونار ،كنظرية توسي  
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 وسنتناول ىنا موقف الفقو والقضاء حول الطبيعة القانونية لهذه األوامر وذلك عل  النحو التالي :
 موقف الفقو من ربديد الطبيعة القانونية لاكامر التنظيمية  –أوال 
 _ موقف ؾبلس الدكلة من ااكامر التنظيمية  ثانيا
 القانونية لاكامر التنظيمية :_ موقف الفقو من ربديد الطبيعة  أوال

كانت الطبيعة القانونية لاكامر التنظيمية أك اؼبراسيم ؿبل جدؿ كاس  ُب الفقو الفرنسي لكننا سن كر ىنا 
 اآلراء التالية  كمثاؿ علغ ذل  .

لقد تبُب أنصار ى ا الرأم نظرية التفويض التشريعي الٍب تنظر إٔب ااكامر التنظيمية أك  الرأي األول :
من  كقت نشرىا حٌب  –كليس ؽبا طبيعتو  –اؼبراسيم من قبيل ااعماؿ التشريعية الٍب تتمت  بقوة القانوف 

عن نطاؽ ااعماؿ  كإف خالفت قانوف التفويض ، كمن ٍب ااهنا تدخل ُب نطاؽ ااعماؿ التشريعية كزبرج
اإلدارية ، اامر ال م يَبتب عليو عدـ خضوعها لرقابة القضاء سواء باإللطاء أك التعويض مثل ااعماؿ 
اإلدارية ااخرل .كال يبكن الطعن بعدـ دستوريتها اف القضاء اإلدارم يراض رقابتو علغ دستورية 

و للتصدي  عليها ، كمن غبظة تصدي  الربؼباف القوانْب، كإمبا زبض  اق  لرقابة الربؼباف كقت عرضها علي
تصبم قوانْب عادية من ناحية الشكل كاؼبوضوع .كذل  ما يَبتب عليو امكانية اغبكومة فبارسة الوظيفة 

دبوجب ى ه ااكامر كاؼبراسيم ، كأف تتناكؿ القوانْب اؼبعموؿ هبا بالتعديل  1التشريعية نيابة عن الربؼباف
 التفويض ، كذل  ُب مواضي  معينة كخ ؿ اَبة ؿبددة . كإلطاء بناء علغ قانوف

ككانت حجة انصار ى ا الرأم أف ى ه ااكامر تنظم مواضي  تشريعية بطبيعتها ، كأهنا تندرج ُب نطاؽ 
القانوف ال م حدكده الدستور أص  .كأف الربؼباف ال يستطي  أف يعدؿ ُب ى ه ااكامر الٍب صدؽ عليها 

خرل يصدرىا  انو ال يعقل أف يكوف العمل ال م يعدؿ أك يلطغ قانونا إال أف يكوف اال بواسطة قوانْب ا
عم  تشريعيا يبا لو . إال أف ى ا الرأم ٓب يلقغ قبوال لدل صبهور الفقهاء ، كٓب يأخ  ؾبلس الدكلة 

 ؼباف عليها .الفرنسي ، ال م يعترب ى ه اللوائم كاؼبراسيم التشريعية  قرارات إدارية حٌب غبظة تصدي  الرب 
، الٍب تعتربا للوائم  1يبثل ى ا الرأم بعض الفقهاء ال ين تبنوا نظرية التجريد التشريعي الرأي الثاني :

كاؼبراسيم التشريعية قرارات إدارية قابلة للطعن باإللطاء أماـ القضاء اإلدارم طيلة مدة التفويض ، م  
 التفويض أيضا . ؿ اَبة  ؿبل التفويض خقدر ا علغ تعديل كإلطاء القوانْب

 : وقد استند من يقول بهذا الرأي إل  أمرين  

                                                 
. عمرك بركات : التفويض ُب القانوف ، 354ؿبسن خليل : النظم السياسية كالقانوف الدستورم ، مرج  ساب  ، ص  1

 . 39،ص  1989دار النهضة العربية 
 . 353ؿبسن خليل : النظم السياسية كالقانوف الدستورم ، مرج  ساب  ، ص  1
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،ىو أف ى ه اللوائم صادرة من السلطة التنفي ية ، كمن ٍب ااهنا قرارات إدارية  األمر األول -
حسب اؼبعيار الشكلي ُب التمييز بْب ااعماؿ اإلدارية كااعماؿ التشريعية  مهما كاف 

 مضموهنا .
، أف الربؼباف نزع الصفة التشريعية من القوانْب ؿبل التفويض طيلة مدة التفويض ،  األمر الثاني -

كربويلها إٔب أعماؿ ذات صفة إدارية تستطي  اغبكومة أف تعدؿ ايها أك تلطيها بأكامر كمراسيم 
ذات طبيعة  إدارية استنادا لقانوف التفويض ، ٍب أعاد الربؼباف صفة التشري  ؽب ه القوانْب بعد  

 اية التفويض ، كأقر ؽبا صفة اللوائم كاؼبراسيم الٍب اصدر ا اغبكومة استنادا لقانوف التفويض .هن
 : وقد وجهت لهذه الرأي انتقادات  عديدة من أىمها    
أف الربؼباف  ال يتمت  بالقوة الٍب ذبعلو يقلل من قيمة التشري  ، كينزؿ هبا من مرتبة القانوف إٔب  -

 .  1اسيممنزلة اللوائم كاؼبر 
أف انصار ى ا الرأم يتجاىلوف أف ى ه اللوائم تصدر من السلطة التنفي  ية  كليس السلطة  -

التشريعية ، فبا يَبتب عليو أف الربؼباف ال هبوز لو اضفاء صفة اللوائم علغ القوانْب ؿبل التفويض 
 كاؼبنزكؿ هبا إٔب منزلة أخرل .

اء أك عدـ الدستورية أماـ ؾبلس الدكلة علغ عكس أف القوانْب التفويضية ال زبض  للطعن باإللط -
 2 ااكامر التفويضية الٍب زبض  لرقابة ا لس باعتبارىا قرارات إدارية .

: يقوؿ هب ا الرام بعض الفقهاء ال ين أخ ك بنظرية (بونوار ُب ربديده لطبيعة اؼبراسيم  الرأي الثالث
التشريعية كالٍب تت ل  ُب أف ى ه اؼبراسيم  سبر دبرحلتْب من غبظة صدكرىا ك غبظة اقرارىا من الربؼباف ، 

ذل  علغ النحو  حيع تتمت  ُب كل مراحلة من ى ه اؼبراحل  بقوة قانونية زبتلف عن ااخرل ،كبياف
 التإب :

كتبدأ ى ه اؼبرحلة من كقت اصدار السلطة التنفي ية لاكامر التنظيمية أك اؼبراسيم  – المرحلة األول 
كحٌب كقت عرضها علغ الربؼباف للتصدي  عليها ، كايها تكوف ى ه ااكامر أعماؿ تشريعية من الناحية 

القانوف كب ل  تستطي  أف تعدؿ كتلطغ القوانْب  اؼبوضعية ، كليس من الناحية الشكلية ، كؽبا قوة
 السارية اهنا تكتسب الصفة التشريعية دبوجب قوانْب التفويض الٍب استندت إليها اإلدارة ُب اصدارىا .

كدبا أف ى ه ااكامر صادرة من اغبكومة ااهنا تعد قرارات ادارية كاقا للمعيار الشكلي كمن ٍب ااهنا زبض  
 لة الفرنسي مثل باقي القرارات اإلدارية ااخرل .لرقابة ؾبلس الدك 

                                                 
1 Ebrard:L artice38de La constitution 4 oct obre 1958 R.D.P.1969 
 . 156،   155طعمية اعبرؼ : مبدأ اؼبشركعية كضواب  خضوع اإلدارة العامة للقانوف ، مرج  ساب  ص  2
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كتبدأ ى ه اؼبرحلة من كقت تصدي  الربؼباف  علغ ااكامر التنظيمية كايها تتحوؿ ى ه  – المرحلة الثانية
ااكامر إٔب أعماؿ تشريعية من الناحيتْب الشكلية كاؼبوضوعية ك تتمت  بنفس خصائ  القوانْب العادية ، 

يها باإللطاء أماـ القضاء اإلدارم كما ال هبوز اح  دستوريتها حسب موقف ؾبلس ا  هبوز الطعن ا
 الدكلة الفرنسي ال م يراض رقابة دستورية القوانْب .

 إال أف ى ا الرأم كاجو العديد من االنتقادات من أنبها ما يلي :    
كؿ مواضي  تدخل  أص  أف ى ا الرأم يعطي ؽب ه ااكامر طبيعية تشريعية  رد أهنا مواضي  تتنا -

 ُب ؾباؿ التشري  ، كذل  يّب معقوؿ .
إذا أقر الربؼباف بااكامر التنظيمية ااف ذل  ال يطّب من طبيعتها القانونية ،اف ذل  ال يتعدل  -

عن كوف الربؼباف عرب عن كجوده ، كأنو قد ربق  من احَباـ السلطة الائحية غبدكد قانوف 
 التفويض .

عرب ى ا الرأم عن موقف صبهور الفقهاء ال ين أخ ك بنظرية توسي  االختصاص ي –الرأم الراب   
ال ئحي ، كالٍب تقر بأف ااكامر التنظيمية أك التفويضية تعد قرارات  إدارية من  كقت  نشرىا كحٌب كقت 

ُب  تصدي  الربؼباف علغ مشركع قانوف التفويض اػباص هبا ، كذل  استنادا ؼبصدرىا ، كللمعيار الشكلي
 التمييز بْب القانوف كال ئحة ، بطض النظر عما تتمت  بو من قوة ُب تعديل أك الطاء القوانْب .

 كعلغ ذل  ااهنا زبض  لرقابة القضاء من الطاء أك تعويض كطّبىا من القرارات اإلدارية ااخرل .
كذل  لصدكر القوانْب إال أهنا تتحوؿ إٔب قوانْب تتمت  بطاب  التشريعات من غبظة تصدي  الربؼباف ، 

 كااعماؿ التشريعية اق  من الربؼباف ، فبا يعِب  أهنا ال زبض  للرقابة الدستورية أك القضائية .
كقد أخ  ؾبلس الدكلة هب ا الرأم ، ااعترب أف ااكامر التنظيمية ذات طبيعة إدارية قبل تصدي  الربؼباف ، 

 ر .1قانوف التفويض (كأهنا ال زبض  لرقابتو حٌب يتأكد من مطابقتها ل
 موقف ؾبلس الدكلة من ااكامر التنظيمية : – انيا 

مر موقف ؾبلس الدكلة الفرنسي من اؼبراسيم أك ااكامر دبرحلتْب ، افي بداية عهده كاف يضف عليها 
ر ،مستندا ُب ذل  19صفة التشريعات العادية كٓب يقبل الطعن ايها أمامو باإللطاء كحٌب هناية القرف (

 نظرية التفويض التشريعي الٍب كاف يتبعها ُب تكييف طبيعة اللوائم كاؼبراسيم . علغ
ر ، ااعترب ى ه ااكامر ؾبرد قرارات إدارية قبل أف 20إال أنو تراج  عن ى ا اؼبواقف من  بداية القرف (

ة ، كأقر يصدؽ عليها الربؼباف ، زبض  لرقابتو سواء كانت ـبالفة ؼببدأ اؼبشركعية أك مبدأ الدستوري
 بامكانية الطعن ايها باإللطاء أمامو عند ـبالفتها لشركط كقواعد قانوف التفويض ، أك الدستور .

كقد اعَبؼ ا لس ؽب ه اللوائم بقوة القانوف ، كباستطاعتها أف تتناكؿ القوانْب اؼبعموؿ هبا بالتعديل أك 
لقانوف كال ئحة ، كتكيفو للعمل كاقا اإللطاء .كذل  بعد اعتناقو للمعيار الشكلي ُب التمييز بْب ا
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ؼبصدره كليس ؼبضمونو .كعندما يصدؽ الربؼباف علغ ى ه القوانْب تصبم قوانْب عادية ، كمن ًب ا  
 زبض  لرقابة القضاء اإلدارم .

ُب  1907ديسمرب  6كمن أكٔب ااحكاـ الصادرة عن ؾبلس الدكلة ُب ى ا الشأف ، حكمو الصادرة ُب 
 .  1ك  حديد الشرؽ كأخركفقضية ،شركة سك

ُب قضية االرباد الوطِب للنقابات  1961نوامرب عاـ  24حكم ؾبلس الدكلة الصادر ُب  -
 البوليس  .

ُب قضية اؼبؤسبر اؼبنعقد لبحع موضوع  1990يونيو  11حكم ؾبلس الدكلة الصادر ُب  - -
 إقليم (كاليدكنيا اعبديدةر.

ذىب إليو صبهور الفقهاء كؾبلس الدكلة الفرنسي علغ بناء علغ ما سب  ذكره ااننا نرل أف ما  -
ح  عندما اعترب ااكامر التنظيمية الصادرة من السلطة التنفي ية أعماؿ اإلدارية ذات طبيعة 
إدارية من كقت صدكرىا إٔب كقت تصدي  الربؼباف عليها علغ الريم من أهنا تنظم مواض  تندرج 

 منو. 34ُب اؼبادة  1958ُب نطاؽ القانوف ال م حدده دستور 
 1991ااكامر التنظيمية  ُب ظل الدستور اؼبوريتا٘ب الصادر سنة  –اؼببحع الثالع 

ُب ظركؼ سيئة من الناحية السياسية كاالقتصادية  كاالجتماعية ،  1991ظهر الدستور اؼبوريتا٘ب عاـ  
 شل .كذل  بعد ؿباكالت انق بية عسكرية متتالية ، بعضها قبم ، كالبعض ااخر ا

كقد انعكس ذل  علغ مادة الدستور نفسها بشكل متعمد ،أك يّب متعمد ااذا كاف متعمدا اانو كاضم 
من خ ؿ تقوية السلطة التنفي ية عامة كرئيس الدكلة خاصة علغ حساب السلطة التشريعية ، اذ يتمت  

 –الرئاسي ، باعتباره  رئيس اعبمهورية باختصاصات كاسعة تقارب تل  يتمت  هبا رئيس الدكلة ُب النظاـ
رئيس الدكلة ،كحامي الدستور ، كالضامن ل ستق ؿ الوطِب ، كالضامن للسّب  –أم الرئيس اؼبوريتا٘ب 

اؼبنظم كاؼبضطرد للسلطات العمومية ، كاااظ علغ امن الوطن ، إٔب يّب ذل  من اؼببادئ الكبّبة الٍب 
 مدل الصدؽ كاعبدية ُب ذل . ٓب ىبترب ايها إٔب حد ااف بشكل جدم ليتبْب لنا

 ااف ذل  ناب  من  –كذل  ما نراه  –أما إذا كانت تقوية سلطات رئيس الدكلة يّب متعمدة 
كنقل بعض احكامو بشكل اعمغ كردمء  ، كيّب  1958من االعتماد علغ الدستور الفرنسي لسنة 

 متبصر .

                                                 

- 1 C.E.6.12.1907.P 913. ،  عبدالعظيم عبدالس ـ : الدكر التشريعي  لرئيس الدكلة ، مرج  ساب
 .137ص
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ريعي  ُب مواد حصرية نصت عليها اختصاص الربؼباف ُب ا اؿ الدستور التش 1991اقد حدد دستور 
الفرنسي ، كب ل  تكوف اؼبواد اػبارجة عن نطاؽ  1958من دستور  34منو ، اسوة باؼبادة  57اؼبادة 
من الدستور من اختصاص ال ئحة ، اامر ال م ترتب عليو أف اصبحت ال ئحة ىي  57اؼبادة 

 ئي .اؼبصدر ااصيل للتشري  ، كأف القانوف ىو اؼبصدر االستثنا
منو الٍب تن   25مبدأ رئاسة رئيس اعبمهورية  لس الوزراء دبقتضغ اؼبادة  1991كما أقر دستور 

 علغ أف (يبارس رئيس اعبمهورية السلطة التنفي ية ، كيَبأس ؾبلس الوزراءر.
من دستور اعبمهورية اػبامسة الٍب نصت علغ أف (يرأس رئيس اعبمهورية ؾبلس  9كتقابلها اؼبادة 

 اءر.الوزر 
من الدستور اؼبوريتا٘ب علغ أف رئيس اعبمهورية (... يتمت  بالسلطة التنظيمية  32كقد نصت اؼبادة 

من الدستور  21كيبكنو أف يفوض جزئها أك كلها للوزير ااكؿ ... ر ، كى ا الن  قريبا من اؼبادة 
ئاسة ؾبلس الوزراء ، علغ الفرنسي الٍب تن  علغ أف (هبوز بصفة استثنائية أف ينوب الوزير ااكؿ عن ر 

 أف يكوف ذل  دبقتضغ تفويض صريم كجبدكؿ أعماؿ ؿبدد...ر.
كال م يهمنا من السرد الساب  ىو بياف أف الدستور اؼبوريتا٘ب يأخ  أخ ا من دستور اعبمهورية الفرنسية 

يضا عما ال زبرج ىي أ 1991اػبامسة ، كأف رأستنا ى ه الٍب تنصب علغ اللوائم التنظيمية ُب دستور 
 ل ا ااف تناكلنا ؽب ه اعبزئية من البحع سيكوف علغ النحو التإب :سب  ذكره .

 . 1991نطاق القانون في ظل دستور  –المطل  األول 
 . 1991اللوائح التنظيمية في ظل دستور  –المطل  الثاني 
  1991نطاق القانون في ظل دستور  -المطل  األول

عاـ  إٔب ربديد نطاؽ كؾباؿ القانوف ، كحصره ُب مواضي  1991ذىب الدستور اؼبوريتا٘ب  الصادر 
  كسنبْب ذل  كاقا االٌب :، أك قوانْب أساسية .ينظمو الربؼباف ، إما بقوانْب عادية 

 المواضيع التي ينظمها البرلمان بقوانين عادية : –أوال 
القانوف ، كتل  اؼبواضي  الٍب ينظمها ، أك ىبت  بتنظيمها ،  من الدستور ؾباؿ  57لقد حددت اؼبادة 

 كما كرد ُب الدستور بعض اؼبسائل ااخرل الٍب يبكن أف يتناكؽبا التشري  بالتنظيم .
 كسنقف علغ ى ين النوعْب من اؼبواضي  حسب االٌب :

 من الدستور  57اؼبواضي  الٍب ينظمها الربؼباف كاقا للمادة  –أ 
 الٍب ينظمها الربؼباف بقوانْب عادية حسب نصوص متفرقة من الدستور . اؼبواضي  –ب 
 ر 1من الدستور ) 57القوانين التي ينظمها البرلمان وفقا للمادة  –أ 

ؾباؿ أك نطاؽ لقانوف ، كتركت تنظيمو للربؼباف ، كسن كر ىنا امثلة كاردة ُب ن  ى ه  57بينت اؼبادة 
ل ُب ؾباؿ القانوف : حقوؽ ااش اص ، ككاجبا م ااساسية اؼبادة ،  اذا نصت علغ االٌب (تدخ
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السيما نظاـ اغبريات العمومية كضباية اغبريات الفردية ... اعبنسية الزكاج ، الط ؽ ، اؼبّباث ... ربديد 
اعبرائم أك اعبنم ، كك ل  العقوبات ... انشاء كتنظيم اؽبيئات القضائية ... االجراءات اؼبدنية كطرؽ 

... النظاـ اعبمركي ، نظاـ اصدار العملة ... نظاـ اؼبلكية كاغبقوؽ العينية ... نظاـ االنت ابات  التنفي 
 كالتقسيم االقليمي ...ر.

 كتنتهي اؼبادة السابقة بالعبارة التالية (... كلقانوف نظامي أف يوض  كيكمل أحكاـ ى ه اؼبادةر.
ُب تنظيم اؼبواضي  الٍب نصت عليها ، إٔب حد كىك ا ااف ى ه اؼبادة أعطيت للربؼباف سلطات كاملة 

 كاعبزيئات من خ ؿ القوانْب اؼبنظمة لتل  اؼبواضي  . –إف أراد  –كض  التفاصيل 
سالفة ال كر حددت ؾباؿ القانوف ، كبنيت نطاقو ، ااف الربؼباف ُب ظلها ال يقت   57كدبا أف اؼبادة 

الواردة ُب مًب ى ه اؼبادة أك كض  اؼببادئ دكره علغ بعض الضمانات ااساسية لبعض اؼبواضي  
الفرنسي ، كإمبا تتجاكز 1958من دستور  34ااساسية للبعض ااخر ، كما حاصل ُب ظل اؼبادة 

 سلطتو ذل  ُب كض  ما يشاء من تفصيل لكل ما كرد ُب ى ه اؼبادة .
 -ل ، كإف كجد أص ُب اؼبستقب –كب ل  يكوف اؼبشركع الدستورم اؼبوريتا٘ب قد سد باب االخت ؼ 

من الدستور ، خاصة ايما يتعل  بالتمييز بْب ما ىو من اؼببادئ  75حوؿ شرح كتفسّب مضموف اؼبادة 
من دستور  34ااساسية ، كما ىو من الضمانات ااساسية ، الٍب كانت ؿبل خ ؼ ُب ظل اؼبادة 

  75الفرنسي ، الٍب تعترب اؼبصدر للمادة  1958
 ٘ب .من الدستور اؼبوريتا

 -المواضيع التي ينظمها البرلمان بقوانين عادية حس  نصوص متفرقة من الدستور : –ب 
اؼبوريتا٘ب ُب اؼبواضي  الٍب هبوز أف تنظم بناء علغ نصوص أخرل من الدستور  1991ٓب يتوس  دستور 

ت العامة ، من الدستور الٍب تدكر حوؿ اغبريا 10، كإمبا حصرىا ُب مادتْب أك    ة ، أنبها اؼبادة 
من الدستور علغ أف (تضمن الدكلة لكااة اؼبواطنْب اغبريات العمومية  10كفبارستها .اقد نصت اؼبادة 

 كالفردية ، كعلغ كجو اػبصوص :
 حرية التنقل كاإلقامة ُب صبي  أجزاء تراب اعبمهورية -
 حرية دخوؿ الَباب الوطِب ،كحرية اػبركج منو  -
 حرية الرأم كحرية التفكّب. -
التعبّب ، حرية االجتماع ، حرية انشاء اعبمعيات ، كحرية االلبراط ُب أية منظمة سياسية  حرية -

ال  –ك  -كنقابية ىبتاركهنا ،حرية التجارة كالصناعة ، حرية اإلبداع الفكرم كالفِب كالعلمي ، 
 تقيد اغبرية إال بقانوفر.
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كحرياتو ااساسية كمن ٍب ااف كىك ا يتضم أف اؼبواضي  السابقة تعد جوىر حقوؽ االنساف  -
عندما أعلنت أف الدكلة تضمنها لكااة اؼبواطنْب ، ااف ذل  يعِب  أهنا ح  هبب أف  10اؼبادة 

 .  1يبارسو صبي  اؼبواطنوف بطض النظر عن أم ارؽ قد يكوف بينهما
 المواضيع التي ينظمها البرلمان بقوانين أساسية : –ثانيا 

ؼبوريتا٘ب نظّبه الفرنسي ُب استحداث تفرقة بْب القوانْب الٍب يضعها الربؼباف ، لقد اتب  اؼبشرع الدستورم ا
، كمن ٍب  2كٓب يساكم بينهما ، اأقر بأف القوانْب ااساسية ىي الٍب يضفغ عليها الدستور ى ه الصفة

لقوانْب ااهنا زبض  االجراءات خاصة من ناحية مناقشتها كالتصويت عليها داخل الربؼباف .أما يّب ى ه ا
أقر للربؼباف بعض اؼبواضي  الٍب ينظمها  1991ااهنا تعد قوانْب برؼبانية  عادية كل ل  ااف دستور 

من الدستور علغ أف (وبدد قانوف نظامي من شركط انت اب  48بقوانْب أساسية اقد نصت اؼبادة 
الٍب تن  علغ أف  82ادة أعضاء الربؼباف كعددىم ... كما وبدد نظاـ عدـ القابلية كالتعارض ...ر، كاؼب

(كظائف أعضاء ا لس الدستورم متعارضة م  الوظائف اغبكومة أك الربؼباف كوبدد قانوف نظامي 
الٍب تقضغ بأف (وبدد قانوف نظامي قواعد تنظيم كسّب ا لس  88التعارضات ااخرلر ، كاؼبادة 

من الدستور علغ  89  ،نصت اؼبادة الدستورم ، كاالجراءات اؼبتبعة أمامو ...ر .باإلضااة إٔب ما سب
أف (... وبدد قانوف نظامي النظاـ ااساسي للقضاء كتكوين كسّب كص حيات ا لس ااعلغ للقضاء 

الٍب تن  علغ أف (... وبدد قانوف نظامي تشكيل ؿبكمة العدؿ السامية كقواعد  92...ر.كاؼبادة 
الٍب تن  علغ أف (وبدد قانوف نظامي تكوين  97دة سّبىا ... كاالجراءات اؼبتبعة أمامهار ،كك ل  اؼبا

ا لس االقتصادم ،االجتماعي كقواعد سّبه ر.تل  اذف بعض اؼبواضي  الٍب ينظمها الربؼباف بقوانْب 
 أساسية ، كيتب  ُب ذل  إجراءات اكثر تعقيدا من ناحية مناقشتها كالتصويت عليها .

القوانْب ااساسية تأٌب من حيع تسلسل القواعد القانونية ُب ككما ىو معركؼ ااف الفقو هبم  علغ أف 
 . 3مرتبة أدٗب من الدستور ، كأعلغ من القوانْب العادية

 .217عبد اغبميد متؤب (كأخرين ر: القانوف الدستورم كالنظم السياسية مرج  ساب  ، ص  – 1
 كما بعدىا . 266رمزم  الشاعر : النظرية العامة للقانوف الدستور ، مرج  ساب  ، -2

 
 

                                                 
.ؿبمد مدحت  308، ص  2008ؿبمد راعت عبد الوىاب : رقابة دستورية القوانْب ، دار اعبامعة اعبديدة ، 1

 .  45،ص  2013يساف : اغبماية الدكلية غبقوؽ االنساف ،دار الراية للنشر كالتوزي  
 217عبد اغبميد متؤب (كأخرين ر: القانوف الدستورم كالنظم السياسية مرج  ساب  ، ص  2
 كما بعدىا . 266زم  الشاعر : النظرية العامة للقانوف الدستور ، مرج  ساب  ، رم 3
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 1991اللوائح التنظيمية في ظل دستور  –المطل  الثاني 
أشرنا ُب بداية ى ا البحع اف التفويض يعد أحد مظاىر مشاركة السلطة التنفي ية للسلطة التشريعية  ُب 

يامها ؿبلها ُب فبارسة الوظيفة التشريعية ، ريم كجودىا كق –احيانا  –اختصاصا ا التشريعية ، كاح ؽبا 
بأدائها .إال أف التفويض التشريعي ال ينصب علغ صبي  اختصاصات الربؼباف التشريعية كال تل  
ااساسية الٍب قرر الدستور أف ىبت  هبا ، اف التفويض إف كاف شام  اعترب ذل  تنازال من الربؼباف عن 

يا ، حيع أف كظيفة الربؼباف كظيفتو التشريعية ، كاسنادىا للسلطة التنفي ية كىوا مر يّب جائز دستور 
أجاز  1991ليست حقا لو  يتصرؼ ايها كما يريد .كم  ذل  ااف الدستور اؼبوريتا٘ب الصادر سنة 

 ر من الدستور. 38،60،68التفويض ، كاقر للربؼباف اغب  ُب ذل  ، ُب اؼبواد (
 : وسنقف عل  اللوائح التنظيمية في ظل الدستور الموريتاني عل  النحو التالي

 من الدستور: 60اللوائم التنظيمية الصادرة بناء علغ اؼبادة  –أكال 
 من الدستور. 68ااكامر التنظيمية الصادرة كاقا للمادة  – انيا 
 من الدستور. 38ااكامر التنظيمية الصادرة بناء علغ  – الثا 
 من الدستور : 60األوامر  التنظيمية الصادرة بنا عل  المادة  –أوال 

، 25دستور اؼبوريتا٘ب لرئيس الدكلة كاغبكومة اصدار اللوائم التنظيمية ، كذل  كاقا للمادتْب أجاز ال
أقرت هب ا اغب  باعتباره رئيس الوزراء ، اذ نصت علغ أف  – 25 –من الدستور ، ااؼبادة ااكٔب  60

 (يبارس رئيس اعبمهورية السلطة  التنفي ية كيَبأس ؾبلس الوزراءر.
ر للحكومة  بعد موااقة 1ن نفس الدستور اقد خولت ح  اصدار اللوائم التنظيمية (م 60أما اؼبادة 

رئيس اعبمهورية ، اقد نصت ى ه اؼبادة علغ أف (للحكومة بعد كااؽ رئيس اعبمهورية كمن أجل تنفي  
برناؾبها أف تستأذف الربؼباف ُب اصدار أمر قانو٘ب خ ؿ أجل مسمغ يقضي بازباذ اجراءات من العادة 

 .1أف تكوف ُب ؾباؿ القانوف 
 يت   ى ه ااكامر القانونية ؾبلس الوزراء تتطلب كااؽ رئيس اعبمهورية ال م يوقعها . -
تدخل ااكامر القانونية حيز التنفي  اور نشرىا ، يّب أهنا تصبم اليية إذا ٓب يتسلم الربؼباف  -

ضاء ااجل اؼب كور ُب الفقرة مشركع قانوف التصدي  قبل تاريو ال م وبدده قانوف التأىيل كبانق

                                                 
ننبو أف اؼبشركع الدستورم اؼبوريتا٘ب اطل  علغ ى ه اللوائم كااكامر التنظيمية ، كبطض عن انواع التسميات ااف  1

 اعبوىر كاحد ، كىو أهنا ُب ااخّب لوائم صادرة عن السلطة التنفي ية .
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ااكٔب من ى ه اؼبادة تصبم ى ه ااكامر القانونية يّب قابلة للتعديل إال دبوجب القانوف ُب 
 اؼبواضي  اػباصة با اؿ التشريعي .

 يصبم قانوف التأىيل  ال ييا إذا حلت اعبمعية الوطنية ر. -
التنظيمية أك أكامر قانونية إال أف ذل  ٓب يكن ى ا الن  يتيم  للحكومة كرئيس الدكلة اصدار اللوائم 

 بشكل مطل  ، كإمبا كاقا لشركط معينة ، كُب نطاؽ ؿبدد ، سنقف عليهما  علغ النحو االٌب :
 شركط صدكر اللوائم التنظيمية  –أ 

 نطاؽ اللوائم التنظيمية  –ب 
 الطبيعة القانونية للوائم التنظيمية  –ج 
 التنظيمية :شركط صدكر اللوائم  –أ 

 من الدستور أف شركط تطبيقها تتمثل ُب االٌب : 60يست ل  من ن  اؼبادة 
 أف تستأذف اغبكومة من الربؼباف  إصدار ى ه اللوائم – 1

كيعِب ى ا الشرط  أف اغبكومة من الربؼباف القائم أف يسمم ؽبا باصدار ااكامر التنظيمية أك القانونية من 
ـو ، سواء ُب الظركؼ العادية أك االستثنائية ااؼبادة ٓب تشَبط ؽب ا التفويض أم أجل تنفي  برناؾبها اؼبزع

نوع من الظركؼ ، كال أف يقدرىا الربؼباف ، كإمبا اكتفت بعبارة (من أجل تنفي  برناؾبها ...ر، ليكوف 
أف من الدستور تقضغ ب 60ذل  مربر للتفويض ، كاصدار ى ه اللوائم .كم  ذل  نرل أف ركح اؼبادة 

يكوف عبوء اغبكومة  إٔب اصدار اللوائم التنظيمية  لو  ما يربره ، كمركر الدكلة بصعوبات كازمات خطرة 
يستحيل معها االنتظار حٌب تنف  اغبكومة برناؾبها بالطرؽ العادية ، أكأف تكوف الظركؼ علغ درجة من 

ؼباف لوحده ؼبا تتسم بو من بطث ، أك اػبطورة الٍب ال يبكن التطلب عليها بالطرؽ العادية الٍب يت  ىا الرب 
 أف تكوف ايلبية الربؼباف ٓب تتف  حوؿ ما ينبطي ازباذه من اجراءات .

كمن اؼبنط  أف يكوف تقدير الظركؼ اؼبؤدل إٔب اصدار اللوائم ا لتنظيمية يّب قاصرة علغ اغبكومة ، 
كصاحب االختصاص  -كأم شعب   –كإمبا يشاركها ُب ذل  الربؼباف باعتباره اؼبعرب عن إرادة  الشعب 

ااصيل ُب ميداف التشري  ، كذل  ما يَبتب عليو تقييد اغبكومة من مباشرة ى ا االختصاص كلما 
 .   1أرادت

أما اال ار القانوف ؽب ا التفويض ُب اصدار ااهنا تقتصر علغ اغبكومة الٍب طلبت التفويض ، كُب حالة 
 سقوطها ااف التفويض يسق  .

 ذل  اأف تعديل الوزارم ال يَبتب عليو سقوط التفويض .ك علغ خ ؼ 

                                                 
 . 145ت ، ص  –فبدكح عبد اغبميد : سلطات الضب  اإلدارم ُب الظركؼ االستثنائية ، د  1
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كأما الربؼباف اانو إذا حل أك انتهت مدتو التشريعية ااف ذل   يؤدم إٔب انتهاء مدة التفويض كذل  كاقا 
 1 الٍب تن  علغ أف (... يصبم قانوف التأىيل ال ييا إذا احلت اعبمعية الوطنية ر. 60للمادة 

 تصدر عن ؾبلس الوزراء : اللوائم التنظيمية – 2
الٍب تقر بأف  60يقصد هب ا الشرط أف اللوائم التنظيمية تصدر من ؾبلس الوزراء ، كذل  بن  اؼبادة 

 (... يت   ى ه االكامر القانونية ؾبلس الوزراء كتتطلب كااؽ رئيس اعبمهورية ال م يوقعها ...ر.
ة صباعية ، ا  هبوز لرئيسو اصدراىا بارادتو كيعِب ذل  أف ى ه اللوائم تصدر من ؾبلس الوزراء كهيئ

 –اؼبنفردة ، كما ال هبوز لو أف يفوض الوزراء ُب اصداراىا .كل ل  تأٌب أنبية توقي  رئيس اعبمهورية 
علغ ى ه ااكامر أك اللوائم ، اف ذل  اجراء جوىرم  –.ر  25باعتباره (... يَبأس ؾبلس الوزراء .ـ 

راقبة أعماؿ اغبكومة ، كالتأكد من مطابقتها لسياسة الدكلة العامة ، كمن يتيم لو سلطات حقيقية ُب م
  برنامد اغبكومة ال م دبوجبو منحت التفويض .

 ربديد اؼبدة الزمنية للوائم التنظيمية  : -3
من الدستور حيع نصت علغ أ ف(للحكومة ... أف تستأذف الربؼباف ...  60كرد ى ا الشرط ُب اؼبادة 

مسمغ ...ر ، فبا يعِب أف الربؼباف عليو أف وبدد اؼبدة الزمنية  الست داـ ى ه اللوائم ، خ ؿ أجل 
خاصة أنو ال هبوز لو أف يتناكؿ بالتشري  تل  اؼبواضي  الٍب تنظمها اغبكومة باللوائم التنظيمية خ ؿ 

 قانوف التفويض ، أف الربؼباف عليو أف وبدد مدتْب من الزمن ُب 60مدة التفويض .كيبدك من ن  اؼبادة 
ؿبدد ُب اؼبدة ااكٔب الفَبة الٍب يبكن للحكومة أف تصدر خ ؽبا ااكامر التنظيمية ، كوبدد ُب اؼبدة الثانية 
الفَبة الٍب ينبطي علغ اغبكومة أف تقدـ ايها مشركع قانوف ااكامر التنظيمية للتصدي  عليها ، ذل  أف 

تكوف ناا ة من  كقت نشرىا إال أهنا تصبم ملطية إذا ٓب يستلم ى ه اؼبادة تقر بأف االكامر أك اللوائم 
 ر.60 الربؼباف مشركع القانوف للتصدي  عليو قبل تاريو ال م وبدده (قانوف التأىيل ، كما تقوؿ (ـ

 :.2أف يعرض مشركع ااكامر التنظيمية علغ الربؼباف – 1
ربؼباف بضركرة ربديد مدة معينة هبب هب ا ، الشرط ، اذا الزمت ال 1991من الدستور  60تقر اؼبادة 

علغ اغبكومة أف تقدـ خ ؽبا مشركع قانوف ااكامر التنظيمية ، من أجل مراجعتها كالتحق  من مدل 
مطابقتها لقانوف التفويض .كُب حالة عدـ عرض اغبكومة مشركع قانوف ااكامر التنظيمية أك التفويضية 

انت تتمت  بو من قوة القانوف اعتبارا من اؼبدة الٍب كاف علغ علغ الربؼباف قبل هناية التفويض زاؿ ما ك
الٍب تن  علغ أنو (... تدخل ااكامر القانونية  60اغبكومة أف تعرضو علغ الربؼباف ، كذل  بن  اؼبادة 

                                                 
1 

Ebrar: ArticLe38 de La constitution. Op.cit .p293   
 . 118عبد العظيم عبدالس ـ : الدكر التشريعي لرئيس الدكلة ... مرج  ساب  ، ص ،  2
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تاريو حيز التنفي  اور نشرىا يّب أهنا تصبم ال يية إذا ٓب يتسلم الربؼباف مشركع قانوف التصدي  قبيل ال
 1 .وبدده قانوف التأىيل   ال م

كبانقضاء ااجل اؼب كور ُب الفقرة ااكٔب من ى ه اؼبادة تصبم ااكامر القانونية يّب قابلة للتعديل إال 
دبوجب القانوف ُب اؼبواضي  اػباصة با اؿ التشريعي ...ر اتصدي  الربؼباف علغ ااكامر أك اللوائم يعطيها 

أخ   1991كمن ٍب ااف ذل  هبنبها الرقابة الدستورية ، اف دستور صفة القانوف اعتبارا من نشرىا 
بالرقابة السابقة علغ دستورية القوانْب .كما أف تصدي  الربؼباف علغ ى ه اللوائم أك ااكامر يعد نوعا من 

 رقابة الربؼباف علغ عمل اغبكومة ، كذل  حٌب ال زبرج ى ه اللوائم عن حدكد التفويض .
 :2م التنظيمية نطاؽ اللوائ –ب 

قلنا سابقا أف الدستور اؼبوريتا٘ب حدد ؾباؿ القانوف ، كترؾ ل ئحة تنظيم كل ما ىو خارج عن  ى ا 
انكماش نطاؽ القانوف ، كاتساع ؾباؿ ال ئحة كل ل  ااننا نرل أف  –أيضا  –ا اؿ ، كيعِب ذل  

عادية كال تشمل تل  اؼبواضي  الٍب تنظم نطاؽ اللوائم التنظيمية يقتصر علغ اؼبواضي  الٍب تنظم بقوانْب 
(بقوانْب أساسية ر، اف ى ه ااخّبة يتب  ُب  تعديلها  كمناقشتها كالتصويت عليها إجراء اكثر تعقيدا 

 من تل  اؼبتبعة ُب القوانْب العادية .
كجود ام ٍب أف اؼبواضي  الٍب تنظم بقوانْب أساسية بطبيعتها زبرج عن التفويض التشريعي ، حيع ال 

ع قة بينها كبْب برامد اغبكومة ال م من أجلو طلبت التفويض ، كلع قتو أيضا بالسلطات التالية : 
 تنظيم السلطات التنفي ية ، كالقضائية كالتشريعية ، كا لس الدستورم .

 اؿ يضاؼ إٔب ما سب  أنو لو أجيز التفويض ُب مواضي  كالقوانْب ااساسية لَبتيب علغ ذل  ااساح ا
لايلبية الربؼبانية لتتف  م  اغبكومة للت ل  من االجراءات اػباصة باصدار ى ه القوانْب ، خاصة 

 اؼبتعلقة باايلبية الربؼباف .
 :  3الطبيعة القانونية  للوائم التنظيمية –ج 

ونية ؽب ه ٓب نعثر علغ أم رأم كال حكم قضائي ُب موريتانيا يبكن أف يستند عليو ؼبعراة الطبيعة القان
  اللوائم من جهة نظر الباحثْب اؼبوريتانيْب ،أك قضائهم .

أمامنا إال اإلقرار دبا ذىب إليو صبهور اقهاء القانوف الفرنسي ال ين يتبنوف نظرية توسي   ك ل ل  الم يب 
من الدستور  60االختصاص ال ئحي ، كتطبيقها علغ اللوائم التنظيمية الصادرة دبقتضغ اؼبادة 

                                                 
1 Ebrar: ArticLe38 de La constitution. Op.cit .p293 
2 d.D.soto: La Loir et regLement dans La constitution 1958 .R.D.P. 

1959.p288                     
 . 155،156طعمية اعبرؼ : مبدأ اؼبشركعية كضواب  خضوع اإلدارة العامة للقانوف ، مرج  ساب  ،ص،  3
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يتانيا ، ل ا ااف ى ه ااكامر أك اللوائم التفويضية تعد قرارات إدارية عادية من  كقت نشرىا كحٌب اؼبور 
 غبظة تصدي  الربؼباف علغ مشركع قانوف التفويض اػباص هبا .

كذل  استنادا ؼبصدرىا كاؼبعيار الشكلي ُب التمييز بْب القانوف كااعماؿ اإلدارية ، بطض النظر عن قو ا 
زبض  لرقابة القضاء من حيع  –أم ااكامر أك اللوائم  –أك الطاء القانوف ، كمن ٍب ااهنا  ُب تعديل

 اإللطاء كالتفويض مثل بقية القرارات اإلدارية ااخرل ، أم أهنا ال يبكن أف تتحصن ضد ى ه الرقابة .
ليها كبالتإب ال زبض  إال أف ى ه ااكامر أك اللوائم تأخ  الطاب  التشريعي من  غبظة تصدي  الربؼباف ع

 للرقابة الدستورية أك القضائية ، اف القوانْب كااعماؿ التشريعية تصدر اق  من الربؼباف .
 من الدستور : 68ااكامر التنظيمية الصادرة كاقا للمادة  – انيا 

  ُب اصدار اغبة باعتباره رئيسا  لس الوزراء من الدستور اؼبوريتا٘ب لرئيس اعبمهوري 68أتاحت اؼبادة 
 30أكامر أك لوائم تفويضية تتعل  دبشركع اؼبيزانية العامة للدكلة إذا ٓب يت   الربؼباف قرارا ايها ُب مدل (

 يومار من تاريو إيداعو .
 علغ أف (يصادؽ الربؼباف علغ مشاري  قانوف اؼبالية  68اقد نصت اؼبادة 

 دكرة نوامربيقدـ مشركع قانوف اؼبالية إٔب الربؼباف اورا اتتاح  -
يوما من تقديبو ربيل  30إذا ٓب تقل اعبمعية الوطنية كلمتها ُب قراءة أكلية وبدد مشركع خ ؿ  -

يوما ، كيلجأ ىنا إٔب  15اغبكومة اؼبشركع إٔب ؾبلس الشيوخ ال م يبت ايو ُب يضوف 
 من ى ا الدستور  66االجراءات الواردة ُب اؼبادة 

ؼباف علغ اؼبيزانية أك إذا ٓب يصوت عليها باؼبوازنة  ربيل إذا انقضت الدكرة دكف أف يصوت الرب  -
 ريوما مشركع اؼبيزانية إٔب اعبمعية الوطنية ُب دكرة استثنائية .15للحكومة ُب يضوف (

أياـر، كإذا ٓب يتم التصويت علغ اؼبيزانية عند انقضاء ى ه اؼبدة 8كعلغ اعبمعية الوطنية أف تبت ُب (
  قائيا بأمر قانوف ...ر .يقرىا رئيس اعبمهورية تل

يبدك من ى ا الن  أف اؼبشركع الدستورم الـز اغبكومة بعرض اؼبيزانية العامة للدكلة علغ الربؼباف كاقا 
إلجراءات ؿبددة من أجل دراستها كمناقشتها كالتصويت عليها ، اذ تقدـ علغ اعبمعية الوطنية أكال 

يومار ، ٍب تقـو اغبكومة باحالة  30يزانية خ ؿ (إلبداء ما تراه من م حظات يّب هنائية حوؿ اؼب
يومار ، ذل   15مشركع اؼبيزانية إٔب ؾبلس الشيوخ ال م هبب عليو أف يبت ُب ى ه اؼبيزانية ُب يضوف (

 من الدستور الٍب تنظم طرؽ حل اػب ؼ بْب الربؼباف كاغبكومة . 66كاقا اإلجراءات الواردة ُب اؼبادة 
لربؼباف علغ اؼبيزانية ُب الدكرة الربؼبانية الٍب قدمت ايها ، ااف الربؼباف يعقد دكرة كُب حالة عدـ تصويت ا

استثنائية ربيل ايها اغبكومة اؼبيزانية العامة إٔب اعبمعية الوطنية اق  ، كعلغ ى ه ااخّبة أف تصوت علغ 
 رئيس اعبمهورية (بأمر قانو٘بر ل اياـر ، كإف تع ر عليها ذل  ،يتم إقرار اؼبيزانية من قب 8اؼبيزانية خ ؿ (
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كىك ا تربز ى ه اؼبادة الدكر ال م يتمت  بو رئيس اعبمهورية ُب ا اؿ اؼبإب ، إال أف ى ا الدكر ال يظهر 
 إٔب بعد اشل الربؼباف ُب اقرار اؼبيزانية العامة للدكلة .

 من الدستور : 38ااكامر التنظيمية الصادرة بناء علغ اؼبادة  – الثا 
من  38الدستور اؼبوريتا٘ب لرئيس اعبمهورية اغب  ُب اصدار أكامرأ كلوائم تنظيمية استناد إٔب اؼبادة  منم

الدستور الٍب سبكنو من اجراء استفتاء شعيب ُب أم قضية كطنية .اقد نصت ى ه اؼبادة علغ أف (لرئيس 
ة ر .ى ه اؼبادة اتحت اعبمهورية  أف يشّب الشعب عن طري  االستفتاء ُب كل قضية ذات أنبية كطني

 بابا كاسعا لرئيس اعبمهورية ُب است دامها ُب أم قضية يتبناىا باعتبارىا تكتسغ (أنبية كطنيةر.
من  38كى ه اانبية ىو ال م يقدرىا بنفسو دكف اغبكومة أك الربؼباف ، كبالتإب ااف است دـ اؼبادة 

 1958من دستور  11 1كذل  عكسا للمادة الدستور ترج  إٔب اإلرادة اؼبنفردة لرئيس اعبمهورية ، 
  من الدستور اؼبوريتا٘ب . 38الفرنسي الٍب أخ ت منها اؼبادة 

 الخاتمة                                           
كنست ل  فبا سب  ظاىرة التوس  ُب االختصاصات التفويضية ُب النظامْب الفرنسي كاؼبوريتا٘ب ، كأف 

اغباصل ُب مفهـو الدكلة اغبديثة ، اذ تشعبت كظائفا كتنوعت ؾباالت تدخلها ، ذل  راج  إٔب التطّب 
اامر ال م جعل السلطة التنفي ية تتحمل العبء االكرب ُب اشباع اغباجات اؼبتزايدة كاؼبلحة للمواطنْب 

سبر هبا  اتضطر أحيانا إٔب التفويض كاصدار اللوائم أك ااكامر التنظيمية ؼبواجهة ااكضاع اغبرجة الٍب
الدكلة ، كالٍب ال تتحمل معاعبتها بقوانْب نظرا لبطيء إجراءات ى ه ااخّبة ، كعدـ قدر ا علغ ؾبارات 

قد اعَبات بالتفويض  1958ااحداث اؼبتسارعة .كإذا كانت الدساتّب الفرنسية الصادرة قبل دستور 
ة اػبامسة قد أقره ُب اؼبواد ااف دستور اعبمهوري –ال م منعو  1946باستثناء دستور  –بشكل ضي  

ر، االلوائم التنظيمية  68،  60، 38ر ، كاتبعو ُب ذل  الدستور اؼبوريتا٘ب ُب اؼبواد ( 47، 11،38(
أك ااكامر تستطي  أف تعدؿ أك تلطغ التشريعات القائمة الٍب تعاِب مواضي  منصوص عليها ُب قانوف 

 قوؽ اإلااد كحريا م العامة .التفويض ، اامر ال م قد يَبتب عليو اؼبساس حب
كقد أشرنا ُب ى ا البحع أف اؼبشرع الدستورم الفرنسي كنظّبه اؼبوريتا٘ب حصرا نطاؽ اللوائم أك ااكامر 
التنظيمية علغ موضوعات القوانْب العادية الٍب كردت ُب قانوف التفويض ، كخركج اؼبواضي  الٍب تنظم 

ا تتعل  بتنظيم السلطات العامة ُب الدكلة ، كمن ٍب ا  ع قة بقوانْب أساسية من ؾباؿ التفويض ، اهن
 ؽبا بربامد اغبكومة ال م من أجلو طلبت التفويض من الربؼباف . 

     

                                                 
بناء علغ اقَباح اغبكومة ا ناء دكرات انعقاد الربؼباف من الدستور الفرنسي علغ أف (لرئيس اعبمهورية  11تن  اؼبادة  1

 أك بناء علغ اقَباح مشَبؾ من ا لسْب ... أف يعرض ُب استفتاء عاـ ...ر.
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