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األخوو ا األضل ووص ً عوولح ن وور ًسوول  خوو ا  ا  ووة    وو     

 التك م بلاللتزام بلآلتي:

. أن ال يكوو ن  وود شر  لوو  ال قوو   وول   ووص   أ    ووة أو  1

 أو وسي ة  ل  أخ ى.كتلب أو رسللة ن مية 

( عفقة تق ي ول اول ضي ول    35. أن ال تزيد عفقلت ال ق  نل )2

  لئمة امل ا ع.

( 14. وًجم اخلط )A 4. ه ا ش الصفقة  ل اليمني ، ن ر ورق 3

( وبني السوو ر  12ول   ا ش ) .(Traditional Arabic)و  نه 

(1.) 

 .Bold( 16. العنلويل ال سوية تكتب  س دا وحبجم خط )4

العنلويل اجلل  ية: تكتب  ل أول السوو   سو دا وحبجوم    

(14 )Bold .وت  ع بعدهل  قوتلن رأسيتلن ، 

 . ت دأ الفق ات بعد مخس ض اغلت.5

. جيب االهتملم ب  ع نال لت الرت ويم   أ لكن ول املع وضوة    6

 الصقيقة، وب   ز أمسلئ ل بلخلط الع بي .

(  ﴾  ﴿ يلت الق ن يوة ) .   ورا استخدام ر ز الق سلن املزه ان لآل7

( نال وووة  " "( ل نصووو ل الن  يوووة، وال  وووز: )  « »، وال  وووز   ) 

 التنصيص.



 

. تكتب   اهل ا ش أمسول  اللو  ا ل مونيلفني كلل خولر ،     8

الرت ذ ، أب  داود، ابل أبي شي ة، وال يكتب االسم الكل ص 

 ل منيلفني   اهل ا ش.

هوو ا ش عووفقلت . اإلًوولالت ل مصوولدر وامل ا ووع تكوو ن   9

 ال ق  وليس   نخ ه.

. ال تكتب بيل لت النل  ل مصلدر وامل ا ع   اهلل ش، و منول  10

 يكتب ذلك    لئمة املصلدر وامل ا ع   نخ  ال ق .

 332، ل 2 ثص : ابل ًج ، ضتح ال لر  ش ح عقيح ال خلر ،   

. ننوود اإلًللووة  ب كتووب املوودي  امل ت ووة ن وور األبوو اب   11

مل  وو نلت الع ميووة تكتووب أمسوول  الكتووب  الفق يووة وا

واألب اب،  ع كتلبة اجلوز ، والصوفقة، ور وم املودي   ن     

و وود. هكووذا: أخ  ووه ال خوولر    عووقيقه، كتوولب.  

:    «بين اإلسالم ن ر مخس »اإلميلن، بلب اإلميلن و  ل النيب 

 .1، ر م  12، ل 1

 .12جم . خت ر  اآليلت الق ن ية   املنت بعد اآلية   لش ا حب12

ُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َكاُنوا   ثص:  لل اهلل تعلب:  َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوَّلَّ َسَيُقوُل السُّ
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ۚ َيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلٰى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ   .[142]ال ق ا:  َعَلْيَها ۚ ُقْل ّلِلَّ

بعد أر لم اهل ا ش ض اغ واًود موم ت ودأ    .   اهل ا ش، يرتك 13

كتلبووة املع   وولت الترووي يوو اد كتلبت وول، وهوو ا ش كووص  

 عفقة ت دأ بلل  م واًد.



 

.  لئمووة املصوولدر ت تووب ن وور أمسوول  اللوو  ا ل موونيلفني،       14

 كلآلتي:

ابل ًج ، أمحد بل ن ي بل حممد العسقال ي، ضتح ال لر  

شوو ح عووقيح ال خوولر ، عقيووم: ن ووي حمموود ال جوولو ،   

 م.1992هو/  1112، سنة 1بريوت: دار اجليص، ط 

. ي ضم ال لً    خًصل لسوريته الذاتيوة   ًودود عوفقة     15

 واًدا، وي ضم ع را شخصية له.

 و  نة ن ر ورق  . ت سص ال ق ث، والسري الذاتية املختص ا16

و وو ل  وود ئ لوو ئيس التق يوو    لشوو ا أو نوو  ال يوود    

  اإللكرتو ي اآلتي.

iaelfared@elmergib.edu.ly 

. ل مج ة املم   رضض  ل  أ  حبو  بودون  بودا  األسو لب     17

 وال ق ث اليت ال تق ص ل نل  ال ت د  ب أعقلب ل. 

(  سخ 5. لصلًب ال ق  املنل ر املم   املص ل ن ر ندد )18

  ل ندد ا  ة املعين  ل لح. 

. ت تيب ورود األحبلث   ا  ة ال يدل ن ر أهمية ال ق  أو 19

 ال لً ،  منل ل كص التقدي  واالًرتام .

. إلدارا ا  ة ً ية تغيري اخلو ط والتنسويم اول ينلسوب    20

  خ ا  ا  ة بللص را اليت ت اهل.



 

را نول    خووأ  ود     أ ص  ل السولدا ال قولث والقو ا  املعوذ    

 حيدث  قد لح ، ض  ه الكملل وًده س قل ه وتعلب.

 

  الًظة /

اآلرا  الوو اردا   هووذه ال قوو ث ال تعوو   ال نوول و  ووة  ظوو   

أعووقلب ل، وهووم وًوودهم املسوونيول ن نوول عووقة املع   وولت  

 وأعللت ل، و دارا ا  ة ال تتقمص أية  سنيولية   ذلك.
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 ،ِّ َِْحاَو َتْطاِويِر َتْراِريُي ُيَراِعاَ ُمْقَتَااَياِت اْلَواِناِي َوْ َ ا          »َوالطَّاَلِق اللِّيِب
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 د. خالد حممد دناَِ
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 عبيدات ةمحد مؤيد د.
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 م2021لسنة  العدد: األول وم الشرعية والقانونية         علالجملة 

 

 كلمة رئيس التحرير

الحمد هلل رب العالمين على ما أنعم به علينا وتفضل، وبه نستعين، وصلى 

هللا على سيدنا محمد بن عبدهللا وآله الطيبين الطاهرين ، ومن تببعمم بححسبان ىلبى 

 يوم الدين.

يسرني أبلغ السرور أن نتمكن من اصبدار العبدد الول للعبام  أما بعد، فحنه

م. مببن مةلببع العلببوم الوببرعيع والرانونيببع رمببم كببل مببا نمببر بببه مببن  ببرو  2020

صببعبع مببن ةميببا النببواحي، والحمببد هلل علببى توفيرببه، ن مببل أن نكببون  ببد اسببتطعنا 

ع ، وال و الالئرب عتحريق أمل ىخواننا البحاث فبي ا مبار بحبوتمم بالصبورم المناسبب

يسعنا ىال أن نوكر الزمالء الذين  اموا بالتعاون وببدل الةمبد معنبا فبي  براءم هبذ  

البحبببوث، واببببداء المالح ببباإل الريمبببع رارائمبببا، وىخراةمبببا بالصبببورم المناسببببع، 

 ةزاءهم هللا ـــ  تعالى ـــ خير الةزاء .

نا طالب وىذ نردم هذا العدد نرى أننا نضي  ةديد للمكتبع الليبيع ورخوان  

 العلم ، ودعم لكليتنا وةامعتنا في مةال البحث العلمي.

العبدد الول وفي الختام أوبكر البزمالء وكبل مبن تعباون معنبا فبي اخبرا  

 من المةلع بمذ  الصورم. م.2020للعام 

 و الحمد هلل رب العالمين
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 م2020لسنة  العدد: األول          علوم الشرعية والقانونيةالجملة 

 

 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

َواِج  ِإْشَكاََلٌت َوُمَعاَلَجاٌت ُمْقَتَرَحٌة ِلَمَساِئَل ُتَواِجُه اْلَمْرَأَة ِفي َقاُنوِن الزَّ
 َوالطَّاَلِق اللِ يِبي ِ 

 َويْحَفُظ ُحُقوَق اْلَمْرَأِة" "َنْحَو َتْطِويِر َتْشِريٍع ُيَراِعي ُمْقَتَضَياِت اْلَواِقعِ 
 1ج

 *د. أفراح مختار العاتي
 

مة  مقد 

ظّلتتتح ام تتترة في تتتيا بتتت  ام متتتر  بتتت ه  تتترة ي   يتتت   را تتت    فا تتترا               
ة  بتت ر فيم تتترة 1984( استت   10فاقتترن ر ر تت  )متّتتص وتتت  ر  (1)ردمتترم يتتز فاتت يز

                                                           
 طيفبلس.ي رضي ب  كلّم  فابييع   فاقرن ر  راجريع   *

ُيعّ  فا     فا را   تتت ب    ح يز في  رت تتت فا     فا طّ ق  لص يسرئه فيم فل فابخصّم  ب  ام مر متص - 1
ب  ظه د ا  فاخالب  فاعث رنم  فات  ف ت  ت فا     فا  ف  ك     ر    اه ه فا  ا  آن فك.  مّتص ب  زيز 

   فا     فا ع  ل  ه ب  فا سرئه فا تعّلق   فالمتالل فإليطرا   فإلدفرا فا ييطرنّم  ظه فا     فا را  
 ريم فل فابخصّم . ف ُت     ف فا      ب ه ر    ب  يسرئه فيم فل فابخصّم     ير ت  فا ص ب  فا ردا 

ة  لص تط مق ام رة فابييع  فإل اليّم  طبقرم يرجح فال  فل 1954يز  رن ر نظرة فاقضرء فاصردر      17
  اّك  فا بّيع آن فك  لص تط مق   ف فا     ب   رن ر إجيفءفت فا  رك  فابيعم   يز ي    فإليرة يراك.

ة  ذاك  را ص  لص ار : " ُتطّ ق فا  رك  فابيعّم  فا  ّ ر ب    ف فاقرن ر 1958ن ب  ي  15فاصردر ب  
ا بيع ب  ة ا  ي   ف1964اس    13 ارجح في  فل يز ي    فإليرة يراك".  مّتص  ع  و  ر فاقرن ر ر   

ي هجه  ز ي    فإليرة يراك  إر ف ت  ل فا به ر  رايفجح  ذاك  را ص  لص ار " تطّ ق فا  رك  فابيعم  
ام رة فابييع  فإل اليّم  طبقرم ال به ر يز ي    فإليرة يراك  ير جيى  ه فاع ه يز ام ريه".   لص فايغ  

را  رن ر يسط ر تلت س فمه فيم رة يز ج مع يز فا رج  آن فك إاص تق مز يسرئه فيم فل فابخصم  ب  و  
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 م2020لسنة  لألواالعدد:           علوم الشرعية والقانونيةالجملة 

.   ف فاقرن ر فا ي نّظ  ج ءفم يز ام رة في يا (2)فاخرو   را  فج  فاطالق  آثرر  ر 
لد بتت  فاع  تت  يتتز ام ريتته  تتز  تت د تتتتت   تت  تلتتك فا تعلقتت   تترا  فج  فاطتتالق  آثرر  رتتتتت  د

هتته غمتتي فا تت     بتت  ف تمتترر  فيم تترة  تترا ص يتت    فإليتترة يراتتكد  اّكتت   لتتص ت جم
يع  ي  تتتز  لتتتص: " بتتت ذف اتتت  ُ  جتتت  نتتتّص تبتتتي  72وتتتيفم  بتتت  فافقتتتيا د يتتتز فا تتتردا 

تط مقتته فتتُم     ُ قتدضتتص يبتتردة فابتتييع  فإل تتاليّم  فيكثتتي ُيالئ تت  اُ صتت    تتت ف 
ُيعت   را ستب  ا بتّي ه تتتتت  (3)(  تع يالتته فاالمقت 10ال شك اّر فاقرن ر ر   )فاقرن ر". 

 لتتص في تته تتتتتتت إوتتالمرم تبتتييامرمد ممتتب ف تتت    بتت   عتت  نص وتته يتتر اتت  ي تتز 
يتتتترة يراتتتتكد بتتتته   " يتتتتر اتتتت  يستتتت ق فاقتتتت ل  تتتته بتتتت  فافقتتتته يع تتتت الم  تتتته بتتتت  يتتتت    فإل

فإل الي د  ال ي  تز ار يجت  داملته إاّل  تز طييتق فالجتهتردد  إ  ترل  عت  فاق ف ت  
فيوتتتتتت اّم : كقر تتتتتت ا تلمتتتتتتي فيم تتتتتترة فافيعمتتتتتت  بتلمتتتتتتي فا يتتتتتتررد  ربتتتتتتع فا تتتتتتيج  تتتتتتز 
                                                                                                                                              

ة. ك ر ا  ُي ت  فاص  ر ا بي ع 1967فا  ف  د ب ّر فاتعص  فا      مرل د ر و  ر يبي ع  رن ر     
ة ب  1972اس    176ة و ر فاقرن ر ر   1972ديس  ي  7يردا. ب   555ة  فا ي جرء ب  1972    

 18يرداد  ُ ّ ل  راقرن ر ر    19اتطلمق اإلضيفر  فاخلعد  م ى ش ر كفرا   ع  مق ق فا ياا ب  فا  فج  ف
  ضرب  يرّدتمز ج   تمز.  إذف كرر   ف فاقرن ر    نظ  ا لم  فا  فج  فا الي  فمهد  فاتطلمق  1973اس   

اإلضيفر  فاخلعد ب ّر فا رل  ق   لص ير     لمه فم ر   ف ذاك يز ي ض  رت بتط مق فا به ر يز ي    
اس    51ة يراك. ك ر ا م ت فإلمرا   لص فا به ر يز   ف فا     ب   رن ر نظرة فاقضرء فاج    ر   فإلير

( 10ة ممب و ر فاقرن ر ر   )1984ة. ظه فا رل  لص ير     لمه إاص فاتر ع  بي يز ابييه 1976
 خص   فافقهم .  ب ر فيم رة فاخرو   را  فج  فاطالق  آثرر  رد  فا ي ا   نص وه يز ج مع فا  ف   

  ه فا عل يرت فاترريخم   ا  ي  ي هر ُ  ظي: فاجلم يد  عم  ي   د ام رة في يا ب  فا  فج  فاطالق  آثرر  رد 
  ير  ع  ر.   7د  1ةد ج1998يطر ع  صي فاج ر ميد فاخ سد 

ة 1984اس    (10)ب    ه فا ر   ب ّر ير ُ يفد  ه    فاقرن ر ر    (10)    ِذْكِي افظ فاقرن ر ا  فاقرن ر ر    - 2
   ب ر فيم رة فاخرّو   را  فج  فاّطالق  آثرر  ر  تع يالته.

 .  12فاجلم يد ام رة في يا ب  فا  فج  فاطالق  آثرر  رد فا يجع فاسربقد   - 3
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

فم ر ف ترر يز . فا بّيع فالِّم   تتتت  بل  فا ظي  ز ي ى ت فبق ر يعه (4)فا رس]...["
ام تتترة يتتتز   يتتته تتتتتتتت ارفد بت  متتته القتتترن ر فا تتت ك ر  تع يالتتتته ار ُيلّمتتتي يتتتز  عتتت  
فيم رة فات  راى ضي را تلممي ترد ا  يستت    م  ترم ج  ت فمد ات قمتق يصتل   راى 

(  ت  10اّنهر ج  يا  رال تبرر.  ا ز  يع كه  ت ف ال ي  تز فاقت ل  ت ّر فاقترن ر ر ت  )
ه في يا فالم ّم  فم تر  تعّلتق  را  فضتمع فاتت  نظ هتر. إّر يتر جترء  راج كه ير ت ترج

 ه   ف فاقرن ر ايضرم ال يع    راضتي را اّنته  ت  فا عراجت  فا ثرامت  إلشت رالت فا ف تع 
ممز و  رهد  ك ر ال ي  ز ف تبرر ير نّص  لمته يتز ام ترة  بعت  اكثتي يتز   تس 

ستتترئه  إشتتت رالت بتتت   ف تتتع فا جت تتتع  ثالثتتتمز  تتت   كرفمتتت  اُ عراجتتت  يتتتر ف تتتُتِج   يتتتز ي
تتتتت  بل  فا ظي  ز ي ى شي ّمته  (5)ة"14/2015فالم   فام ة.  متص "فاقرن ر ر   

                                                           
ل فاقرن ر ر  ) - 4  را  فج  فاّطالق  آثرر  ر ثال  يّيفت ي ُ  ُوُ  ره:  ة  ب ر فيم رة فاخرّو 1984( اس   10ُ  ِّ

ة. اير 1984( اس   10يز فاقرن ر ر   ) 39د 13ة بتع  ه فا ردتمز 1991( اس   22في اص  راقرن ر ر   )
ة(  ب ر تع  ه  ع  1994ملسو هيلع هللا ىلص )يز ي ا  فاي  ل ي     1423( اس   09فا يا فاثرنم  ب رنح  راقرن ر ر   )

( اس   14ة  ب ر فا  فج  فاطالق  آثرر  ر.  فا يا فاثراث   راقرن ر ر   )1984( اس   10  )ام رة فاقرن ر ر 
ة  ب ر فيم رة فاخرو   را  فج  فاطالق 1984( اس   10ة بتع  ه  ع  ام رة فاقرن ر ر   )2015

 لص    فد فاترام ة  تع يالته ب  فاجيي ا فاي  م د في1984( اس   10 آثرر  ر. ُ  ظي ا ص   فاقرن ر ر   )
ن ب  ي  9(د بترريخ 3(د س )22د ع )640ةد  1984  نم   3(د بترريخ 22(د س )16فات فا : ع )

(د 4(د س )5د ع )122د  ة(1994)ة 1423يررس  23(د بترريخ 32(د س )5د ع )739ةد  1991
 .297ةد  2015ن ب  ي  17بترريخ 

ة  ب ر 1984( اس   10ه  ع  ام رة فاقرن ر ر   )ة بتع  2015اس    14فا قص د  ه " فاقرن ر ر   - 5
ة  ز فا ؤت ي فا ط   2015فيم رة فاخرو   را  فج  فاطالق  آثرر  رد  فاصردر ب  فايف ع  بي يز اكت بي 

النقسرة فاسمر   فا ي شه ته فابالد إّ رر و  ره ب ّر شيعّم  إو فر   ف فاقرن ر ُتعّ   را  ففاعرة فاسربق. نظيفم ا
  الفد  اه ف ب ّر   ف فاتع  ه ال ُيع ه  ه ب  كرّب  ي رك  فابالد.  ي ّه 
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يز   يهر تتتتت ا  ي ز ب  يست ى ير ي  ز تس مته  رإلوالح فا قمقت  فا  بت دد ب تر  
 رة  ه  فضع ه ال يع   ب  يج له ار ي ت ر إ تردا اصتمرغ   ت د يتز فيم ترة فاتت  

 تت فبتتتق يتتتع ب تتتي يتتتز  تتتري ف بهتتت ف فاتعتتت  ه.  اعتتتّه  تتت ف "فاتعتتت  ه" جتتترء كتتتيدا بعتتته ال
( د بته إّنته تتتت اي " 10 مر م  اكثتي ي هتر يعراجت  مقمقمت  ا تر تضت  ه فاقترن ر ر ت  )

ة" تتتتتتتتتت بتتتتت   عتتتتت  فا صتتتتت   فا ع اتتتتت  ابستتتتت  اكثتتتتتي يّ تتتتتر 2015/ 14فاقتتتتترن ر ر تتتتت  
ا رجت  يرّ ت   ُيلّ ت  اتطت يي  ت د . فام ة  اكثي يز اي   تح يضتص ت ت   ف(6)اولح

يز ام رة في يا ب  فا  فج  فاطالق    خرو  تلتك فا يتبطت   ترا ياا.  ت ه فا رجت  
فا ر تتت  إلوتتتالح تبتتتييعرت في تتتيا ال تتتتيتبن بقتتتن   وتتت فر  تتترن ر شتتتريه ا متتت فل 
فابخصّم د  إّن ر ايضرم    ردا فا ظتي بت   ت د يتز فيم ترة فاتت  ت ّ ر تر فا بتيع بت  

نمز فاصتتردرا  خصت    ضتترير في تتياد  بترا ص  لتتص ام تترة ا تيى اتت    ظ هتتر فاقت ف
ب    ه فاق فنمز  ذاك    ر ات  فاتيكمت   لتص فإلشت رالت فا طي مت  دف ته فا جت تع 

( استت   10 يعراجتهتتر   تتر  تتتالءة يتتع   ّيتت  فا جت تتع  ُييف تت  تطتتّ ره. فاقتترن ر ر تت  )
                                                           

ال  ج  بقن د ر فا  جد  ع  ار كرنح  35بعلص   مه فا ثرل مصي فا عّ ل فا ق ب  طل  فاتطلمق ب  فا ردا  - 6
ج  ة تعط  فا ق ا ه يز فا  جمز ب  طل  فاطالق يز فا      اع ة فالتفرق  بق فافقيا1984 ي   فاعرة 

يز فا ردا فا  ك را.   ه فافقيا تعّ  فا  ف  فا ي يز  الاه يستطمع فا  ج ار يطل  فاتفييق بم ه  بمز ز جته 
يز فاقرن ر. به ف فاتع  ه اُغِلق فابرد  39اس ء  بيتهر  فا ي ُيقضص اه  ه ب  مرل ث  ته  بقرم يم رة فا ردا 

فا  ك را. ا عل يرت اكثي تفصمالم م ل   ف  39دا فا ي يز  الاه يستطمع فا  ج ار   ف  ي ه إاص فا ر
ة تتت  ب ر فا  فج  فاطالقد 1984اس    10يز فاقرن ر ر    39فا  ض ع ُ  ظي: فاعرت د ابيفحد ا  ّم  فا ردا 

ة"د  ر    ل ّم  ُيقّ ي  إاص 2015اس    14 آثرر  رتتت ِاُ هٍّّ يز فا  جمز: " يفءا ب  ض ء تع  ه فاقرن ر ر   
ةد 2016ن ب  ي  17 ي فاعل   فاّت يي   فاثرن  فا ي نّظ ته كلّم  فاقرن ر/ جريع  طيفبلسد   ة فاخ مسد فا ؤت

 2016ت يي رم   برءم ا  ترذ فا كت ر  عم  فاجلم ي. يجل  فاقرن ر  فاصردرا  ز كلّم  فاقرن ر/ جريع  طيفبلسد)
    ير  ع  ر.  268د  6(د ع2017تتتتتت 
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

 ثمتي يتز فالم ترة فاتت  نّظ هتر يتز ة  تع يالته ا  يع   ص رته فا رام  ب  فا1984
  ه ا  فات  ا  ُ  ّظ هر اوالم ُ ل ت  يقتضتمرت فا ف تع فاع لت  ال جت تع فالم ت د  اعتّه 
بتت  يتتي ر فاتت كيى فاسرد تت   فاثالثتتمز اصتت  ر  تت ف فاقتترن ر تتتتت  فاتتت  ُتصتتردف فاتر تتع 

ة تتتتت بيوتت   ي ر تتب  ال تت  ب  تتز  عتت ٍّ يتتز 2020 بتتي يتتز ابييتته يتتز  تت ف فاعتترة 
فإلشتت رالت.  تت ف فا قتترل ُيستتلُِّن فاضتت ء  لتتص  تت د يتتز فإلشتت رالتد    ّتختت  يتتز   تت ه

تلتتك فاتتت  ت فجتته فا تتياا فالم متت  بتت  فا  تتح فا رضتتي ن  ذجتترمد ُيقتدِيمتترم بتت  فا  تتح ذفتتته 
يعراجرت اهر ي  تز ال بتّيع فاّلم ت  تتتتت إذف يتر ارفد تطت يي  ترن ر في تيا بت    تح يتز 

ات قمق فإلوالح فا  ب د  ا   ب ه ي ت  د  بت  وت را  في  رت تتتت ار يست نس بهر
ة. 1984تعتتتتتت يالت  إضتتتتتتربرت القتتتتتترن ر فا تتتتتترا  فاُ طّ تتتتتتق بتتتتتت  فاتتتتتتبالد ي تتتتتت  فاعتتتتتترة 

فإلشتت رالت فا ت ر اتت   فا عراجتترت فا قتيمتت  اهتتر يت   تت  بت تتّ ع ي فضتتمعهر ب  هتتر يتتر 
ُع  ترات ظم  يتز  تعّلق   سرئه ييتبط   را  فج  فاطالق ب  م ِّ ذفته   ت ر اهر فا بتيِّ 

  تتتته)فافيع فيّ ل(د  ي هتتتتر يتتتتر  تعلتتتتق   ستتتترئه يراّمتتتت  ييتبطتتتت   تتتترا  فج  فاطتتتتالق اتتتت  
  ت ر اهر فا بّيع  رات ظم  يطلقرم) فافيع فاثرن (.   
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مالي ررة ُمرتةطررة وررالزواج والطررالق الفرررا اّو  إ إشرركاَلت وُمعالجررات لمسررائل  يررر  
                                                 تناولها المشر ا والتنظيم من قبل

ت فجه فا ياا فالم ّم  فام ة ب  فا ف ع فاع ل    دفم يز فإلش رالت ا سرئه غمي        
 ظم    فء ي هر ير يراّم  ييتبط   را  فج  فاطالق  فات    ق ال بّيع ار ت ر اهر  رات

 تت   تترري فاتط متتق متتتص   ي تتر  تت ف ا  يتتر كتترر كتت اك بتت    تتح يتتز في  تترت  تتتّ  
إالرؤه ي      فت يع  دا. ي  ز فالكتفرء  عيض ن ت ذجمز فث تمز ال ت  ب  تز  ت ه 

(د  فا  ت ذج فاثتترن  1فإلشت رالت: في ل  تيتبن  ترا  فج  يت ّثته بت  تعت د فا  جترت )
 (.                                                                                          2ب  آاّم  فاطالق  راخلع فاج يي )  تعّلق  راطالق  يت ّثه

 "تعدد الزوجات نموذجًا"                                           ( ما يتعل ق والزواجإ1) 

ُيعتت  ي ضتت ع تعتتّ د فا  جتترت امتت  فا  فضتتمع فاتتت  اثتتررت  يتتر زفاتتح ُتثمتتي نقرشتترم      
  ي رم يتجّ دفم بمز يؤّي  اه  لص يصتيعمه د ر اي  مت  ا  شتيب  بتمز رفبت   يترنع 
اه يطلقرم   بمز بييق ثراب  يى ضي را ضبطه  ت ظم ه  قم د. فا بتّيع فالم ت    ته 

خصتتتت    تتتت ف فا  ضتتتت ع تتتتتتت ُ ِوتتتتفْح  عتتتت ة ة كرنتتتتح ا يتتتته تجيبتتتت  تتتتتتت  2011 تتتت   
. فا عراجتتت  فاتبتتتييام  اهتتت ف فا بتتتّيع  فاتتتت   تتتّ ر ر جرنتتت  يتتتز (7)فال تتتتقيفر فاتبتتتييع 

                                                           
ف فا بيع فالم   يز نظرة تع د فا  جرت يق ل في ترذ فا كت ر وراح ي سز: إر ي  ف ب  تق  يه ا    - 7

فا بّيع " يز تع د فا  جرت ا ه ير ُيقرل   ه: إّنه ي  ف ا  يستقّي  ع ".  ُي ّاه  لص   ة فال تقيفر   ف  عّ ا 
م رة]...[". ُ  ظي: اي ر ي هر: " إ ضرع ام ريه التع  ه ييتمز  الل  بي    فت بقن يز ظه ر   ه في

يعرا  فا ظرة فاقرن ن  اتع د فا  جرت ب  فاتبييع فاعيب  بمز مق فا ياا ب  فال تئثرر ب  جهر  مق فا ياا غمي 
/ 5/ ع3فا ت ّ ج  ب  فا ص ل  لص ز ج: درف   ب  آبرق مق ق فإلنسررد يجل  فاجريع  في  يّي د س

  ير  ع  ر. 397ةد  2005
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

 (8)فافقتتته   ّنهتتتر " فن تتترز]ت[ إاتتتص فا  جتتت  في اتتتص بتتت  مقهتتتر بتتت  فال تتتتئثرر ب  جهتتتر"
 وتتلح متت  إ طتترل فاتت  فج فاثتترن  فاتت ي اتت  ي صتته فمتته فاتت  ج  لتتص ي فبقتت  فا  جتت  
في اتتتص ا  إذر يتتتز فاقرضتتت  بتتت  د تتت ى ُتختصتتت  بمهتتتر فا  جتتت   بقتتترم التتت ص فاستتتربق 

 ة.1994( اس   09(  فا عّ ا   راقرن ر ر   )10يز فاقرن ر ر   ) (9)13ال ردا 

ة تتتتت  تت ة إ تتالر فات يييتتتتت كتترر 2011بتت  فاثراتتب  فاعبتتييز يتتز اكتتت بي            
فا  ضتتت ع مرضتتتيفم  بقتتتّ ا بتتت   طتتترد رئتتتمس فا جلتتتس فالنتقتتترا  آنتتت فك تتتتتتت فا ستبتتترر 
يصتتتطفص   تتت  فاجلمتتته تتتتتت فاتتت ي ا لتتتز  تتت ر يعراجتتت  فا بتتتيع فالم تتت  ا  ضتتت ع فاتعتتت د 

اهتتتت ف فاستتتت  .  تتتت ف  13يخرافتتتت  البتتتتييع  فإل تتتتاليم    تتتتمتّ  تج متتتت  فاع تتتته  را تتتتردا 
ز بتت   ى ُرِبعتتح ايتترة فاتت فئيا فا  تتت رّي  فاتر عتت  ال    تت  فاعلمتتر فالم متت  فإل تتالر ُ تت ِّ 

إلالتتترء فا تتتردا فا تتت ك را  ستتت   يخرافتهتتتر يم تتترة فابتتتييع  فإل تتتاليّم د   تتت  يتتتر تتتتّ  
ة يقضتت  2013 رافعتتهد إذ اوتت رت  تت ه فاتت فئيا م  تترم بتتترريخ فاختتريس يتتز ب يف تتي 

ستتتت  نتتتتص فا  تتتت  تتتتتتتت يم تتتترة فابتتتتييع  د ا خرافتهتتتتر تتتتتتت   13 عتتتت ة د تتتتت ري  فا تتتتردا 

                                                           
  ير  ع  ر. 398قد  ي سزد فا يجع فاسرب- 8
(د كرنح ت ّص  لص:" يج ز اليجه 1994ة )1423( اس    09يز فاقرن ر  فا عّ ا   راقرن ر ر   ) 13فا ردا  - 9

تت ي فبق  فا  ج  فات  ب   ص ته ر1ار  ت ّ ج  ريياا ا يى إذف ُ ِج ت ا برد ج ّي   بت فبي فابيطممز فآلتممز: 
ت و  ر م    را  فبق  يز فا      فاج ئم  فا ختص  ب  د  ى تختص  رر2ايرة فا      فاج ئم  فا ختّص . 

بمهر فا  ج .  يتيت   لص   ة ييف را ام     ز فابيطمز:  طالر فا  فج  ال ياا ار تتقّ ة ب   ى شف ي  ا  
فالج    كتربم  تيبعهر اطل  تطلمق فا  ج  فاثرنم  ي يد ي     اهر ك ر يج ز اهر ار تقّ ة ش  ف ر  ز طييق

فابع م  ال ؤت ي فابع   في ر   ا  ا يد ي ذ ر ا  إيرة جريع ا  نقط  اة شع   ي ل  ا  ا يد نقر   ا  
 ج ام  نسرئم    لص  ؤالء إمرا  فاب  ى ب  ا يد   ح ال      فا ختّص  الفصه بمهر.". 
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ة االص فا ؤت ي فا ط   فاعرة فاسربق فا ردا فا  ك را 2015. ب      (10)فإل اليّم  
 ة.2015( اس   14    إو فره اتلقرن ر ر   )

فا تت ك را  بتترد تعتت د فا  جتترت  13. ي تت  ار االمتتح فا تتردا طرررح اكشرركالي ة       
د  دلجه يز ارفد فاتع د ا رجت  مقمقّمت  ا  يفت ح  لص يصيعمه د ر ر م  ا  مسم 
 .(11)يؤ ت  ف تصردّي  ا جّيد ن  ا  ربيا ا  مّتص ات قمق يصل  

إّر تتتتيك فابتتترد يفت متتترم  لتتتص يصتتتيعمه ايتتترة فاتعتتت د د ر اي ر ر تتت  ا              
ت ظتتم  تبتتييع  تيت تتح  لمتته إشتت رالت  تتّ ا ت فجهتتر فا تتياا فامتت ة بتت  ام متترد  اعتتّه يتتز 

ي فا  جتت  في اتتص  اطفراهتترد   تت ة  تت را فاتت  ج فا راّمتت   لتتص فاتت  فج ب  جتت  بم هتتر  جتت
ثرنم   ير  تيت   لمه يز يبركه ال تخفتص  لتص امت   فاتت  تتؤّثي  لتص  ف تع في تيا  
 فا جت تتع   ك لتته. إالتترء  تت ه فا تتردا د ر  ضتتع يعراجتت  ب  لتت  ا تتر كتترر  تت ص  لمتته 

في ل يتز  ت ف فإلالترءد إذ ُتيكتح فا ص فاسربق جعه فا  ج  في اص  ت  فا تضتير 
د ر اّي م ريتتت  تبتتتيياّم  تضتتت ز اهتتتر فا تتتق بتتت  ي تتتع فاتعتتت د  لمهتتتر ا  متّتتتص تتتت بمي 
تتف فاتت  ج   تت  فاتت  فج  لمهتتر  تت  يى. بتت   ف تتع فا جت تتع  ضتت رنرت اهتتر تُ تت م يتتز تعسم
فالم   فا ي نامبه فام ة اوبح فاتع د "مقرم يطلقرم" الت  ج يستتع له كمف تر يبترء د ر 

ي ف تبرر ا  ييف را مّتص ابتي ب إ رمتته بت  فابتييع  فإل تاليّم . ال شتك اّر إالترء ا
فاي ر   فاقضرئّم   ب ه  ترة  لتص ي ضت ع فاتعت د بتر   يتز فإلشت رالت فاع لمت  فاتت  
ت فجههر فا ياا ب  يجت ع ر فالم  د إذ اوب ح فام ة د ر اّي تبييع ي فه اهتر ادنتص 

 ا  هر. م ري  ب  ي ض ع ُيبّ ه  رجسرم 
                                                           

 غمي ي ب را(.ةد )نسخ  2013ب يف ي  05قد بترريخ  59اس    3ة. ع. لد طعز د ت ري ر    - 10
  بخرو   ع  إ يفر ي ح اربرد في ي. - 11
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

ي ضتتت ع تعتت د فا  جتتترت ُيعتتتّ  يتتز فا  فضتتتمع فاتتتت  ال   بلتتت  المعالجرررة المقترحرررة.  
ال بّيع ار  تيكهر د ر ت ظتم   يعراجت د ال تّ  يتز إشت رالته فاتت  ت تّس  ف تع في تيا 
دف تته فا جت تتع    تتيه.  إذف كتترر فا  تتع فا طلتتق ا  فإل رمتت  فا طلقتت  تتتت د ر ر متت  ا  

ير اه رد بت ّر طييقترم ثراثترم ي  تز ار ي ت ر  متررفم ال بتّيع  مسم  تتت اه ر يز فيضيفر
فالم تتت  بتتت   تتت ف فا  ضتتت ع.  تتت ف فاخمتتترر فا قتتتتيح ا عراجتتت  إشتتت رام  تعتتت د فا  جتتترت 

 م ريتت   تت ف فاتقممتت  بيبطتته  جتت فء  )أو ًَل( تتتلّخص بتت  تقممتت  إ رمتت  فاتعتت د يتتز جهتت  
ظتتتتم  فا بتتتتّيع اهتتتت ف ي ر تتتت   تيتتتتت   لتتتتص يخرافتتتت   تتتت ف فاتقممتتتت د اضتتتت رر بر لّمتتتت  ت 

 فا  ض ع يز جه  ا يى.

فاتع د ك تر  ت  يعلت ة اتمس ب فجت   ال ي ت  د بت  فابتييع  فإل تاليّم  بته )ثانيًا(.  
 تتت  يبتتترح يتتتتص يتتتر تتتت فبيت شتتتي طهد  يتتتر دفة فييتتتي  تعّلتتتق  تتت يي يبتتترح ب تتتز متتتق 
فا بيع ار   ظي ب  ت ظم ه   مب ال ي  ر   مل  يع ب بهر يز ال يعيف يز   ف 

ي إاّل إ رمته.  يتز ثتّ  بت ّر  ت ه فا عراجت  فا قتيمت  ي  ّمت   لتص متق  ات  فييتي فيي
 ب  تقمم  فا برحد   لص فاتفصمه فاترا :                                                             

. تقممتت  تعتت د فا  جتترت ك عراجتت  يقتيمتت  ي  تتز تصتتّ ره أو ًَلإ معالجررة التعرردد والتقييررد
ل فابتتتيب فإلرفدي فاُ ضتتتّ ز بتتت   قتتت  فاتتت  فج )ا(د   كتتت اك  فتتتيض فاي ر تتت  يتتتز  تتتال

 فاقضرئم  اإلذر  ه)د(.                             

بقهتترء فاتبتتييع فإل تتتالي  أ ررررر تقييررد التعررردد والشرررن الُمضرررم ن فرري عقررد الرررزواج. 
فاق فيص ا  يلفل ف  ز ت ر ل يس ا  فاتع د  ف ت ي ه ضيرفم ال يااد  اه ف ب ّر ي ه  يز 
 تتراج فا ستت ا     طتترء فا تتياا فا تتق بتت  فشتتتيفب  تت ة فاتت  فج  لمهتتر   تت  إبتتيفة  قتت  
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.  متص يز ا  يعت ي ي ه    ف فابيب يز فابي ب فات  يج  فا بترء بهتر (12)ز فجهر 
فا قصتتت د   تتتر فا را متتت  تتتتتتت ا طتتتص ال تتتياا فا تتتق بتتت  فشتتتتيفب  تتت ف فابتتتيب بيبطتتته تتتتتت   

 رات لمكد اي ار تبتيب فا ياا ب   ق  ز فجهر  لص فا  ج ار ي  ر ايي تر بمت  ر إر 
د  بّير  ؤالء مق فا ياا ب  ار تطّلق نفسهر تتت ب    ه فا را  تتتت بيبع (13)ت  ج  لمهر

ّر جرنبتترم يعت تتيفم يتتز فافقتته فإل تتالي  يعت تتي فاتعتت د .  اهتت ف بتت (14)ضتتير فاتعتت د   هتتر
تتُق  تترا ياا ي  تتز ار ت  تت  نفستتهر ي تته  تتز طييتتق تضتت مز  قتت  ز فجهتتر  ضتتيرفم  دْل د
 بيب ي  تع فات  ج يتز فاتعت د.  اتفعمته د ر  ت ف فابتيب بت  يعراجت  فا ست ا    بلت  

 ت  إبتيفة فاعقت . ال بّيع فاّلم ت  تبصتمي فا تياا   قهتر بت  فشتتيفب  ت ة فات  فج  لمهتر  
: د را أوَلً    تتر ال ُبتت   يتتز فتختترذ إجتتيفءفت   لمتت  ات قمتتق  تت ف فاتبصتتمي يتتز  تتالل 

ت   ّيتت  ال ق لتتمز  لتتص فاتت  فج تتتتتت بتت   تت ة ا   تت يمز تتتتتت ت تتمز مقتت ق كتته يتتز فاتت  جمز 
: إ طترء د ر ال ت ذ ر الت ّكت   ت ّر ثانيراً  لص فآل يد  مقته بت  فالشتتيفب   ت  فاعقت . 

ب ضتع  رنت   وأخيراً  تيغ  ب  فشتيفب   ة فا  فج  لمهر     إبيفة فاعق . فا  ج  ال
ب   ر    ق  فا  فج تتعلق  رالشتيفب  عرّي    ا يى  رشتتيفب  ت ة فاتعتّ د  خروت . 

                                                           
ُ  ظي ب  تفرومه ا بص م ل   ف فا  ض ع: اب  غّ اد مسزد مق فا ياا ب  فشتيفب   ة فا  فج  لمهر "درف    - 12

 ة.   2005د 1شيعّم  فجت رعّم "د ي تب  فايش  نرشي رد بمي تد ب
 .285   278د  2د ج1994د 1عل ّم د بمي تد بفإليرة يراكد فا   ن  فا  يىد دفر فا ت  فا- 13
 اه ف  رل فا را ّم  ا  شيب فا  ج ا  جته     إنبرء  ق  فا  فج اّنه إر ت ّ ج  لمهر بق  بّ ض اهر ايي ر ب   - 14

ار ُتطلِّق نفسهر ت كمالم ال ت لم رم  ارفد ار يع اهر ا  ي ز اه فا ق ب  ذاك تت ف تث رء يز مق فا كمه ب    ل 
 ّكه     فا  ج    ر تتتتد اتعّلق مّقهر به ف فابيبد اي " يّر فا ق     ربع فاضير   هر    تعّلق اهر بلمس فا 

اه   اهر   ه".  إر كرنح فاصمل   رات لمك ا  فاتخممي ا  ي ز اه   اهر  رات كم   ُي رل بمز فا  جمز ب  ج مع 
: فا رد يد ام   بز ي ّ  د فابيح فاصلميد دفر فيم فل مّتص ُتجم    ر يقتض  فايّد ا  في  . ُ  ظي

 . 595د  2فا عررفد ب  ر طبع د ب  ر    د ج
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

 ب  مرل فالشتيفب ب ّر في اص تتتت  ك ر  يى  ع  فابرمثمز تتتت ي ع فات  ج يتز فاتعت د 
بتتتيبد برا  جتتت  " اتتت  تبتتتتيب  تتت ف فابتتتيب اُمفستتتخ    تتت   ضتتترئ   إا فيتتته  را بتتترء  را

ن رمهتتر  ع ئتت د بتته  تت  فشتتتيطته  رضتت   تته فاتت  جد املتتت ة  تته  ي ت تتع يتتز فاتت  فج 
 .                                                                    (15) لمهر  فإلضيفر بهرد  إر ا  ي ز فييي ك اك ب ر برئ ا   ف فابيب"

فاجرنتتت  فآل تتتي فاتتت ي تستتتت    لمتتته  الرقاورررة القضرررائي ة لررردذن والتعررردد.رررررر فرررر   ب
فا عراجتت  فا قتيمتت   ت ّثتته بتت  ضتتي را ربتتن فاتعتت د    فبقتت  فاقرضتت   لتتص طلتت  يتتز 

 ت ّثتته بتت  فات قتتق  اّو   يغتت  فمتته. د ر فاقرضتت  ي  تتز ت   تت ه بتت  ايتتييز فث تتمز: 
ج  لمهتترد بتت ر ُ ِجتت د  تت ف يتتز  لتت   قتت  فاتت  فج يتتز فشتتتيفب فا  جتت  ابتتيب ي  تتع فاتت  ف

فابتتيب بتتري اص ي تتع فاتت  ج يتتز فاتعتت د ك تتر ذكتتي  تتر قرم. بتت ر مصتته  تتت ّ ج فاتت  ج 
   يى  لص فايغ  يز ي عه يز ذاك كترر ال  جت  فاتت  فشتتيطح  ت ة فاتعت د فا تق 
ب  بسخ ز فجهر إر ارفدت ذاك يع تع يضتهر  تز فاضتير فات ي ادِ تق بهتر يتز  ت ة 

ج مع فيم فل ال ب  يز بيض  ق ب  ي ر ب   لص فا  ج   برء فا  ج  بيطهر.  ب 
فا خراف اعت ة  برئته  رابتيب   ت ة فات فيته  ترا    فاقضترئ  فات ي وت ر    عته يتز 

 فاتع د ا ج د شيب ي  عه يز ذاك ب  فاعق .

تته إاتتص فاقرضتت  تتتتتت  ذاتتك بتت  متترل  تت ة اّمررر النرراني            فاتت ي ي  تتز ار ُ  كد
ات  فج  لمهتتر بت   قتت  ز فجهرتتتت  تت  ربتن فاتعتت د    فبقت  فاقرضتت  فشتتيفب فا تياا  تت ة ف

 عت  فات قتتق يتتز تتت فبي فابتتي ب فاتتت   ضتتعهر فابتتررع  بخرّوتت  شتتيب فاقتت را فا راّمتت د 

                                                           
 .    65اب  غّ اد مق فا ياا ب  فشتيفب   ة فا  فج  لمهرد فا يجع  ربقد  - 15
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. (16) فات قتتق ايضتترم يتتز  جتت د فاضتتي را فا قمقمتت  التعتت د كعقتت  فا  جتت  في اتتص يتتثالم  
اقرضتت  فاتت ي   بلتت  ار   تتتّيره فاقتتيفر يجتت  تتتتت بتت  ج متتتع فيمتت فل تتتتتت ار يعتت د إاتتتص ف

  سّ غرت     فايب  ا  فاق  ل. راي فا  ج  فاسر ق  ي  ز فال ت رع إامه  ا ز ال 
  بلت  ار ي تت ر فا امترر الستت رح ا   تت ة فاست رح التت  ج  راتعتت د  ذاتك اتفتتردي  لتتق 

فاُ للتص بت   (17)اج فء تصرديم  بمز فا  جمز ك ر كرر ُيالمظ  لتص فاتبتييع فاستربق
ربتتن فاتعتت د    فبقتت  فاقرضتت   هتت ف إاتتص فاّت قتتق يتتز شتتيب فاقتت را فا رامتت   ة.2013

ال  ج ا  رء ا يا ج   اد  ت  مته فات  ج  لتص ضتي را فاعت ل بتمز فا  جترت  اّر ث ت ت 
يخرافته ابتي ب فاتعت د متّتص  عت  فاست رح اته بت اك  تيتت   لمته  ق بترت تقتع  لمته. 

  ر  لتص اّر فاتعت د ابتمح ف تتث رء كثمي يز فافقهترء  فا تخصصتمز بت  فابتييع   ؤّكت
  تت  فا رجتت د  اّنهتتر تتتتت اي فابتتييع  فإل تتاليّم  تتتتتت " فشتتتيطح اجتت فزه يتتز فابتتي ب يتتر 

 ا تتّز  .(18)ي فته ت قتق فا صتل   ي تته  يضت ز  ت ة ظلت  فا تتياا فاستر ق  ا  فاالمقت "

                                                           
 رل ب  بت فه   ُيع م فإليرة ي       ه تتت يفت  فا يرر فا صيي  في  ق تتت ا ل يز نردى بتقمم  تع د فا  جرتد إذ- 16

فات  او ر ر به ف فاخص  : "  براج ل د فمج ز فا جي  لص فيز فج    يرم ار  ت ّ ج ف غمي  فم ا إاّل 
اضي را تث ح ا ى فاقرض د  ال يرنع يز ذاك فا ّت د  إّن ر فا ي ي  ع ذاك    فاعردا بقن". ُ  ظي ب  بت ى 

 ر فابمخ ي    رشم  رضر ب    د يجّل  فا  رر فاصردر فإليرة ي ّ      ه م ل ي ع تع د فا  جرت  فات  نبي 
ةد ي ق ا   ز كترد فإل الة  فا ياا ب  راي فإليرة ي ّ      هد ي ّ     رراد نهض  1927يررس  3ب  

 .44ةد  2007د 1يصي الطبر    فا بي  فات زيعد ب
( تتت اّنهر جعلح فا ياا ب   ضع 09ر   ) ة  راقرن ر 1994فا للرا تتت  فا عّ ا       13يّ ر ُ ؤ    لص فا ردا  - 17

تصردي  يع ز جهر  رشتيفب ي فبق  فا  ج  في اص  لص فاتع د.   ه فا  ج  كرنح  را سب  ا  جهر فايفغ  ب  
 فاتع د    فاس   فا قمق  ب    ة   رته  لص فا  فج ب  ج  ا يى  ريت ر هر  ز فإلذر اه  راتع د. 

. ُ  ظي ايضرم في ترذ فا كت ر 203فا  فج  فاطالق  آثرر  رد فا يجع فاسربقد   فاجلم يد ام رة في يا ب  - 18
 هب  فا ممل  فا ي يق ل: "  فيوه  م ا فا  ج د  تع د فا  جرت يبي ع ف تث رء ال رج  فاعق د    ء يعرشيا 
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

ض رر   ة ظل  فا  ج  فاسر ق   فاالمق   رابي ب  فاض ف ن فا  ض    اه تتتت     
فا رج د  فاع لد  فاق را فا رام  تتتت ال ي  ز ار  ت ّقق    ت رد  ت ف فييتي إاتص ضت مي 

  تتر  تت  طتتيف  ر ر تت   ضتترئّم   لمتته. فاتت  جفاتت  ج فايفغتت  بتت  فاتعتت د بقتتن  د ر اي 
ْصتت رم   رضتتمرم بتت  بتت  " صتت ي " تتتتت إر وتتّ ح فاابتتر را تتتتت بتتال ي  تتز ار نجعتته ي تته  د

  ت ة  إّر تيك فاّتقّم  به ه فاض ف ن اض مي فا  ج  م ه آر  فم  ب    ف فا  ض ع.
يّنهتتر  بتت  م تت  فاعتت ة ضتتع ر ر تت   لمهتتر يجعلهتتر بتت  م تت  فابتت ء غمتتي فا  جتت دد 

فابتّق  بتمز بق ت بر لمتهتر  فقت فنهر استلط  ُتيف ت   بخرّوت " بت   صت ر  ُعت ت بمهتر 
نظتتتتتتترة تعتتتتتتت د فا  جتتتتتتترت   تتتتتتت  فا ستتتتتتتل مز  فا   تتتتتتتف فا قمقتتتتتتت  اإل تتتتتتتالة يتتتتتتتز  تتتتتتت ف 

. إّر فاقتت ل  تت ّر اي تقممتت  التعتت د  فتتيض ر ر تت   ضتترئّم  ُيعتتّ  يخرافتت  (19)فا  ضتت ع."
البتتتييع  فإل تتتاليّم   تتت   تتت ل ال ُي  تتتز فالاتفتتترت إامتتتهد يّر فاي ر تتت  فاقضتتترئم   لتتتص 

مضتت ز تتتتتت  لتتص فاع تتس تتتتتتت فمتتتيفة يتتر  ضتتعته ي ضتت ع يهتت    جتت  ي ضتت ع فاتعتتّ د  
فابتتييع  يتتتز شتتي ب الستتت رح  راتعتت دد ك تتتر  مضتت ز  تتت ة   تتب يتتتز  مستتتخ ة يتتتر 
ا رمته فابييع   خص    ت ف فا  ضت ع.  إذف كترر تت ّ ه فا تياا ذفتهتر اتقممت  فاتعت د 

ي  رابيب فا ضّ ز ب  فاعق  جرئ  ا ى جرن  ُيعت ي يز فافقهد ب ّر ت ّ ه  ا  فيي
اتقممتت   تت ف فا  ضتت ع ب ضتتعه ت تتح فاي ر تت  فاقضتترئّم  ي تت ر يتتز  تترد ا اتتصد اتفتتردي 
فإلش رالت فا تيتب   لمه  فا رتج   ز   ء ف تع راه  فات  ال ت س فا ياا ا  في يا 

                                                                                                                                              

 ن فاق را  لص فإلنفرقد فا ياا ا  جهرد  كثيا فا سرء   ّل  فايجرلد   الج ظر يا فاع    د  ببيب فاتقّم   ض ف
 فاع ل بمز فا  جرتد  فا عرشيا فا س   يز فايجه ا  جرته  لص ا رس فا سر فا    ة فات مم  ا  فاتفضمه." د 

 . 378د  2ةد ج2009د 1 ضرير فافقه  فاف ي فاُ عرويد دفر فاف يد ديبقد ب.
 .41قد    رراد فإل الة  فا ياا ب  راي فإليرة ي ّ      هد فا يجع فاسرب- 19
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 متت  ر بتته ت تتّس فا جت تتع   ك لتته.  ِيّ تتر  تتُمع ز يتتز ضتت رر  تت ة إ تترءا ف تتتع رل  
فاقرضت   ت  ار ُ ت ّ    ت ف فاّتقممت   جت فء ي  تز  فا  ج التع د  ذاتك بتقممت ه  ت ذر يتز

ار ي  متته يتتز فاختتيق   تت ة فالاتتت فة يتتز   تته  عتت  فيز فج فاتتيفغ مز بتت  فاتعتت د ا  
 متص يز  ّ د ي ه   رافعه.                          

د الزوجررات اضتت رر فمتتتيفة  جررزاي يترتررى علررا المخالفررة.و ثانيررًاإ حما ررة تقييررد تعررد 
تتتته فا ختتتترط مز    ضتتتت ع فاتعتتتت د يتتتتز ضتتتتي را فا صتتتت ل   لتتتتص إذر  ضتتتترئ  يتتتتز ِ  د

فيز فج ال بتتت   ار ُ يتّتتت  فا بتتتّيع جتتت فءم  لتتتص يخرافتتت  يتتتر يبتتتتيطه اتتتإلذر  راتعتتت د. 
فا بتتّيع فالم تت  ا تت  فم تتر  تت ق كجتت فء تتتتتتت افتتيض بر لّمتت    مبتت  فاتبتتييع  لتتص تقممتتت  

لتتص ي فبقتت  فا  جتت  ا  فاتعتت د تتتتتت  طتتالر فاتت  فج فاثتترن  فاتت ي اتت  ي صتته فاتت  ج فمتته  
( 20)فا      فا ختّص    ه إبيفيه.   ف فاج فء فا ي كرر ي تقت فم ِ ِبتّ ا يتز ِ  دته فافقته

اتتمس فا عراجتت  فا  ر تتب د يّر اثتتيه ال ي تتّس فاتت  ج فا ختتراف ا تتر بيضتته فا بتتّيع يتتز 
 متت د  لتتص فاتعتت د بقتتن بتته يطتترل غمتتيه ي تتز امستت ف يختترط مز بهتت ه فاقمتت د كرا  جتت  

تتتت فات  ب   ع  فيممرر ال تعل  اوالم   ّر ز جهر اه ز ج  ا تيى غمي تر تتتتت  فاثرنم 
 كتتتت اك اب تتتترء  تتتت ه فا  جتتتت  فاثرنمتتتت . ك تتتتر اّر إ طتتتترل  قتتتت  ز فج يستتتتت ف ابتتتتي طه 
فابيعّم  تتيت   لمه نترئج  طميا فم تر  تعّلتق  اثترر فات  فج ك ست  فيب ترء يتثالم بت  

 تتتز يعراجتتت  إشتتت راّم  فاتعتتت د  خلتتتق إشتتت رام  .  بتتت  ج متتتع فيمتتت فل ال ي  تتت ه فا راتتت 
                                                           

ُ  ظي ب  فالنتقردفت فا  ّجه  إاص فا عراج  فاسر ق  ال بيع فالم   ا ظرة تع د فا  جرت كالم يز: فاعرا د      - 20
د 2فاسالة فابييفد فا  فج  فاطالق ب  فاقرن ر فاّلم    ا رنم ه فابيعّم د ي ب رفت جريع   رري نسد ب لرزيد ب

/ 3ي  ل د ومرغ  فا ص فاقرن ن د يجل  فاجريع  في  يّي د س  ير  ع  ر. زبم اد فاهرد 118ةد   1995
  ير  ع  ر. 459د  2005/ 5ع
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ا تتيى  ذاتتك    طتترل فاتت  فج فاثتترن   يتتر  تيتّتت   لمتته يتتز آثتترر. إّر فاجتت فء فا قتتتيح 
 لتتص فا بتتّيع فالم تت  ال  ت ثتته بتت  إ طتترل فاتت  فج فاثتترن   براتتترا  ال  تتيتبن  صتتّ   

قمتت د فاعقتت   إن تتر بتت  بتتيض  ق بتترت يرامتت   ا تتيى يقّمتت ا ال ييتت  ا تتز  ث تتح  ي تته ا
فاتعتتتّ د فا في ضتتت  يتتتز   تتته فا بتتتّيع.  تتت ف فاجتتت فء يبتتت ه فاتتت  ج فاتتت ي اتتت  ي تتتتية يتتتر 
فشتيطته  لمه فا  ج  ب  فاعق  يتز  ت ة فات  فج  لمهترد  ايضترم يتز ات  ي  ت  ي فبقت  
فاقرض   راس رح اه  راتع دد  رإلضرب  إاص يز ُ ِ ح اه  راتع د  ثدُ تح  عت  ذاتك اّنته 

 جرته.                                                                                         ا  يع ل بمز ز جتمه ا  ز  

 الخلع الجبري نموذجًا"                           ( ما يتعل ق والطالقإ " آلي ة الطالق و2) 

 يتتتر ( ُ تتتُ هد  إجتتتيفءفت إنهتتترء فاتتت  فج بتتتمز فاتتت  جمز 10 تتتراج فاقتتترن ر ر تتت  )       
 يتبن بهر يز ام رة ب  فاع    يز فا  فد فات  ت ر اح فافي   فا  جّم . فافقيا د يز 

يتتتثالم ُتعتتتّ  يتتتز بتتتمز ا تتت  فا صتتت   فاتتتت   راجتتتح فافي تتت   يتتتز فاقتتترن ر (21)39فا تتتردا 
متتمز ال  ّتفتتق فا  جتترر  لتتص إنهتترء  قتت  فاتت  فج  راتيفضتت  بم ه تتر  بخرّوتت  فا  جمتت  

 فج ب رءم  لص رغب  يز فا  ج . فافقيا فا  ك را تض ز ممز ال يق ه فا  ج إنهرء فا  
ال  جت  تتتت متمز ت تت ر  ت  طرابت  فاتفييتتق تتتت فا تق بت  إنهتترء فات  فج   رفدتهتر فا  فتتيدا 

بتت    ُرغ تترم  تتز إرفدا فاتت  ج  اتت  اتت  ي تتز   تترك  طتت  ا  إ تترءا يتتز ِ  تتِه  تت ف في متتي
.  تتت ه فاصتتت را يتتتز (22) جّمتتت يقربتتته إ تتتقرب مق  هتتتر فا رامتتت  فا تيتبتتت   لتتتص فافي تتت  فا  

                                                           
ادح فا ردا - 21  ة. 1991( اس   22(  راقرن ر ر   )10يز فاقرن ر ر   ) 39ُ  ِّ
ب ذف  ج  طرا  فاتفييق  ز إثبرت د  فه  ف ت ّي فابقرق يز فاقرن ر  لص: "  39ت ّص فافقيا د يز فا ردا  - 22

 ."بمز فا  جمز   ر يست مه يعه د فة فاعبيا م  ح فا       راتطلمق يع إ قرب مق ق طرا  فاتفييق
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 فاتتت  ي  تتز ت ممفهتتر  لتتص اّنهتتر ُ ْلتتعت ج تتييو متتمز ت تت ر فا  جتت   تت  وتت ر فاطتتالق  
 .(24)ُتعت م ي ستبرم ال تياا  " بهتر  ت ّقتق ال  جت  يتر ال  ت ّقتق بت  نهر"( 23)طراب  فاتفييق

(     طتص  طت ا يهّ ت  بتبتييعه الفقتيا د 10ال ام  ُ   ي   ّر يبّيع فاقرن ر ر   )
 فاتتتت   إر اتتت  ُتستتتّ  فيشتتتمرء   ستتتّ مرتهر ب ّنهتتتر ا طتتتح فا تتتق اتتتإلرفدا  39يتتتز فا تتتردا 

فا  فتتيدا ال  جتت  تتتتتت فا ستتتفم  فيك تتي يتتز  تت ه فافقتتيا تتتتتت بتت  فاطتتالق د ر فا رجتت  إاتتص 
اقرضتتت  فاتق  يّيتتت .  لتتتص فاتتتيغ  يتتتز ا  ّمتتت  يتتتر ا طتتتره تقتتت ي   تتت    رضتتتع استتتلط  ف

فا بّيع فالم   ال ياا يز مق ب  إنهرء فا  فج ب    ه فا را  إاّل اّر طييق  يعراجته 
اه ه فاص را يز و ر فاطتالق ال تع ت  اّنته  تّ ة ابضته يتر ي  تز ار ُيقتّ ة بت   ت ه 

 فاخص  .                                               

فاتط متتق فاع لتت  الفقتتيا د يتتز فا تتردا فا تت ك را اظهتتي  صتت رفم بتت  طرررح اكشرركالي ة. 
يعراج  فا بيِّع ابع  يز ج فن  فا  ضت ع فات ي ُت ّظُ ته  ت ه فافقتيا.  ت ف فاقصت ر 
نتجح   ه إش راّم  اّثيت  لص آاّمت   تط متق فاخلتع فاج تيي متمز ت ت ر فا  جت   ت  

. فإلشتت راّم  فاع لمتت  فا قصتت دا تتتتتت  فاتتت  تتتؤّثي طرابتت  فاتفييتتق ا فتت ر نفستت  يتتز ز جهتتر
 لتتص  ف تتع فا تتياا بتت  ظتته ام تترة فاقتترن ر فا تترا   تترري فاتط متتق تتتتتت تت ّثتته بتت  طتت ل 

  تتر تبقتتص فا تتياا . بتتتيا فا ظتتي بتت  فاتت   ى   تته فا صتت ل  لتتص م تت  نهتترئ   تتراّطالق
                                                           

ممز ت  ر فا  ج   39ا عل يرت ا بص م ل ت ممف فافي   فا  جّم    ّنهر ُ لع ج يي ب  فافقيا د يز فا ردا  - 23
ة:  يفءا ف تظهررّي  1984/ 10رن ر ر   فا خراع  فاج يّي  ب  فاق   طراب  فاتفييقد ُ  ظي: فاعرت د ابيفحد 

ُيقررن   راقرن نمز فا صيي  فيرُدن د يجّل  فاه ي فإل الي د ي ب رفت إدفرا فاب     فا رف رت ب زفرا في  رف 
 .146ةد  2013/ 5/ ع3بؤ ر فإل اليّم د ام مرد طيفبلسد سفا  

تتت  ب ر فا  فج  فاطالق  آثرر  رتتت ِاُ هٍّّ يز ة 1984اس    10يز فاقرن ر ر    39فاعرت د ا  ّم  فا ردا  - 24
    ير  ع  ر.  274ة"د فا يجع فاسربقد  2015اس    14فا  جمز: " يفءا ب  ض ء تع  ه فاقرن ر ر   
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بئ ا يا ج  ت اد يعلق  ال    ب  ج  ب  فا ف ع فاع ل   ال    يطّلق  ي   هر ار ُت 
يّر فاطتتتالق اتتت  يُ تتت   تتتّ ا فابتتت ء فا قضتتت   تتته اعتتت ة ف تتتت فرذه ا رّبتتت  طتتتيق فاطعتتتز 
فا س  ح بهر  رن نرم  يز بم هر مق فاطعز ايترة فا    ت  فاعلمتر. ال يخفتص  لتص امت  
يتتت ى طتتت ل فافتتتتيا فاتتتت  ت ترجهتتتر فا تتتياا ال صتتت ل  لتتتص  تتت ف فا  تتت  فا هتتترئ  بهتتت ف 

  فجه   ه فإلش رام د يّنته   ي رنته ار يجت  طييقته إاتص  فا وف.  إذف كرر فا  ج ال
ممرا ز جّم  ا يى  را  فج ب  ج  ثرنمت د بت ّر فييتي  را ستب  ال تياا تتتت فاتت  ال ي   هتر 
فاتتت  فج بتتت  ج آ تتتي إاّل  عتتت  فنقضتتترء  تتت تهر يتتتز ز فجهتتتر فاستتتربق تتتتتتت ُيبتتتّ ه إشتتت راّم  

 ت ه فإلشت رام   ت  يعراجت  فا بتّيع  مقمقّم  ت فجههتر بت  فا ف تع فاع لت .  اعتّه  ت   
الطالق  رإلرفدا فا  فيدا د ر      رضع استلط  فاقرضت  فاتق  يّيت   فات ي تت تّ   

يع فاطالق  رإلرفدا فا  فيدا اس   ي ّ د تت   ت  فاخطت   39  ه فافقيا د يز فا ردا 
تتته امتتت  فاتتت  جمز تتتتت  فاتتت ي ُتعراجتتته فافقتتتيا ا يتتتز  فا تتتردا ا  فإل تتترءا فا يت بتتت  يتتتز ِ  د

فا تت ك را.  تت ف فاتت يج اهتت  ز فا  ضتت  مز بتت  يتتردا تبتتيياّم   فمتت ا ال  ت ر تت  يتتع 
ط مع  كه ي ه رد بف  فاطالق  رإلرفدا فا  فيدا د ر     ي  د ال تست   فا ياا ب  
د  ف تتر تتتتت متتمز ت تت ر  تت  طرابتت  فاتفييتتق تتتتت إاّل  لتتص ف تبتتررفت شخصتتم  تقتتّ ر ر  تت  

رض  فاتق  يّي  اتقييي ي ى  جر ت  فا  ت   تراطالق يتز  م  ر  ال تخضع اسلط  فاق
  يتتهد  يتتز ثتتّ  بلتتمس   تترك يتتر ُ  تتّير  جتت د ر ر تت  ا    تت  ا لتتص درجتت   لتتص  تت   
فاطتالق  فاتت ي اتت  يخضتتع متتتص الستتلط  فاتق  ييت  اقرضتت  فا رجتت  في اتتص. بتت  متتمز 

 جتتت د  تتت   اّر فاطتتتالق استتت   ُي تتتّ د تتتتتت كراخطتتت  ا   تتت ء فاعبتتتيا تتتتتتت ُيْفتدتتتيُض فمتتته 
ف تتت  ت  لمتته فاتت   ىد  براتتترا  بتت ّر  تت ف فاستت   فا تتّ  ص  يتتر  تعّلتتق   ثبرتتته ي تت ر 
ي تتاّلم التتت  مق  فات  تتمص يتتز   تته فا    تت  في لتتص درجتت د الت ّكتت  يتتز  جتت د  تت ف 
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سح  لمه فا   ى. ب  مرل  ج د ا    ة  ج د   ف فاس    م      فاس   فا ي ُا ِّ
يي يز آثرر  بخرو  ير  تعّلق  رآلثرر فا رام   يز فاقرض    ر  تيت   لص   ف في

ثدتتتّ  بتتت ّر ر ر تتت  فا    تتت  في لتتتص درجتتت  اهتتتر يتتتر ُ  ّير تتتر. إّر فاطتتتالق  تتت رفدا فا  جتتت  
  رجتت   39فا  فتتيدا  تتراخلع فاج تتيي  فاتتت   راجهتتر فا بتتّيع بتت  فافقتتيا د يتتز فا تتردا 

بتت  إنهتترء فاتت  فج إاتتص تطتت يي  إوتتالح تبتتييع  يضتت ز ال تتياا فال تتتفردا يتتز مقهتتر 
  ب ه اكثي بر لّم    ي    لص وعم  فاتط مق فاع ل .                     

ت  تتز تتتتتت    تته كتته ش ءتتتتتت بتت  ضتتي را ت ظتتم  ي ضتت ع المعالجررة المقترحررة        
فاخلتع فاج تيي تتتت  ر تبترره وتت را الطتالق  ت رفدا فا  جت  فا  فتتيدا تتتت بت  يت فد تبتتيياّم  

يز و ر فاطالق في يى  لص غيفر ير بعلح فاع    يز   فنمز  يستقّل   ز غمي ر
 أو ًَلإ.   ه فا عراج  فا قتيم  تقتض  (25)فيم فل فابخصّم  فاعيبم  ي     ح  يي 

فا ّص ويفم   لص مق فا  ج  ب  يخراع  ز جهر  خلتع ج تيّي  ذاتك بتقت ي  طلت  
ا  جمتتت  ال تبتتتتررفت بهتتت ف فاخصتتت   ُت تتتّمز فمتتته  تتت ة رغ تهتتتتر بتتت  ف تتتت يفر فا متتترا ف

شخصتتتتّم  بتتتت  يقربتتتته إ تتتتقرب يتتتتر تستتتتت قه يتتتتز مقتتتت ق يرامتتتت  نرتجتتتت   تتتتز فاتتتت  فج   
:  لص فا      تعممز م  مز ا  ر ا  فاصتلح بتمز فات  جمزد  ت   ت  ثانياً فاطالق. 

:  لتص فاقرضت  ار  ُ تّح ثالنراً اجه ا صره ثالث  اشهي إلنهرء تقييي  ر  راخص  . 
  مز يز تقييي  ر    الر ببته ي ر ات  فاصتلح.  بت  ب  فا   ى   جّيد فنتهرء فا 

 تت ه فا راتت  إذف اوتتّيت فا  جتت   لتتص فاخلتتع بتتّيق فاقرضتت  بم ه تتر  طتتالق  تترئز بتت  

                                                           
يز  114ةد   فا ردا  2000( اس   1يز فاقرن ر فا صيي ر   ) 20 يز ذاك  لص   مه فا ثرل: فا ردا  - 25

( اس   22يز  رن ر في يا فاقطيي ر   ) 122ةد  فا ردا 2010( اس   36ر   )فاقرن ر فيردن  فا ؤّ ح 
 ة.   2006
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يقربتته إ تتقرب مق  هتتر فا رامتت  فا تيتبتت   لتتص فافي تت  فا  جّمتت .  بتت  ج متتع فيمتت فل ال 
اشتهي   تر   بل  ار تست ي فا   ى فا يب  ت   خصت   فاخلتع ا ت ا تتجتر ز فاستّت  

بتت  ذاتتك إجتتيفءفت فاصتتلح فاتتت   ت اّل تتر فا   تترر  فا طتتق  تترا    فاقرضتت   تتراتفييق 
: ف تبتتترر فا  تتت  فاصتتتردر يتتتز  رضتتت  ي   تتت  فا  ضتتت ع فاتتت ي راوعررراً بتتتمز فاتتت  جمز. 

يح إامه فا   ى ُم  رم نهرئّمرم  غمي  ربه يي طعز بت  ج ئته فاقرضت   فتّك ُ تيى  ِّ  ُ
راطالق بت   تت ه فا رات  نهرئمترم   جتّيد فا طتق  ته يتتز فا  جمت . اي ار ي ت ر فا  ت   ت

ا ل  رض ي     ه      رض  ي     اّ ل درج .   ف فييي  رات كم  ال يخص إاّل 
فابتتتّق فا تعّلتتتق   نهتتترء  تتتيى فا  جّمتتت  بقتتتن د ر فآلثتتترر فا ردّيتتت  فا تيتبتتت   لتتتص  تتت ه 

 فاعلمتر. بت  مرات  فافي   فات  تبقص  ربل  الطعز   رضتع  اي ر ت  ي   ت  فال تتئ رف 
فاخلع فاج يي يز  تّير إنهترء  قت  فات  فج  ت  إرفدا فا  جت  فا  فتيدا  د ر ار ي ت ر 
  تترك  تت   ي  تتز إ ضتتر ه استتلط  فاقرضتت  فاتق  يّيتت د  اهتت ف بتت ّر  تت ف فا تت ع يتتز 
فافي تت  ال ي  تتز ار ي تت ر ي تتاّلم الجتت ل  تتراطعز بتت  ا تتبر ه فاتتت  تيجتتع إاتتص فا  جتت  

 ر. اي اّر إنهرء فا  فج  تراخلع فاج تيي يختلتف  تز غمتيه يتز ذفتهر  امس يم  غمي 
و ر فاطتالق في تيى كتراطالق است ء فاعبتيا يتثالم. بت   ت ه فاصت را في متيا جعته 
فا     راطالق غمي نهرئ    ربه الطعز فمه اه ير ُ  ّيرهد يّر ربع فا   ى ب   ت ه 

اعبتياد  يتز ثتّ  بت ّر  مترة فا را    رك ُا س  لص    ٍّ ُيعّمزٍّ   ت  فاخطت  ا   ت ء ف
  ف فاس     ج ده  إثبرته يخضع اي ر   فا      في لتص درجت  يتز فا    ت  فاتت  
اوتت رت فا  تت  فمتته.   تت ف  ختتالف مراتت  فاطتتالق  تتراخلع فاج تتيي إذ اتتمس   تترك يتتز 

 د ب تتز(26) تت   ي  تتز إ ضتتر ه الت  تتمص  فاتتت  مق ال  تت  ا   تت ة فا  تت   تتراطالق

                                                           
 ا  ي  يز فا عل يرت م ل   ه فا قط  ُ  ظي: - 26
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ر   فا  جّم     فا  جت   مت  ر ي تبرد  ف تبتررفت شخصتّم  غمتي   ر بص  ُ يى ُيقيِّ
 .                           رضع  اسلط  فاقرض  فاتق  يّي 

الفرررا النررانيإ إشرركاَلت وُمعالجررات لمسررائل مالي ررة مرتةطررة وررالزواج والطررالق لررم 
           يتناولها المشر ا والتنظيم مطلقًا                                          

ابيز فا ف ع فا ي نامبته فامت ة  تز إشت رالت ا تيى غمتي فاتت  تتّ   يضتهر بت       
فافتتيع في ل تتعّلتتق  تت ه فا تتّيا   ستترئه يرامتت  ييتبطتت   تترا  فج  فاطتتالقد  اتت   ت ر اهتتر 

(   تت  وتت  ره بتت  10فا بتّيع فالم تت   تترات ظم  يطلقترم ال   تت  وتتمرغته القتترن ر ر ت  )
بت  تع يالتته فاالمقت . ي  تز فنتقترء ن ت ذجمز فث تمز يتز بتمز  ة  ال مّتص1984    

  ه فإلش رالت الت ضمح  يت ّثالر ب : يامرر تقت  ي فاتعت ي   تز فاضتير فا ترتج 
(د  يسر    فا تياا   راهتر فاختر  كلمترم ا  ج ئّمترم بت  شتيفء  قترر ا  1 ز فاطالق )

       (.          2ي ق ل ا  ب  ف تث ررٍّ ُيسّجه  ر   فا  ج )

 ( معيار تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الطالق                                1)

( تتتتتت اث تتترء ت ظم تتته ال صتتت   فا تعلقتتت   رافي تتت  10يبتتتّيع فاقتتترن ر ر تتت  )            
فا  جّم  تتت ا  ُيعي  ب ه  رة يست ا  فاتعت ي   تز فاضتير فا ترتج  تز فاطتالق تلتك 
في  م  فات    بل  ار ُتعطص اهت ف فا  ضت ع. فا ت  ب  تز فاتعت ي   تز فاضتير 

تتتتت فا عّ اتت   راقتترن ر ر تت   39افقتتيا ا يتتز فا تتردا ف  تت  فافي تت  فا  جمتت  اتت  ُ تت كي إاّل بتت  
                                                                                                                                              

ALATI (A.), « La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse: Étude de 
législation française et de législation islamique appliquée en pays arabes », vol. I, 
Éditions Universitaires Européennes, 2018, pp. 200 s.                                                             
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

ة تتتتت اث تترء ت تتر ل يتتر ُيستتت ق يتتز مقتت ق بتت  متترل ث تت ت فرت تترد 1991( استت   22)
تتتته امتتتت  فاتتتت  جمز  ذاتتتتك  تتتت ا فة فاُ تستتتت   بتتتت  فاضتتتتير يتتتتز فاتتتت  جمز  فاخطتتتت  يتتتتز ِ  د

. فم تتتتر  تتتت ف  تتتت ه فإلشتتتتررا اهتتتت ف فا تتتتق بتتتت  (27)بتعتتتت ي  فاطتتتتيف فآل تتتتي فاُ تضتتتتّير
اي تفصتتمه ي  تتز ار ُ تت ّظ  فا ستت ا   (10)ي  اتت   ت تتر ل يبتتّيع فاقتترن ر ر تت  فاتعتت  

  متتب ي تت ر فاتعتت ي  جتتربيفم  بتت ه مقمقتت  الضتتير فاتت ي  ت  لتته اي يتتز فاتت  جمز 
    فافي   فا  جم   بخرّو  فا  ج  ب    ف فإلطرر. فا    ت  فاعلمتر فالم مت  بت  ر ر 

ّلتق بتع تم  فا تق بت  فاتعت ي   تز فاضتير ار ح ي  ا  رّيرم  تّ  بيفغترم تبتيياّمرم  تع
فا تترتج  تتز فاطتتالق اّيتترم كرنتتح وتت را  تت ف فاطتتالقد إذ ف تتتقّي  ضتترء  تت ف فا    تت  " 
 لتتص اّر فاطتتالق  تترإلرفدا فا  فتتيدا ا     تت  فاقضتترء إذف  تتّ   ضتتيرفم ُ لتت ة فا تستت   

ر"  تت   د  ذاتتك: " إذف اتت  ي تتز  تت ف فاطتتالق(28)فمتته  تتراتع ي  الطتتيف فآل تتي فا تضتتيِّ
  تتع  ستت   يتتتز ُيتتّ    فاضتتتيرد ب تتتص ثُ تتح فاضتتتير فا تتّ  ص  تتته  ضتتح فا    تتت  

. إّر: " ف تتتت قرق (29) تتتراتع ي  فا  ر تتت    تتته ال ضتتتي ر فاتتت ي طلتتت  ذاتتتك ي هتتتر"
فا طّلق  التع ي ]  ر  فا ي[ ال  تيّت   لص فاطالق ب  م ِّ ذفتتهد  إّن تر   بت  مقهتر 

                                                           
ب ذف ة  لص: " 1991( اس   22(  فا عّ ا   راقرن ر ر   )10يز فاقرن ر ر   ) 39ت ص فافقيا ا يز فا ردا -  27

كرر فا تس   ب  فاضير يردّيرمد ا  يع  ّيرم    فا  ج  م  ح فا       سق ب مّقهر ب  يؤّ ي فاص فقد 
 فا ضرن د  فا فق د  فاس ز. يع فاتع ي   ز فاضير الطيف فآل ي. اّير إذف كرر فا تس   ب  فاضير    

 ة فإل الل  را ق ق في يى فا  ج م  ح فا      ال  ج   راتع ي د  يؤ ي فاص فق.  ذاك كّله يع  
 فا تيّتب   لص فاطالق.".

د نسخ  م   غمي ي ب را. ُ  ظي 2008ن ب  ي  20قد بترريخ 55/  19ة. ع. لد طعز ام فل شخصّم  ر  : - 28
 نسخ  م   غمي ي ب را. ةد2003يررس  13قد بترريخ  36/49ايضرم م   فا      فاعلمر ب  فاطعز ر   

 ةد نسخ  م   غمي ي ب را. 1998  ام   30قد بترريخ  37/44شخصّم  ر    ة. ع. لد طعز ام فل - 29
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يب ه كته ضتير اّيترم كرنته ن  ته د (30)فمه  ز فاضير فا ي  ل قهر يز ذاك  بس به" 
 تت فءم كتترر يردّيتتترم  يتتز ذاتتتك تتتيك فا  جتتت  اتعلم هتتر ا  اع لهتتتر ب تترء  لتتتص طلتت  يتتتز 
فاتتت  جد ا  يع  ّيتتترم  ُي  تتتز ار  ت ّثتتته فم تتتر  ل تتتق فا  جتتت  بتتت  يبتتتر ي ر يتتتز آ تتتص 

         .                                                                         (31) م ر 

فاضتتتير  ُشتتتحم فا بتتتّيع فاّلم تتت  بتتت  ت ظم تتته التعتتت ي   تتتزطررررح اكشررركالي ة.         
فا تترتج  تتز فاطتتالق شتت ه يستت ا  كمامتت  تقتت  ي فاتعتت ي  فا ستتت ق  فا امتترر فاتتت ي 

" ايتي تقت  ي  بتتتتتيج  ار ي   ه فاقرض   عمز فال تبرر ال    به ف فا  لت  ا  ذفك.  
فاضتتير يتتز   يتته  تت  يتتز فييتت ر فا  ضتت عّم   فاتعتت ي   يتت ى ت ر تتبه يتتع ج تتي

فات  تستقّه بتق  ي ر ي     فا  ض ع د ر ر ر    لمهر ب  ذاك يز ي     فا ق  
. إّر  رضت  ي   ت  فا  ضت ع (32)طرا ر ب ح  ضرء ر  لص ُا تس  ترئل   يق  ات  "

نتص  ُمقّ ر ي ل  فاتع ي  تق  يفم " يعق الم د ر يتر تقتمتي ا  إ تيفف طرا تر ال   جت  
  ع تص آ تيد اتمس   ترك . (33)ب  فاقرن ر ُ ل ة  رتبترع يعتر مي يعم ت  بت   ص وته"

يتتز يامتترر ُ لتت ة فاقرضتت   تت ر يقضتت   لتتص ضتت ئه  تتراتع ي    متتب  ت ر تت   تت ف 

                                                           
د يج     ام رة فا      فاعلمر 2006ب يف ي  02قد بترريخ 52/  67ة. ع. لد طعز ام فل شخصّم  ر  :  - 30

 .  69" ضرء فيم فل فابخصّم "د  
فاعرطف   فابع ر. ُ  ظي: ة. ع. لد طعز  اضير فا ع  ي  وفته فا      فاعلمر ب  ام  ام ريهر   ّر ي ط ه- 31

 نسخ  م   غمي ي ب را.  ةد2008ير   22قد بترريخ  54/  52ام فل شخصّم  ر  : 
ةد يج     ام رة فا       2004ن ب  ي  18قد بترريخ  51/  22ة. ع. لد طعز ام فل شخصّم  ر  :  - 32

 . 331فاعلمر " ضرء فيم فل فابخصّم "د  
ةد يج     ام رة فا      2004يررس  11قد بترريخ  50/  41ز ام فل شخصّم  ر  : ة. ع. لد طع - 33

 .253فاعلمر " ضرء فيم فل فابخصّم "د  
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

( 10فاتع ي   ب ه  ف ع  يع ج ي فاضير فا رتج  ز فاطالق. بتال فاقترن ر ر ت  )
ه فا    تتت   فاعلمتتتر تتتتتتت فاتتتت  نظ تتتح فا ثمتتتي يتتتز  ال تع يالتتتته فااّلمقتتت   ال متّتتتص تتتت  م

فا ستتترئه فا يتبطتتت     ضتتت ع فاتعتتت ي   تتتز فاضتتتير فا تتترتج  تتتز فاطتتتالق تتتتتتت  ضتتتع 
يعر مي يعّم     بل  ار تؤ    عمز فال تبرر     تق  ي فاتع ي   فا     ه.  ضرا 
فا  ضتت ع تتتتتت فاتت  ز ُ  كتته إاتتمه  ايتتي  تت ف فاتق  يتتتتت اتت  ُيظهتتي ف بتت  فيم تترة فاصتتردرا 

 ه  بتت   تت ف فاخصتت   يعتتر مي ت تتّمز فاج فنتت  فاتتت  ُاِ تت دت بتت  فال تبتترر  فاتتت   تت
 تتّ ر ف  لتتص ا ر تتهر  م تت  فا  لتت  فا   تت ة  تته اج تتي فاضتتير فاتت ي   تتع  لتتص فا  جتت  
 ر تبرر تتر فاطتتيف فا تضتتير يتتز فاتت  جمز بتت   تت ف فا قتترة. كتته يتتر ي  تتز يالمظتتته 

تتتتتتت  لتتص في تته بتت  د برجتت   خصتت    تت ه فا ستت ا   تت  اّر  ضتترا فا  ضتت ع ي تفتت ر 
" فا    تت  د ا  اّر (34)فا  ت  تتتتتتت  تتراق ل   جر تت  فا تتياا بت  طل هتتر فا تتق بتت  فاتعتت ي 

د  بتتت   عتتت  فيممتتترر ُيصتتتّيح فاقضتتترا  تتت ّر فا    تتت  " (35)تقضتتت  اهتتتر  تتتراتع ي "
د د ر ايِّ تفصتتتمه آ تتتي. اي (37)" اتتت اك فاضتتتير"( 36)تقضتتت   تتتراّتع ي  فا  ر تتت "

                                                           
فالبت فئّم   ة د ي     زامتز2013/ 16ُ  ظي  لص   مه فا ثرل: فال تئ رف فا قّم   راسجه فاعرة ت ح ر    - 34

 ةد نسخ  م   غمي ي ب ر.2013ن ب  ي  10د 2013/ 32فا  نّم  " فا فئيا فال تئ رفّم "د م   ر   
د ي      رد بز غبمي 2005/ 953ُ  ظي  لص   مه فا ثرل: فا   ى فا قّم ا  راسجه فاعرة ت ح ر    - 35

ةد نسخ  م   غمي ي ب رد  فا   ى 2006ب يف ي  11د 2006/ 236فاج ئّم  " فا فئيا فابيعّم  "د م   ر   
د ي     فا      فاج ئّم  " فا فئيا  في اص ا م فل فابخصّم  تتت غ ب فابّعرل"د 2009/ 519فا قّم ا ت ح ر   

 ةد نسخ  م   غمي ي ب ر.2009ن ب  ي  1د 2009/ 532م   ر   
      رد بز غبمي فاج ئّم  " فا فئيا د ي2008/ 486ُ  ظي  لص   مه فا ثرل: فا   ى فا قّم ا ت ح ر    - 36

ةد نسخ  م   غمي ي ب رد   فا   ى 2010  ر ي  10د 2010/ 78فابيعم  في اص تتتت اب   لم "د م   ر   
د ي      رد بز غبمي فاج ئّم  " فا فئيا فابيعّم  فاثراث  تتتت اب  2008/ 579فا قّم ا  راسجه فاعرة ت ح ر   

 ةد نسخ  م   غمي ي ب ر. 2009يررس  26د 2009/ 149 لم  "د م   ر   
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مي فات   لص ا ر هر ُ ّ ر   ف فاتع ي    مب ي  ز ف تبرره ُي ر برم د ر بمرر ال عر  
اج ي فاضير فا ف ع  لص فا ضي ر. فا برا  فا   ت ة بهتر يتز ِ  دتِه ُ ضترا فا  ضت ع 

تفتقي إاص يعر مي  (38)د  رر 1500د  رر    500 فات  تتيف ح ب  فا ت  ن ير بمز 
  تستتتتطمع ار تع تتتس  رافعتتته  فضتتت   ُت  تتتص  لتتتص ا ر تتتهر  م تتت   تتت ه فا بتتترا د ا تتت

 فات ر   ير بمز فاضير فا ف ع  لص فا ياا فا تضّيرا  فاتع ي  فاجربي اه.                                         

ال شك اّر إر رء فا    ت  فاعلمتر ا  ت ا تع تم  فا تق بت   المعالجة المقترحة.       
فاتعتت ي   تتز فاضتتتير فا تترتج  تتتز فاطتتالق تتتتتت   تتت  ث تت ت  جتتت د " فاخطتت   فاضتتتير 

تتتتتت اّ تتس اقر تت ا يه تت  تختتص اثتتيفم يراّمتترم يتتز آثتترر إنهتترء (39)  ال تت  فاستت  ّم  بم ه تتر"
يتتز فا بتتردة فاتتت  ا ّيتهتتر فاتت  فج اّيتترم كتترر  تت به. بتت  فا قربتته بتت ّر  تت ف فا  تت ا  غمتتيه 

فا    تت  ذفتهتتر   بلتت  ار ُ تت ّ     عتتر مي ُتلتتِ ُة  رضتت  فا  ضتت ع ِ تت ر ي ُ تت  ر  عتتمز 
فال تبتتررد ا تت  ي تت ر تقتت  يه اقم تت  فاتعتت ي  ي  تت   لتتص ا تتس ا تتيد إاتتص فاتقتت  ي 
فا قمقتت  ال فاج فبتت  ال  لتت  فا   تت ة  تته ال  جتت  بهتت ف فاخصتت  . بتت ذف يتتر ث تتح اّر 

                                                                                                                                              
د ي      رد بز غبمي 2006/ 722ُ  ظي  لص   مه فا ثرل: فا   ى فا قّم ا  راسجه فاعرة ت ح ر    - 37

 ةد نسخ  م   غمي ي ب را. 2007  ر ي  27فاج ئّم  " فا فئيا في اص تتت شي   "د 
د ي     فيور ع  فاج ئم  " 2001/ 13ُ  ظي  لص   مه فا ثرل: فا   ى فا قّم ا  راسجه فاعرة ت ح ر    - 38

د 2006/ 722ةد  فا   ى فا قّم ا  راسجه فاعرة ت ح ر   2002ديس  ي  17دفئيا فيم فل فابخصّم "د 
ةد  فا   ى فا قّم ا  راسجه فاعرة  2007  ر ي  27ي      رد بز غبمي فاج ئّم  " فا فئيا في اص تتت شي   "د 

 11د 2006/ 236د ي      رد بز غبمي فاج ئّم  " فا فئيا فابيعّم  "د م   ر   2005/ 953ت ح ر   
  ق فاج ع د فا  ظ را ايرة ي       ق فاج ع   2008/ 525ةد  فا   ى فا قّم ا ت ح ر   2006ب يف ي 

 ةد نسخ ام رة غمي ي ب را.2009  ر ي  14د 2009/ 39  ر   فاج ئّم  " فا فئيا فابيعّم  فاثرنم "د م 
 نسخ  م   غمي ي ب را.  ةد2007ب يف ي  1قد بترريخ  53/  25( ة. ع. لد طعز ام فل شخصّم  ر  :  39
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

  ال  جتت  ضتتيرفم يردّيتترم ا  يع  ّيتترم ب نتته ال ّبتت  يتتز ار ي  تت  فاقرضتت  فاطتتالق  تت   تت ّ 
 عتتمز فال تبتترر  تت دفم يتتز فاع روتتي فاتتت  يجتت  ار تتت  ه بتت  تقتت  ي ي لتت  فاتعتت ي  
ام تت ر فا  لتت  فا   تت ة  تته جتتربيفم الضتتير  بتت ه مقمقتت .  تت ف فييتتي ي  تتز فا وتت ل 

 ترام :      إامه يز  الل تق  ي ي ل  فاتع ي  ب  ض ء فاع روي فا

مته الزوجة من مساعدة مالية أو معنوي ة أو خدمي ة للزوج أثنراي فتررة      ررر ما قد 
ك ستتتر  تهر بتتت  فإلنفتتترق  لتتتص في تتتيا يتتتز ُي تستتتبرتهر   ايالكهتتتر  إالحيررراة الزوجي رررة

فاخرّو د   ك سر  تهر فا ع  ي  ا  جهتر بت  ا  ترت  صتمب  يتيت  لمته  يتر  ّ يتته 
تستتته  فا  جتتت  بتتت  ت  متتت  يتتترل ي اتتته. بتتت  اممتتترر ا تتتيى يتتتز تضتتت مرت  د تتت  يع تتت  

ز جهر  خ يرت تق ة بهر دف ه فا مح ا صل   فا  ج  ال تتعلتق  بتؤ ر فا متح  إن تر 
تتعلتتق بتجررتتته    لتته فاختتررج  فاتت ي يج تت  ي تته ايتت فالم تبتت ه د لتته ا  جتت فءم ي تته 

ت فاتتت   اعتتّ ا  تت  فت.  بتت   تت ه فا راتت  يجتت  ار ُ ؤ تت  بتت  فال تبتترر  تت ه فاختت ير
  ّ يتهر فا  ج  ا  جهر     تق  ي فاتع ي  فا    ة  ه.                                                              

تتِي ُيتتّ ا فاتت  فج ايضتترم   بلتت  ار تتت  ه بتت  مستتبرر  رررررر مرردة الررزواجإ   طتت ل   ِ صد
فاقرضتت    تت  تقتت  ي ي لتت  فاتعتت ي  فا   تت ة  تته ال  جتت . بطتتالق فا  جتت   عتت  بتتتيا 

                                                جم ا ج فم يز فا  فج ب  يجت ع ي ربظ اه  را  فيثي  لص فا  ج      عتهر.                                                       

  بل  ار    ه ايضرم بت  تقت  ي ررر عمر المرأة وعدد اّبناي الذين أنجبتهم الزوجة 
ي لتتت  فاتعتتت ي د بهتتت ف فاع صتتتي ي  تتتز ار ُي تتتّ د يتتتر  ستتتص ار ي تتت ر ال  جتتت  يتتتز 

 مظ ظ ب  فات  ج ييا ا يى.                                    
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بفت   عت  فيممترر تتتيك فا  جت   فرص الزوجة في الحصرو  علرا عمرلإررر مدى  
  لهر فا   ي  اتتفّيغ ي يتهر  تج  وتع ب  بت  فا صت ل  لتص  تيفر تعمتمز ج  ت  
ُي ّ  هر يز فاع دا إاص   لهر فاسربق ا  متص فا ص ل  لص   ه آ ي بت  فاقطترع 

يؤّ ته  ل تّ  فاخر . ب  اممرر ا تيى   تي فا  جت  نفسته ا   ت ة مصت اهر  لتص 
 ُيقلُِّه يز ُبي  مص اهر  لص فاع ه.                                                                                 

في المقابل فإن  تقدير التعرويض بهرذا المعرايير المقترحرة  جرى أن َل  عخرذ وعرين 
 اَلعتةار النقان التاليةإ    

: بتتتال تتتتالزة بتتتمز المترتةرررة علرررا الرررزواج والطرررالق مسرررتحقات الزوجرررة الماليرررة رررررر
ف ت قرق فا طّلق  ِا در  تيّتُ   لص فات  فج  فاطتالق يتز تبعترت يراّمت  ُ لت ة بهتر فات  ج 
فا طلِّق  فا ت ّثل  ب  يؤّ ي فاص فقد  يتع  فاطالق  بمز ف ت قرق فاتعت ي . بتال 

تعت ي   تز فاضتير ي  ز ف تبرر   ه فا ق ق   ثر   تعت ي  ال  جت  ُيل ت   تز فا
فاتت ي  ل تتق بهتتر  فا تترتج  تتز فاطتتالق.  بر تصتترر  ك تتر تؤّكتت  فا    تت  فاعلمتتر  لتتص 
ذاك: " فا  ت   ترا ق ق فا  جّمت  ]فا ت ك را[   ت  مقت ق يتيتبت   لتص  قت  فات  فج ال 
 ال تت  اتته بتقييتتي فاتعتت ي   تقتت  يهد ]...[  إّن تتر فا عتتّ ل  لمتته بتت   تت ف فابتت ر  تت  

 .                                                                      (40)   ع فاضير  يق فره"

ب تتت ر فا  جتتت  غ ّمتتت  ا  بقمتتتيا ال   بلتتت  ار ُ ؤ تتت   عتتتمز رررررر حالرررة الزوجرررة الماد  رررةإ 
فال تبرر ايضرم     تق  ي فاتع ي د يّر   ف في مي ال ُيست ق تبعرم ال رات  فا رامت  

جت د فاضتير  يتر دفة فييتي كت اك تستت ي بت  ف تت قر ه ال  ج   إن ر ي  ر  ست     

                                                           
 نسخ  م   غمي ي ب را. ةد2008  نم   19قد بترريخ  55/ 08ة. ع. لد طعز ام فل شخصّم  ر    - 40
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

فا  ج  فال م   فافقميا.   ع ص آ يد فاتع ي  ال ُيست ق يّر فا  ج   مل قهر بؤس 
د (41) بر   يز فاطالق ك ر ت ص  لص ذاك  ع    فنمز فيم فل فابخصّم  فاعيبّم 

ي تتر اتتمس  تت برم  إّن تتر ُيستتت ق ا جتت د فاضتتير  بستت به.   لمتته بتت ّر غ تتص فا  جتت   بق
ال ت قرق فاتع ي د  امس يامررفم اتق  يه   ي مرل يز فيم فل. ك ر اّر فاتعت ي  

 د  إّن ر ج يفم الضير فا ي   ع  لمهر يز فاطالق.                      (42)  ر امس ج يفم اخرطي فا ياا 
                                                           

( 34 فا عّ ل  راقرن ر ر   ) 1953اس    (59رن ر فيم فل فابخصّم  فاس ري ر   )يز   117ت ص فا ردا  - 41
 لص " إذف طّلق فايجه ز جته  ت ّمز القرض  اّر فا  ج يتعّسف ب  طال هر د ر ير     يعق ل  1975اس   

تعسفه   اّر فا  ج   ُمصم هر ب اك بؤس  بر   جرز القرض  ار ي    اهر  لص يطّلقهر   س  مراه  درج 
بتع ي  ال  تجر ز ي ل  نفق  ثال     فت ييثراهر ب ق نفق  فاعّ ا  القرض  ار يجعه دبع   ف فاتع ي  

يز يجّل  فيم فل فابخصّم  فات نسّم   لص  31ج ل  ا  شهيّيرم   س  يقتضص فا رل.". ك ر نّص فافصه 
ا يبر يا  برا ل ل  لص   ر ير ف تردته يز تع ي  فا ياا "  ز فاضي فا ردي  جيفي  ت بع اهر  ع  فنقضرء فاع ّ 

فاامش ب  ظه فا مرا فا  جّم    ر ب  ذاك فا س ز    ه فاجيفي   ربل  ال يفجع  فرتفر رم  فنخفرضرم   س  ير 
يطيا يز يتلميفت  تست ي إاص ار ُتت ّبص فا فرر   ا   تلّمي  ضعهر فالجت ر   ب  فج ج    ا    ص اهر  لص 

 غ ص  ز فاجيفي  ]...[".ير ت  ر يعه ب  
ُيالمظ  لص د برج   ع  فيم رة فاصردرا  ز ي رك  فا  ض ع اّر فاقضرا  لص فايغ  يز ف تبرر     ّر "  - 42

ي رب فاتع ي      ج د ضير الطيف فآل ي فا ي   ع  لمه فاطالق"د إاّل اّنه  ب  فا قربه يعّ ي ر   ر 
 ي   ز فاضير فا رتج  ز فاطالق  يز ثّ  تقض  اهر  ه " ج يفم فا      تستجم  اطل  فا ياا فا تعلق  راتع

اخرطي ر". ب  فا    ذفته ايضرم تقض  فا      ال ياا   ّقهر ب  يتع  فاطالق  ُت ّير ذاك  راق ل: " إّر فاطالق 
رل: كرر  س   يز فا  ج يّ ر  تعّمز يعه فاقضرء اهر   تع  طالق تطممبرم اخرطي ر". ُ  ظي  لص   مه فا ث

  ر ي  14ة فاصردر  ز ي       ق فاج ع  فاج ئّم  " فا فئيا فابيعّم  فاثرنم "د بترريخ 2009/ 39فا    ر   
ةد نسخ  م   غمي ي ب ر. ُ  ظي ايضرم فا    ر   2008/ 525ةد د  ى يقّم ا  راسجه فاعرة ت ح ر   2009
ديس  ي  31فابيعّم  فاثرنم "د بترريخ ةد فاصردر  ز ي       ق فاج ع  فاج ئّم  " فا فئيا2008/ 785

 ة.  2008/ 332ةد د  ى يقّم ا  راسجه فاعرة ت ح ر   2008
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د ير فاتعتتت ي    تتتر ي تتت ر ا جتتت د  طتتت  نتتتتج   تتته ضتتتير رررررر حالرررة الرررزوج الماد رررة 
 براتتتترا    بلتتت  ج تتتي فاضتتتير   ستتت  جستتتريته ال   ستتت  فا راتتت  فا ردّيتتت  الُ تستتت   
فمتته.   تت  يتتر اّكتت ت  لمتته فا    تت  فاعلمتتر  تتراق ل: إّر " تقتت  ي ي لتت  فاتعتت ي  إّن تتر 

. بتتتت"  ت ة ] ت را (43)ي  ر   س  جسري  فاضيرد  ال  ال   اه   را  فا تستّ   فمته"
ال ي  تتتتع فا    تتتت  يتتتتز تقتتتت  يه  فاقضتتتترء فا لتتتت ة  تتتتراتع ي [  لتتتتص دبتتتتع فاتعتتتت ي  

 .                                                                            (44) ه]...[د  ال  ت ّ ف فاقضرء  ه  تق  يه  لص مرا  فا تس ِّ  فمه ُيسيفم  ُ سيفم"

قرار أو منقرو  ( مساهمة المرأة ومالها الخاص ررر كليرًا أو جزئي رًا رررر فري شرراي ع2)
ل واسم الزوج .                                                        أو في استنماٍر ُ سج 

ف تتقالل فا ّيت  فا راّمت  بتمز فات  جمز  تت  فا ظترة فا ترا  فات ي ا ّيتته فابتتييع          
فإل اليّم د بال ي ق يي يز فا  جمز ار  تصّيف ب  اي فل فآل تي د ر رضتره ا  

ر ي  عه يز فاتصّيف فمه ك ر يبرء. فا  ج  تتت  ر تبرر ر فا ع م  بت   ت ف فا قترل تتتتت ا
اهر ذيتهر فا رام  فا ستتقل  فاتت  ت   هتر فا تق بت  فات ّلتك  فاتصتيف   تر ت ستبه يتز 
يرل نرتج  ز   لهر ا  ثي تهر فاخرّو  د ر  لطرر  لمهر يز فا  ج.  يتز ثت  بتال 

ل ز جتتتهد  ال ي تتق اتته ار  تصتتّيف بتت  اي فاهتتر ا  ار  اليتت  اهتت ف في متتي  لتتص ايتت ف
ُ   ي ر د ر رضتر رد ك تر ال ي تق اته ار ي  عهتر يتز فاتصتيف فم تر ت لتك يتز يترل. 

/د 17إاتص  ت ف فا تق بت  فا تردا  ايضترم  ( اشترر10فا بيع فالم   بت  فاقترن ر ر ت  )

                                                           
ةد يج     ام رة فا       2004ن ب  ي  18قد بترريخ  51/  22ة. ع. لد طعز ام فل شخصّم  ر  :  - 43

 .331فاعلمر " ضرء فيم فل فابخصّم "د  
ةد يج     ام رة فا      فاعلمر 2003  نم   26ق بترريخ  50/  15ة. ع. لد طعز ام فل شخصّم  ر  : - 44

 .182" ضرء فيم فل فابخصّم "د   
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

هتتتر  فاتتتت  تتتت ّص  لتتتص اّر يتتتز مقتتت ق فا  جتتت   لتتتص ز جهتتتر: "  تتت ة فاتعتتتّيض يي فا
 تتتر تبتتترء".  ا تتتز فيم تتترة فابتتتيعم  شتتت ء كفاخرّوتتت  بهتتترد بلهتتتر ار تتصتتتّيف بمهتتتر 

يبته   لتص اّر فنفصترل فا يت  فا رامت  بتمز فات  جمز  فا ف ع ش ء آ يد به ف في مي 
       فنفصرل تتجر زه ي رر رت  ف اّم    رن نم .                                                                  

يتع تطت ر فا مترا دف ته فا جت تع فالم ت  اوتبح ال  جت   طرح اكشركالي ة.           
د ر يهتت  بتت  د تته  يصتتردر في تتيا فا رامتت د بتته بتت  اممتترر  تتّ ا  تت  رد فاعرئلتت  
فا قمق  فا ي يق ة  رإلنفرق  لص في يا )ز جرم  ا الدفم(.  برا ج هد ب ّر   ه فا ياا 

متتترل يتتتز  ي وتتتبح  ف عتتترم   لّمتتترم ال ي  تتتز إن تتترره  تتت يبتتترركتهر بتتت  نفقتتترت في تتتيا ا
بتت  ب تترء ا  شتتيفء بمتتح فا  جمتت  ا  ( 45)فيمتت فل. فا  جتت   تت  ُتستتر     راهتتر فاختتر 

متص  مرراد   فء  قسن يز فا  ل    بت   عت  فيممترر   ريته ي لت  فابتيفءد  يتت  
ا  جهتر ب  اممرر ا يى تعط  فا  جت   تسجمه   ف فا س ز ا  فاسمررا  ر   فا  ج.

اث رء  مترة فا مترا فا  جّمت  ي للترم يتز يراهتر فاختر   يقت ة فات  ج  ر تتخ فيه اخرّوت  
 إذف كرر فا ف ع فاع ل  نفسه ب  ف تث رر د ر ار ُيبيكهر ب  يل ّم    ف فال تث رر. 

بتت  وتت رته  تت ه ال يعتت  إشتت راّم  بتت  ذفتتتهد بتت ّر إشتت رالت تتفتتّيع   تته  تظهتتي   تت  
ز   تتراطالق ا  ب بتترا فاتت  جد إذ تصتتبح فا  جتت  بتت   تت ه مصتت ل بي تت  بتتمز فاتت  جم

فا را  في ميا  فرثرم يز بمز فا رث  بتست ق فايبع ا  فاث ز تتتت مس  مراهرتتتتت يع اّنهتر 
ب  مقمق  فييي    يراك اه ف فاعقرر ا  فا  قت ل ا  فال تتث رر كلّمترم ا  ج ئّمترم. بت  

ق  بخرو     ير ُيطّلق فات  ج ز جتته اممرر ا يى تظهي   ه فإلش رام      فاطال

                                                           
   فء كرر   ف فا رل ييتبرمد ا  يص غرت ذ  ّم  فكتس تهر يز و ف هر ا  ي للرم  رثته يز تيك   يي  اهر. - 45
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  رفدته فا  فيدا تعّسفرمد ا  متص يع  ج د      ت    إاتص فاطتالق. بت   ت ه فا رات   
تجتتت  فا  جتتت  فاتتتتت   تتتر  ح   راهتتتر فاختتتتر  بتتت  شتتتيفء  تتتت ف فاعقتتترر ا  فا  قتتتت ل ا  

يتز ت لمتك ا  فال تتفردا ِ  تر فشتتيته ا   تر  ح ي ي يت    ر  ح ب    ف فال تث رر
 تتتث رره.  عتت  فيم تترة فاقضتترئم  تبتته   لتتص  ف تتع  تت ه فإلشتت رام د إذ يعت تتي بتت  ف

فاقضتترء يتتر  ريتتح  تته فا تتياا يتتز يستتر      راهتتر فاختتر   تت  ت تتيع ال ي  تتز فايجتت ع 
  تته. بتت  م تت  وتتردر يتتثالم  تتز ي   تت   تترد بتتز غبتتمي فاج ئمتت   ضتتح فا    تت  

ت   ّنهر  ريح  ت   ز جهتر  رئل : "  ز فا ص غرت فا   ّم د  ممب اّر فا ّ عم  ا يّ 
 راتصتتّيف بتت  تلتتك فا صتت غرت  تترا معد  ممتتب اّر فا  عّمتت  بتت  ممرتهتتر فا  جّمتت   تترة 
فا  ج ب معهر يفم  ذاك   ّر فا  عم  رغبت  ي هتر بت  يستر  ا ز جهتر بت  فا متحد بفت  
تر  تعتتّمز  راتتترا  فاقضتترء بتتيب  فاطلتت    ت ه فا راتت  ال يجتت ز فايجتت ع  تتز رغ تهتتر ِي  

"]...[(46)                                                                               . 

بتت  فا ف تتعد  بتت  ظتتهِّ  ال تت  اهتتر يتتز فاخص وتتّم  يتتر ي  تتع فا  جتت   راتت فت يتتز     
فالمتفتترظ ب  تتمل  إلثبتترت مق  هتتر بت ثمتتق ذاتتك  بتت ه ر تت  د  يتتع تقرامتت  فجت رعّمتت  

تتق   جهتتت د يبتتتيك تتتتتت  ر تبتترره رد فاعرئلتتت   اّر تقضتت   تترنفيفد فاتتت  ج   ل ّمتت  يتتت ر ُمقِّ
 فج  فا فق  يقتع  لتص  رتقته اورا تتتت ُتعتّ  يست ا  يستر    فا تياا   راهتر فاختر  بت  
شتتتيفء يتتتر ُيستتتّجه  ر تتت  فاتتت  ج إشتتت رام  ت فجتتته فا تتتياا  تهضتتت  مق  هتتترد فييتتتي فاتتت ي 

 يقتض  يعراجته   ل ل ي ر ب    ردا .                  

                                                           
ة  ز ي      رد بز غبمي فاج ئّم  " فا فئيا 2009يررس  26ة فاصردر بترريخ 2009/ 149م   ر    - 46

 ة. نسخ  م   غمي ي ب ر. 579/2008فابيعّم  فاثراث  تتتت اب   لم  "د د  ى يقّم ا  راسجه فاعرة ت ح ر   
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

ت عم  فا ياا  بؤ ر فات ثمق فاقرن نّم    ت  ال شك   ّر المعالجة المقترحة.          
إ طرئهر يي يرل ا  جهر  مض ز اهر مّقهر د ر مرج  إاص ش ء آ ي يض  ه اهر 
فاقرن ر.  ا ز   ف ال يع     ة ت ّ ه فا بتيِّع ا  ريت  فا تياا فاتت  تلفته  تز ت ثمتق 

ا  يتر  تر  ح  ته  قررفم كرر اة ي ق الم تتتتت تتتتت  شيفئه مقهر ب  فاب ء فا ي شرركح ب 
 عت   ت فنمز فيمت فل فابخصتّم  فاعيبّمت  تقتتيح ب  ف تث ررٍّ ير  ُ ّجه  ر   فا  ج. 

 إر  بت ه  (47)ا ّه   ه فإلش راّم  نظرة فالشتيفك فا ترا  بت  فييتالك بتمز فات  جمز
ا تتز  تت ف فييتتي اتته ي تترذ يه بتت  .   (48)ف تمتترري   بيضتتص يتتز فاُ ْقِ لدتتمز  لتتص فاتت  فج

يجت عرت ر فا  ربظ   عرّي   ب  فا جت ع فالِّم    خروت د يّر فالشتتيفك فا ترا  بتمز 
فا  جمز  ت  ي ت ر  ت برم ال بتركه بتمز فات  جمز اكثتي ي ته متاّلم اهتر. ب ستب  فاتيبح   
فاخستتررا  تت   تيتّتت   لمهتتر ظلتت  ال  جتت  فاتتت   تت  تخبتتص ار ت تتر ش بتت   تت ه فا ستترئه 

 بتتترم يتتتز فا بتتتركه في تتتيّي  ا  يتتتز طتتتالق فاتتت  ج اهتتتر إر  تتت  جرداتتتح بتتت  ذاتتتك.  
 براتتترا  بتت ّر نظتترة فالشتتتيفك فا تترا  بتتمز فاتت  جمز ال يستتتطمع ار ي تت ر متتاّلم نرجعتترم 

                                                           
 مرة فا مرا فا  جم   بع  رد  ُي ّمز يق فر  و را   ف فا ظرة انه  ق  ُ  ظ  فاعال   فا رام  بمز فا  جمز اث رء  - 47

فشتيفك كه  فم  ي ه ر ب  نفقرت فا امب  فا  جّم د  يه ف ب  فا ج ه إاص جعه فاعقرر ا  فا رل فا بتيك 
بمز فا  جمز  فا  تس    جه د  ر يعرم ُيل رم يبتيكرم بم ه ر. ا عل يرت ا بص م ل   ف فا  ض ع ُ  ظي: 

ة فالشتيفك فا را  بمز فا  جمز  ت ممفه فابي  د دفر فا فرئس ال بي  فات زيعد  د  ررد فا ع  د  لمف   ل د نظر
ةد  فاتلمل د شم رءد نظرة فا ل ّم  فا بتيك  بمز فا  جمز " درف   يقررن "د وف رت ال رف رت 2010د 1ب

 ة.   2008د 1 فا بيد ديبق تتتتت   ريرد ب
 فا تعّلق ب ظرة فالشتيفك ب   1998ن ب  ي  9 فا ؤّرخ ب   1998س   ( ا94 يز ذاك فاقرن ر فات نس  ر   ) - 48

 27فا ؤّرخ ب   02/ 05يز  رن ر في يا فاج فئيي فا عّ ل  رييي ر    73فييالك بمز فا  جمز.  فا ردا 
 ة.  2004يز ي  ن  في يا فا ليبّم  فاصردرا ب  فاعرة  49ة.  فا ردا 2005ب يف ي 
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ب  فا جت تع فالم ت  تتتت  لتص في ته تتتتت ا ست ا  فشتتيفك فا تياا بت  ت ّلتك يتر ُيستّجه  ر ت   
قّ ة ماّلم ال  جمز فاّل  ز ا   ّتفقر  لمه إذف ير فبتيضت ر فا  ج. ك ر اّر   ف فا ظرة ال يُ 

اّر ُ  تتتتترك يتتتتتز فيز فج يتتتتتز نّظتتتتت  فاعال تتتتت  فا رامتتتتت  بمتتتتت ه   تتتتت بيفة  قتتتتت  بمتتتتت ه  بهتتتتت ف 
فاخصتتت  . اعتتتّه متتتاّلم آ تتتي اكثتتتي يالءيتتت  ي  تتتز ار ُيعتتتراج فإلشتتت رام  فا طي متتت  

ر  ح بتت  شتتيفءه ا   يت ّثتتُه بتت  إ طتترء فا تتياا فا تتق بتت  فالشتتتيفك بتت  يل ّمتت  يتتر  تت
ف تتتتث رره   راهتتتر فاختتتر    تتت  مصتتت ل فافي تتت  بم هتتتر  بتتتمز ز جهتتتر يي  تتت   يتتتز 
في تتتبرد. بتتت  فا قمقتتت د إّر دبتتتع فا  جتتت  ِا تتترلٍّ ابتتتيفء ي تتت ل ا   تتتمررا ا  ال تتتتث رر 
ُيستتتّجه  ر تتت  فاتتت  ج ال يخلتتت  في تتترس فمتتته ا  فاستتت   فاتتت فبع إامتتته اتتت  هر يتتتز إمتتت ى 

 ي تتت   اتتت  ضتتت  ّمرم  لتتتص دبتتتع فا تتترلد كتتت  ال تتعّ تتتي ار ت تتت ر يُ  اّولرررابيضتتتّمتمز: 
بفتتت   تتت ه  فا متتترا فا  جمتتت  يتتتع ز جهتتتر     بتتترم يتتتز  طتتتش  تتت ف في متتتي ا  طال تتته.

فافيضتتّم  ُيعتتّ  يتتر ا تت ه فاتت  ج يتتز ز جتتته ا تت فم ال تترل  رابرطتته فييتتي فاتت ي ُيعطتت  
  تتت   فا  جتتت  فا تتتق بتتت  ت ّلتتتك يتتتر ُ تتتّجه  ر تتت  فاتتت  ج ا   لتتتص في تتته ف تتتتيدفد يراهتتتر

فا طراب   ه    ف  ت فء مترل  مترة فا  جمت  ا    ت  بصت هر.  ال شتّك  ت ّر  ت ف ي ّقتق 
 م تت  فاعتت ل فاتتت   تت  إمتت ى فاقتتم  فاتت  جتترءت بهتتر فابتتييع  فإل تتاليّم د  يتتر  تيتتت  

الفرضري ة  لص ذاك يز إ ردا فا قت ق يوت ربهر   ت  فا  جت  بت   ت ه فا رات . اّيتر 
طح فا ترل يتز تلقترء نفستهر   د ر إكتيفه يتز فات  ج به  ار ت  ر فا  ج  ا  النانية

 ا ز ب    ه فا را  ا طح فا رل  لص ا ترس ار يتر  ُمبتتيى ا   ُمستتث ي  تمع د 
 رافرئتتت ا  لمهتتتر   لتتتص اب رئهتتتر بتتت  ظتتتّه  ال تتت  ز جمتتت   تستتتت ّي يتتتع فاتتت  ج  إاّل ا تتتر 

رك ا طتتح  تت ف فا تترل ا  جهتتر.   ع تتص آ تتيد بتت   تت ه فا راتت  ي  تتز يالمظتت  اّر   تت
شيطرم يل  ظترم  إر ات  ُ ت ّ ر بتمز فات  جمز بت   ثمقت  ر ت ّم   يت ّثته بت  اّر فا  جت  
متتمز ا طتتح فا تترل التصتتيف فمتته يتتز ِ  دتته ز جهتتر إّن تتر ا طتتته بتت  يقربتته فالنتفتترع 
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

 را ستت ز تتتتتتت يتتثالم تتتتتت يتتر دفيتتح فا متترا فا  جّمتت  بم هتتر  بتتمز ز جهتتر  رئ تت . فا  جتت    تتر 
هر ير ا طته إاّل     تفتيض انهر  ت تفع   تر  ُمبتتيى بهت ف     إ طرء فا رل ا  ج

فا رل يع ز جهر   ا الد ر تتت ب  مرل  ج د ا الد اهر ي ه تتتت  براترا  ُيفتيض اّر بمز 
فا  جمز شيطرم ضت  ّمرم يّقت ر   ت  ار تستتفم  فا  جت  يتز  ت ف فاعقترر فات ي  تر  ح 

تجت  نفستهر ي ي يت  يتز فال تتفردا ي ته. بت ذف اتت  بت  شتيفئه تتتت ج ئمترم ا  ُكلّمترم تتتتت ال ار 
 ت ّقتتق ال تتياا  تت ف فابتتيب ف تتتّه في تترس فاتت ي ا طتتح ب تترءم  لمتته فا  جتت  فا تترل بتت  
 ت ه فا رات د اي ف تته رضتر فا تياا فاتت ي  لتص ا ر ته ا طتح فا ترل الت  ج.  براتتترا  

  تتز فايجتت ع ال ي  تتز فاقتت ل  تت ر يتتر ا طتتته فا  جتت  بتت   تت ه فا راتت  ُيعتتّ  ت ّي تترم ال ي
  تتهد ير يتتر ا طتتته  إر كتترر هبتت  ب نهتتر يقتينتت   بتتيب ضتت      تت  ار ت تفتتع   تتر 
 ر  ح ب  شيفئه  إر ا  ُ  ّثق ا  ُ  كي وتيفم  بتمز فات  جمزد بت ذف ات   ت ّقتق  ت ف 
فابتتيب كتترر ال  جتت  فا تتق بتت  ار ت تت ر شتتيي   ا  جهتتر بتت  ت ّلتتك يتتر تتت  شتتيفؤه ا  

ته يتز يترل ا  جهتر   ت  مصت ل فافي ت  بم هتر   بتمز  ب سب  ير ا ط ف تث رره   راهر
فايج ع  لص ز جهر فم ر ا طته  ز جهر يي     يز في بردد  ب  ا  ء فالم فل

بتت ذف يتتر اث تتتح فا  جتت   تت ي   تتمل  يتتز   تترئه فإلثبتترت يستتر  تهر بتت   اتته يتتز يتترل.
ه  ر   فا  ج كرر اهر فا ق ب  ام     ز فييتييز . جت  ي شيفء ا  ف تث رر ير ُ جِّ

إليتتترة ام تتت  ر فيتتت   خصتتت   فا تتتياا فاتتتت  تهتتت  وتتت ف هر ا  يتتترالم اهتتتر  راتتتّ كي اّر ا
ِي دحد يّنهر ال تدهدُ   ا  جهر يق ل بمهر: " إر كرر   اهر ذاك رّده إامهرد ردِضمدْح ا  كد

                                                               .                                     (49)اه إاّل يخرب  غضبه ا  إضيفر بهر   ر  ت ّ ج  لمهر"

                                                           
"]...[ ف تلفح فاي في   ز ام   ب  هب  فا ياا ز جهرد بع هد ال رج ع اهر.]...[    ه ر في   يق ل فبز   في : - 49

ثرنم د اهر فايج ع.  رل فيثية:   عح ام   ُيس ل  ز فا ياا ته  ث  تيجعد بيا ته يجعه فا سرء غمي 
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يج تع فافقته فإل تالي   ِي  ر تج ر فإلشررا إامه تتت ا ميفم تتت ب    ف فا قرة  ت  اّر       
اي يبررك  فا  ج  ب  شيفء  قرر تت  ي      فت يضح تتت   ه فا س ا  تتتت  ت فرس   

 تتّير: " ]...[ إذف ا تته ح فا  جتت  بعلّمتترم يتتز يراهتترد تتتتت   ا  ي قتت ل ُيستتّجه  ر تت  فاتت  ج 
ا  كستت    لهتتر بتت  ت لمتتك يستت ز ا   قتترر ا  يبتتي ع تجتترريد بتت ّر اهتتر فا تتق بتت  

 .  (50) فالشتيفك ب  يل ّم  ذاك فا س ز ا  فا بي ع ب سب  فا رل فا ي ا ه ح  ه."

 

 

 

                                                                                                                                              

ياا ا طح ز جهر شمئرم ث  فايجرلد]...[.  ذكي م  ب   ي: إّر فا سرء ُيعطمز از فجهز رغب   رهب د ب ّي ر في
ْع  ِّ  م ره فا مْ يي  ز فاقضرا.    ه ر في  ثراث د  ارفدت ار تعتصيه به  امّق  ه]...[.    ف   ل ُشييحد  فاب 
نقلهر   ه اب  طرا : إذف    ح اه يهي رد ب ر   اهر ذاك رّده إامهرد رضمح ف  كِي حد يّنهر ال ته  إاّل يخرب  

ت ّ ج  لمهرد  إر ا  ي ز   اهر  ت ّي ح  ه]...[د به  جرئ . بظر ي   ه فاي في د اّنه غضبه ا  إضيفر   ر  
يتص كرنح يع فاهب   يي   يز يس اته اهرد ا  غض   لمهرد ا  ير   ّل  لص   بهر ي هد بلهر فايج عد يّر 

هر  ق اه تعراص : ﴿ ب ر ِط ز شر   فا رل  ّ ل  لص اّنهر ا  تط   ه نفسرمد  إّن ر ا رمه هللا تعراص     طم  نفس
فبز   في د     فا  ز بز ي   د فابيح فا  ميد  جي الطبر    .ا    ز ش ء ي ه نفسرم ب ل ه   مئرم يييئرم﴾."

 ير  ع  ر "  101د  17ةد تح:     هللا بز     فا  سز فاتيك د ج1995د 1 فا بي  فات زيع  فإل الرد ب
 ع(." )يط  ع يع كترد فا ق 2624يس ا : 

يج ع فافقه فإل الي  فا  ا  فا   ثق  ز ي ظ   فا ؤت ي فإل الي  فا  عق  ب  د رته فاسرد    بيا ب ب  )  - 50
ةد  يفر ر   2005نمسرر ) ابييه(  14تتتتت 9 تتد فا  فبق  1426ربمع فيّ ل  5وفي تتتتت  30د ا  فإليررفت(د 

 يفك فا  ج  ب  فات ّلك".(د فا    فاسردس فا ع  ر اه بتتتت: " فشت2/16) 144
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

 الخاتمة

تلك فات  ت فجههر فا ياا فالم م  بت     إذفم إش رالت ال إش رام   فم ا بقن          
يتتر ُ تتِيض ُ  تتر ُيعتت م ن  ذجتترم فا ف تتع فاع لتت  فامتت ة  تتتيتبن  تترا  فج  فاطتتالق  آثرر  تتر. 

 سمطرم ا تر يعتّج  ته  ت ف فا ف تع يتز إشت رالت ت ّ  تح بت تّ ع ي فضتمعهر  فاتت  تفتيض 
  ابضتته ضتتي را فاتتت ّ ه ا عراجتهتتر   تتر يضتت ز ت قمتتق م ريتت  تبتتييامّ  لتتص فا بتتّيع 
ة يز يعراجترت ال يااد  ذاك  بتط يي فا  ظ ي  فاتبيياّم  فا تعّلق   ري يا. إّر ير ُ  ِّ

بتتت   تتت ف فا قتتترل  هتتت ف إاتتتص فا ستتتر    بتتت  تطتتت يي جرنتتت  يهتتت  يتتتز ام تتترة في تتتيا 
 ُي تتر ل تقتتت ي  ابضتتته يتتتر ي  تتتز تق ي تته  خصتتت   فا  ضتتت  رت فاتتتت  تتتت  ت ر اهتتتر. 

ُيسته  تتتت  ات   بت ه ج ئت  تتتت يقتيمرت ُي  ز ار فإلوالح فا يج   فا قّ ة ب  و را 
بتت  تلممتتي فا ف تتع فاع لتت  فاتت ي تعتترن  ي تته في تتيا فالم ّمتت  بتته  فا جت تتع فالم تت     تتيه 

 ت    لص ف تبرر اّر ير ُ ؤثي  لص  ف ع فا ياا ُ ؤثي  راضي را  لص  ف ع في يا فاتت 
ء فتمفتق يتع  ت ه فا عراجترت ا    فا جت ع في اص  ن فته.  اّير ير ي ز يز ايي    ت ف

فاسمر ت  فابتيعّم  فاتت  " تقت ة  فا قتيم  اة ا  ُ ّتفق به  فجتهرد شخص  يست    لص
 لص فا  فءي د  فات بمق بمز يصل   فيوته يتز فا صت  د  يتر يقتضتمه إوتالح 
فا ف تتع  ظي بتته فا ال ستت د ا  فإلتمتترر    تت  ي ر تت  ُيجتهتت  فمتتهد ُ تتؤّثي بتت  يعراجتت  

 .                                                                                      (51)فا ف ع."

                                                           
فا مالن د     هللا إبيفهم  زي د فاسمر   فابيعّم : ي  ه إاص تج    فاخطرد فإل الي د دفر فافي رر ال بي - 51

د  ّ رر   فا عه  فاعرا   الف ي فإل الي د ب  . 20ةد   2009د 1 فات زيعٍّ
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 يتتر كتترر فجتهتتردفم  نظتتيفم ُ ؤ تت  ي تته  ُيتتيدد  ال اجتت  ابضتته يتتر ا تتت   تته بتت   تت ف       
فا قرة إاّل   ل فإليرة اب  م مف : "   ف فا ي ن ز فمه رايد ال ُنج ي ام فم  لمهد  ال 

   لتتتص امتتت     اتتته   يفهمتتت د ب تتتز كتتترر   تتت ه شتتت ء امستتتز ي تتته بلمتتت ت نقتتت ل: يجتتت
 .                                                                                            (52) ه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ث  فيئ   فافضالء )يراك  فابربع   اب  ُ  ظي: فبز     فا يد اب    ي    فد فالنتقرء ب  بضرئه فاثال - 52

 .140هد  1350م مف  رض  هللا   ه (د ي تب  فاق   د فاقر ياد 
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

 ثبت المصادر، والمراجع

 أو ًَلإ القوانين
ة  بتتتت ر فيم تتتترة فاخرّوتتتت   تتتترا  فج  فاّطتتتتالق 1984استتتت    (10)فاقتتتترن ر ر تتتت   .1

 .                                   آثرر  ر

يتتتز فاقتتترن ر ر تتت   39د 13بتعتتت  ه فا تتتردتمز ة 1991استتت    (22)ر تتت   فاقتتترن ر  .2
 ة.                  1984( اس   10)

( استت   10  )ة بتعت  ه  عت  ام تترة فاقترن ر ر ت2015( استت   14فاقترن ر ر ت  ) .3
               ة  ب ر فيم رة فاخرو   را  فج  فاطالق  آثرر  ر.                                                                              1984

 ة.  2000( اس   1فاقرن ر فا صيي ر   ر   ) .4

 ة.2010( اس   36. فاقرن ر فيردن  فا ؤّ ح ر   )5

 ة.                                                                      2006( اس   22في يا فاقطيي ر   ) .  رن ر 6

 1998نتتتتتت ب  ي  9 فا تتتتتتؤّرخ بتتتتتت   1998( استتتتتت   94. فاقتتتتتترن ر فات نستتتتتت  ر تتتتتت  )7
  فا تعّلق ب ظرة فالشتيفك ب  فييالك بمز فا  جمز. 

ب يف تتتي  27د فا تتتؤّرخ بتتت  02/ 05يي ر تتت  .  تتترن ر في تتتيا فاج فئتتتيي فا عتتتّ ل  تتتري8
 ة. 2005

 ة.                   2004.  ي  ن  في يا فا ليبّم  فاصردرا ب  فاعرة 9
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 ثانيًاإ اّحكام القضائي ة 

 أ. أحكام المحكمة العليا

مجموعررة أحكررام المحكمررة الُعلَيررا "قضرراي . أحكررام المحكمررة العليررا المنشررورة فرري 1
 إاّحوا  الشخصي ة"

 .69د  2006ب يف ي  02قد بترريخ  52/  67طعز ام فل شخصّم  ر  :  تتتت

د ة 2004 نتتتتتت ب  ي 18قد بتتتتتتترريخ  51 / 22طعتتتتتتز امتتتتتت فل شخصتتتتتتّم  ر تتتتتت : تتتتتتتتتتت 
 331. 

 .253د  ة2004 يررس 11قد بترريخ  50 / 41طعز ام فل شخصّم  ر  : تتتت 

 .182 د  ة2003   نم  26بترريخ  ق 50/  15طعز ام فل شخصّم  ر  : تتتت 

 . أحكام المحكمة العليا في ُنسخ  ير منشورة2

 ة.2013ب يف ي  05قد بترريخ  59اس    3تتتتت ة. ع. لد طعز د ت ري ر  : 

 ة.2008ن ب  ي  20قد بترريخ 55/  19طعز ام فل شخصّم  ر  : تتتت 

 .ة2003يررس  13قد بترريخ  36/49 :ر   طعز ام فل شخصّم تتتت 

 .ة1998  ام   30قد بترريخ  37/44 :طعز ام فل شخصّم  ر   تتتت

 .ة2008ير   22بترريخ  قد 54/  52: طعز ام فل شخصّم  ر  تتتت 
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 م2020لسنة  العدد: األول          علوم الشرعية والقانونيةالجملة 

 

 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

 . ة2007ب يف ي  1بترريخ  قد 53/  25: طعز ام فل شخصّم  ر  تتتت 

 .ة2008م  ن    19قد بترريخ  55 /08 :طعز ام فل شخصّم  ر  تتتت 

 الموضوا  ير المنشورةب. أحكام محاكم 

د وتتتردر  تتتز ي   تتت  زامتتتتز فالبت فئّمتتت  فا  نّمتتت  " فاتتت فئيا 2013/ 32تتتتتتت م تتت  ر تتت : 
ةد ف تئ رف يقّم   راستجه فاعترة ت تح ر ت : 2013ن ب  ي  10فال تئ رفّم "د بترريخ: 

 ة. 2013/ 16

د وتتردر  تتز ي   تت   تترد بتتز غبتتمي فاج ئّمتت  " فاتت فئيا 2006/ 236تتتتتت م تت  ر تت : 
ةد د تتت ى يقّمتتت ا  راستتتتجه فاعتتترة ت تتتح ر تتتت : 2006ب يف تتتتي  11بتتتيعّم  "د بتتتترريخ فا

953 /2005                                                                                     . 

د وتتردر  تتز ي   تت  فا    تت  فاج ئّمتت  " فاتت فئيا  في اتتص 2009/ 532تتتتتت م تت  ر تت : 
ةد د ت ى يقّمت ا ت تح 2009نت ب  ي  1تت غ ب فابّعرل"د بترريخ ا م فل فابخصّم  ت

 .  2009/ 519ر  : 

د وتتردر  تتز ي   تت   تترد بتتز غبتتمي فاج ئّمتت  " فاتت فئيا 2010/ 78تتتتتت م تت  ر تت :  
ةد د تت ى يقّمتت ا ت تتح ر تت : 2010  تتر ي  10فابتتيعم  في اتتص تتتتتت ابتت   تتلم "د بتتترريخ 

486 /2008 . 
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ردر  تتز ي   تت   تترد بتتز غبتتمي فاج ئّمتت  " فاتت فئيا د وتت2009/ 149تتتتت م تت  ر تت :  
ةد د تت ى يقّمتت ا  راستتتجه 2009يتتررس  26فابتتيعّم  فاثراثتت  تتتتتت ابتت   تتتلم  "د بتتترريخ 

 .2008/ 579فاعرة ت ح ر  : 

د وتتردر  تتز ي   تت   تترد بتتز غبتتمي فاج ئّمتت  " فاتت فئيا 2006/ 236تتتتتت م تت  ر تت : 
يقّمتتت ا  راستتتتجه فاعتتترة ت تتتح ر تتتت : ةد د تتت ى 2006ب يف تتتتي  11فابتتتيعّم  "د بتتتترريخ 

 ة. 2005/ 953

د وتتتتردر  تتتز ي   تتتت   تتت ق فاج عتتتت  فاج ئّمتتت  " فاتتتت فئيا 2009/ 39تتتتتتتت م تتتت  ر تتت : 
/ 525ةد د تتتتت ى يقّمتتتتت ا ت تتتتتح ر تتتتت : 2009  تتتتتر ي  14فابتتتتتيعّم  فاثرنمتتتتت "د بتتتتتترريخ 

 ة. 2008

ا ةد فاصتتردر  تتز ي   تت   تت ق فاج عتت  فاج ئّمتت  " فاتت فئي 2008/ 785تتتتت م تت  ر تت : 
د  ى يقّم ا  راسجه فاعرة ت ح ر  : م، 2008ديس  ي  31فابيعّم  فاثرنم "د بترريخ

 ة.2008/ 332

ة  تز ي   ت   ترد 2009يتررس  26ة فاصتردر بتترريخ 2009/ 149تتتت م ت  ر ت : 
بز غبمي فاج ئّم  " فا فئيا فابيعّم  فاثراث  تتتت اب   لم  "د د  ى يقّم ا  راستجه فاعترة 

 ة.579/2008ت ح ر  : 

 ثالثاً: الكتب باللُّغتين العربيّة، و الفرنسيّة 

تتت فبز   في د     فايم ز بز ي   د فابيح فا  متيد  جتي الطبر ت   فا بتي  فات زيتع 
د " 17ةد تتتتتتح:   تتتتت  هللا بتتتتتز   تتتتت  فا  ستتتتتز فاتيكتتتتت د ج: 1995د 1 فإل تتتتتالرد ب

                                " )يط  ع يع كترد فا ق ع(.                        2624يس ا : 
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 م2020لسنة  العدد: األول          علوم الشرعية والقانونيةالجملة 

 

 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

تتتتتتت  ابتتت  غتتتّ اد مستتتزد متتتق فا تتتياا بتتت  فشتتتتيفب  تتت ة فاتتت  فج  لمهتتتر "درف تتت  شتتتيعّم  
 ة.2005د 1فجت رعّم "د ي تب  فايش  نرشي رد بمي تد ب:

د ج: 1994د 1تتتتتتت فإليتترة يراتتكد فا   نتت  فا  تتيىد دفر فا تتت  فاعل ّمتت د بمتتي تد ب:
2  . 

د شتم رءد نظترة فا ل ّمت  فا بتتيك  بتمز فات  جمز " درف ت  يقررنت "د وتف رت تتتت فاتلملت 
 ة.   2008د 1ال رف رت  فا بيد ديبق تتتتت   ريرد ب:

تتتتتتت فاجلمتتت يد  تتتعم د ام تتترة في تتتيا بتتت  فاتتت  فج  فاطتتتالق  آثرر  تتترد يطتتتر ع  صتتتي  
 . 1ةد ج: 1998د 2فاج ر ميد فاخ سد ب: 

د بتتتيح فاصتتتلميد دفر فا عتتتررفد )ال. ب(د )ال. ت(تتتتتت فاتتت رد يد ام تتت  بتتتز ي ّ تتت د فا
 .                                         2ج:

تتتتتتت فاعتتتترا د   تتتت  فاستتتتالةد فاتتتت  فج  فاطتتتتالق بتتتت  فاقتتتترن ر فاّلم تتتت   ا تتتترنم ه فابتتتتيعّم د 
 ة. 1995د 2ي ب رفت جريع   رري نسد ب لرزيد ب: 

يرة ي ّ      هد نهضت  يصتي الطبر ت  تتتت   رراد ي ّ  د فإل الة  فا ياا ب  راي فإل
 ة.2007د 1 فا بي  فات زيعد ب:

تتتتت فا ع تت د  لمفتت   لتت د نظتترة فالشتتيفك فا تترا  بتتمز فاتت  جمز  ت ممفتته فابتتي  د دفر 
 ة.2010د 1فا فرئس ال بي  فات زيعد  د  ررد ب:
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خطتتترد تتتتتتت فا مالنتتت د   تتت  هللا إبتتتيفهم  زيتتت د فاسمر تتت  فابتتتيعّم : يتتت  ه إاتتتص تج  تتت  فا 
د  ّ تتتتتترر   فا عهتتتتتت  فاعتتتتتترا   الف تتتتتتي  فإل تتتتتتالي د دفر فافي تتتتتترر ال بتتتتتتي  فات زيتتتتتتعٍّ

 ة.           2009د 1فإل الي د ب:

 ALATI (A.), La rupture du mariage par la volonté unilatérale تتتت
de l'épouse: Étude de législation française et de législation 
islamique appliquée en pays arabes, vol. I et II, Éditions 
Universitaires Européennes, 2018.                                             

 راوعًاإ الةحوث، و المقاَلت 

د 5د ع: 3فاهرديد ومرغ  فا ص فاقرن ن د يجل  فاجريع  في ت يّي د س:  تتت زبم اد
       ة.                                2005

 :ابيفحد فاعرت  تتت

ة:  تتتتتيفءا ف تتتتتتظهررّي  ُيقررنتتتتت  1984/ 10فا خراعتتتتت  فاج يّيتتتتت  بتتتتت  فاقتتتتترن ر ر تتتتت  * 
 راقتتتترن نمز فا صتتتتيي  فيرُدنتتتت د يجّلتتتت  فاهتتتت ي فإل تتتتالي د ي بتتتت رفت إدفرا فاب تتتت   

د 5: د ع3س: بتتتتؤ ر فإل تتتتاليّم د ام متتتترد طتتتتيفبلسد فا فا رف تتتترت بتتتت زفرا في  تتتترف   
  .ة2013

ة " بتت ر فاتت  فج  فاطتتالق 1984استت    10يتتز فاقتترن ر ر تت   39ا  ّمتت  فا تتردا  " *
د  ة2015است    14 آثرر  ر" ِاُ هٍّّ يز فا  جمز:  يفءا ب  ض ء تع  ه فاقرن ر ر   

 ر     تب ُيقّ يت  إاتص فا تؤت ي فاعل ت  فاّت يي ت  فاثترن  فات ي نّظ تته كلّمت  فاقترن ر/ 
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 التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               العدد: 

ت يي رم   برءم ا  ترذ   دة2016ن ب  ي  17 قفا  فب جريع  طيفبلسد   ة فاخ مسد
 تتعم  فاجلمتت ي. ُنِبتتيت  تت ه فا ر تت  بتت  فاعتت د فاستتردس يتتز يجلتت  فاقتترن ر  :فاتت كت ر

 .              (2017 /2016) فاصردرا  ز كلّم  فاقرن ر/ جريع  طيفبلسد

ز يعتترا  فا ظتترة فاقتترن ن  اتعتت د فا  جتترت بتت  فاتبتتييع فاعيبتت  بتتم تتتتت ي ستتزد وتتراحد
مق فا ياا ب  فال تئثرر ب  جهر  مق فا ياا غمي فا ت ّ ج  ب  فا ص ل  لص ز ج: 

 ة.             2005د 5د ع: 3درف   ب  آبرق مق ق فإلنسررد يجل  فاجريع  في  يّي د س: 

 خامسًاإ قرار مجمع الفقه اكسالمي الدولي  

ت: " فشتتتتيفك فا  جتتت  بتتت  (د فا  تتت  فاستتتردس فا ع تتت ر اتتته بتتتتتت2/16) 144تتتتتتت  تتتيفر ر تتت  
فات ّلتتك"د فاصتتردر  تتز يج تتع فافقتته فإل تتالي  فاتت  ا  فا   ثتتق  تتز ي ظ تت  فا تتؤت ي 

 5وفي تتتتت  30فإل الي  فا  عق  ب  د رته فاسرد    بيا ب ب  ) د ا  فإليررفت(د 
                                                                  ة.                       2005نمسرر ) ابييه(  14تتتتت 9 تتد فا  فبق:  1426ربمع فيّ ل 
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 الرحمة قيمة إسالمية وفضيلة إنسانية 
 *د. عمر رمضان العبيد
 بسم هللا الرحمن الرحيم

إن الحمددهلل ن محمددهللس عمنددونستغ عمنددووذ س عمنددشر رددنف نددو ندد عا  مذنددتن عنددو  ددس ن  
 عمنلتددن م ندددو هللا دددهللس   هدددو ن دددل لدددغ م عنددو   دددالل   هدددو  دددن   لدددغ م عال دددو  
عالنددددوت ان مددددنن ان مددددون عالددددح  ددددسهللمن نحمددددهلل ال دمدددد  الم ددددهللا  عالتنمدددد  المنددددهللا  

 منسو . المبنشث ادم  لالننلمسو ععالح آلغ عصحبغ  ج
 أما بعد : 
هإن ال دم  هي دقيقو ن  و مو ال ق  عال  ه  عالشذق  علسو الجنمد  عالننفذد         

الفينض  رنلخس  لكل التنس دسث  م ن  وجالح ابوهللاء هي عجش  البش ي  م عهي مشأ  ن 
نددو دسددث ل  نالمددشنم عهددي إعاددنو و  ددنا الشجددش  ابمنددنمي الكدد يو ر ددل نددن  يددغ نددو 

 ن ابمننن عالدح ثيسد  ندو الندنلمسو م ع وجالدح    دن هدي  دهللاهللاو و خ نوص هّ ل ب
ل ددنا الددهللهللاو القددشيو ع ددس  و عالددح ال دد او المنددوقيوم عادمدد     فددي  عالددح  بددن س 
جمينن ع نن و جمينن عب ن  قشت عجش  و ع قشت دين  و م ع ي  ظ   هي ثل لحظد  

لبشد  خنصد  هدو نو لحظن  الشجش   ع لحظن  الحيدن  لالكنوتدن  م ع دي هدي ديدن  ا
ممالك  ن مونرن ن هي ثل نشاضن ن عنظن   ن المشجش   هي  نا الننلو نو غسد  بتدي 
ابمنددنن علكتتددن  ددتنث  نت ددن لمحددن  هددي نجنل  ددن الكيسدد   عالك سدد   عرلددك نددو خددو  
ثوثدد  نانلدد ع هللاوندد ل الماالدد  انع  إلددح نظددن   ال دمدد  هددي القدد آن الكدد يوم  نددن 

                                                           
 جامعة الزيتونة –القانون عضو هيأة التدريس بكلية  *
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 دمد  هدي النددت  الت شيد  الشد يذ م عيشدومل الماالد  الينلددث الماالد  اليدنمي هسوتدنع  ال
 عالح ادم  رنقي المخالشقن  نو فسشا عدسشامن .
 المطلب األول

 الرحمة في القرآن الكريم
ُ  ُنددَو الآُقدد آآُن َنددن ُ ددَش ُندددَذنء  عهددنلق آن الكدد يو ادمدد    لابددن س المدد نتسو       ُمَتدددلُّ ََ

ُنُتسَو َعَل  َم   ُلالآُم آ هذدي القد آن ادمد  لمدو خنلاد     َّ(1) هللَاُليهلُل الظَّنُلُمسَو ُإلَّ َخَندناااَعَادآ
قالددشب و رشنندد  اب مددنن هأندد ق  ع ذوحدد  لووالقددح نددن هددي القدد آن نددو ادمدد  عفمأمستدد  
ع ننن مهنلق آن  ش ثوت   الن  ل  أ يغ البنفدل ندو بدسو هللاهلل دغ عل ندو خالذدغ  تليدل 
نددو د دديو دمسددهللم إمددغ نددذنء عادمدد  لالمدد نتسو    هللاددن   نددن هددي قالددشب و نددو  ندد ال 

نق عندد و عغيددي عنسددلم هددنلق آن  شددذي نددو رلددك ثالددغ ع ددش    ددن ادمدد  عندو نددك عمذدد
 ح ل ب ن اب منن عالح م  عفال  الخس  عال غب   يغم علدي   دنا إل لمدو آندو ردغ 

 عصهللقغ عا بنغ هإمغ   شن نذنء هي دقغ عادم .
ع نددن الكددنه  الظددنلو مذنددغ بددنلك هددو هللاليددهللس  ددمنعغ القدد آن إل رنددهللا عثذدد ام عا هدد  نددو 

َجُمدي   ( 2)ل نو القد آن الكنه  دال آ آَ ن ُدُغ َ  َعآ َجُميلدن َلَقدنُلشا َلدشآَل ُه ُّ َتدنُس ُق آآمادن  َعآ َعَلدشآ َجَنالآ
ُنُتشَن ُهي آَراُمُ وآ َعقآ   َعُ َش َعالسآُ وآ  ى َعُنَذنء  َعالَُّنهللاَو َل هللُا آ َعَعَ ُبي  ُقلآ ُ َش ُلالَُّنهللاَو آَنُتشا ُ هللا

َن ُنوآ َنَكنٍن َرُنسهللٍ َعماح ُ عَلُ َك   .  (3)هللُاَتنَ عآ

                                                           
 82 شا  اب  اءم ا   ع  - 1
 .2/59 ذنس  الق آن النظيو لبو ثيس   -  2
 44 شا  ه ال ع ا   ع  -  3
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         ى دهلُلعُا َعُ دهللا ُعَظد   ُندوآ َابُُّكدوآ َعُندَذنء  ُلَمدن ُهدي ال ُّ َ ن َ هللاَُّ ن التَّنُس َقدهللآ َجدنَء آُكوآ َنشآ
ُنُتسوَ  َمددد   ُلالآُمددد آ عندددن   يددد   كددد اا عصدددس القددد آن لتذندددغ ر دددذ  ال دمددد  عندددن  َّ(4) َعَادآ

 ع هللا  . ورن ن نو نذنء عمشا 
علددش اقو دد من عالددح ا ددوق اء ننتددح ال دمدد  المدد  بة د  يددن رنلمددن   المنجميدد          

 م ه ددي  وددشغح صددذحن  الم ددحسشددتن لتنددب   كدد اا د ددشا  ددنس المددن  )اح ت( لهلل 
م لو الدي منددب  نم  كددن   كدشن رندهلل    دنت الندت نشضدن 340م رحسدث   الدي الشد ي  ثال دن

 32انندد  ا ددشخن  ن  ددنا الدد قو هللاوددشغح عالددح ادمدد  ق آميدد  هددي ثددل هللاددشت ا عيليددهلل  ددنا 
   يذان عانوقنقن نمن هللاهلل  عالح  ن   هللاع  الق آن الك يو لالذظ ال دم  ععظو    ه ن 

م نتندشب  ن تن نس  هنن  ع  منء عصذن م ردنلمذ   عالجمد م رنب دتن  عابفدوقهي  ث
 دد  عدل عجددل هددي غنلد  انديددنن عل  ددشلغ عبند  ال ددنلحسو هددي ردنقي المشاقدد  نشج

إلددددح عمددددشت الخالددددع م عبخ ددددشا رن دددد و بددددهللاجن  خنصدددد  ب ددددن لددددوحقق و رأهنددددن  
 .(5)عصذن  خنص  ا وحقشا رمشج  ن  اج   نا الصاذنء

م د ددشا نددوقنقي ال ددهلل   لال دمدد  هددي القدد آنعي دد غ هددي  ددنا الحقددل الالوددش  ال       
نشقندددن( . ع مدددن ندددو  بددد غ  95نشقندددن( عادددديو ) 157لهددد  لالتظددد  لكالمودددي ادمدددو )

نء   الحنددتح ع ندد   ن رنددهلل لذددظ الجولدد   )   (م عقددهلل عا  رث  مددن هددي القدد آن   ددم
ا  الوشبد  الودي الك يو هي جمي  هشا ح النشا ) رنو   الد دمو الد ديو ( ندن عدهللا  دش 

 ددالسو هدددي ثيسددد  ندددو م ثمدددن رثددد  ا ددو الددد دمو عا دددو الددد ديو نتذمللدد   عن البندددمال 
ال ددمسو هددي صدو غ الم وشبدد  ندنل  قددل عددو م عالم دالح هللادد     دنهللاو ا  دن  الق آميدد 

ُ َا ُّ   ابدد  عثوثددسو ندد   هددي السددشت ه ددش ثالمددن   ى اثندد  قدد   هن حدد  الكوددن  ددهلُل ُفَّ الآَحمآ
                                                           

 57 شا  هللاشم ع ا   ع  -  4
 .12ع ا22نجال  ثالي  الهللعش  ال وني  ع النهلل  -  5
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َمُو ال َُّديُو )2الآَننَلُمسَو ) ع ي  ب  عش   اثن  هي ال الشا  الخم    (6 )(3( ال َّدآ
م عالددد دمو الندددتو غا  هدددي رلدددكلسالودددغ هدددإرا   ى المذ عضددد  عالدددح المندددالو هدددي هللاشندددغ ع 
ُعدشا ع لنلك ل  نّمح رغ غس     ندنلح خص نو ال ديو ع  ي  نبنلو  نتغ ع  ُقدُل ا آ

َ ددد آ ُرَ دددَوُ َك َعَل  دددَتح َعَل َ جآ دددَمنُء الآُحنآ َ آ ُعشا َهالدددُغ انآ َمَو َ  لدددن َندددن  َدددهللآ ُعدددشا الددد َّدآ َّللاََّ َ ُع ا آ
دمو  نددددو النددددنلمسو ندددد نت و عادمدددد  الدددد    (َّ7)ُلددددَك َ ددددُ يوا ُ َخنُهدددد آ ُبَ ددددن َعابآوَددددُي َبددددسآَو رَ 

الدد ديو ؛    الخالددع  جمنددسو م عادمدد   وم رددنا و عهددنج  وم صددنلح و عفددنلحعثددنه  و
دددُ َجُكوآ ُندددَو  ع خدددص المددد نتسو لقشلدددغ  ندددنلح ُ دددَش الَّدددُن  ُ َ دددالُّي َعالددديآُكوآ َعَنَوُوَكوُدددُغ ُلُيخآ
ن الظُّالَمنُ  ُإَلح التُّشُا َعَثننَ  ُنُتسَو َاُديما الدهللمين عقسدل )الد دمو( ندو  دو  هدي   (8)ُرنلآُم آ

م عقددن  ع ددهلل  بددو المبددناو )الدد دمو(   شددس الكدد ع  عالدد ديو نددو غذدد  هددي النق ددح
. عددسو  ندونمل القد آن الكد يو مدن اا صديو  ا دو الذنعدل م (9)ع)ال ديو(  وذ  النمش 

ُذد آ ُلدي  جمندن ناالقدن ع شذن ن رأن  نتهلل إلس ن ا دو الوذ دسل م عيجنال دن  َقدنَ  َا ُّ اغآ
َدُو ال َّاُدُمسوَ  َمُوَك َعَ مآَ  َ اآ ُخالآَتن ُهي َادآ َعُنَُخي َعَ  آ

 (َّ10)                                                            . 
هددإرا اموقددل التددنا  نددو الالودد  المجدد    إلددح  لل  ددن الم ددمشمي  م هللاهلل شددغ  ن       

ال دم   كن   كشن ثل نيء إ جنبي هي الق آن الك يو ع  ع ثل خس   ع ه ل  ع ب  
 ع عمددل صددنلح  ع منمدد  إل يدد   ع  شهسددع ابددنمي  ع صددهللق   ع دنددت   ع فنعدد  هددي  

.           رنل دمدددد  م  ع  جنددددل غنهللاو ددددن ال دمدددد نندددد عم  نددددمس ن القدددد آن ادمدددد  م  ع  نالال ددددن 

                                                           
 .3-2الذن ح ع ا  ن ع  - 6
 .110 شا  اب  اءع ا   ع  - 7
 .43شا  اندلا ع ا   ع   - 8
 .14المخو   نو نننمي   منء   الحنتح لمحمش   ننيعا - 9

 .151 شا  انع امع ا   ع  - 10
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دودددح ل  كدددن   كدددشن ال دمددد  انع  عا خددد  عالظدددن   عالبدددنفو هدددي التندددع الونالسالدددي  
 لوش ي  اند نت عانن  رننهنن  عالت ي عو المتك ا  .

ى ُندتآُ وآ َهَقدهللآ َجدنَءُ وآ َ عآ َ ُقشُلشا َلشآ َ مَّن ُ مآُلَ  َعالسآَتن الآُكَونُ  َلُكتَّن  َ آدهللَ  هنلشدي ادم      
ُل   ُ َعَصدهلَلَم َعتآَ دن َ دَتجآ الُو ُنمَّدوآ َثدنََّ  ُرََ دنُ  َّللاَّ َم   َهَموآ َ اآ ى َعَادآ َبسَُّت   ُنوآ َابُُّكوآ َعُ هللا

دددهلُلُهشنَ  دددهلُلُهشَن َعدددوآ آَ نُ َتدددن ُ دددشَء الآَندددَناُ  ُرَمدددن َثدددنُمشا َ  آ م عالت دددي ادمددد    11الَّدددُنهللاَو َ  آ
 ُنُتسَو الَُّنهللاَو ُنُو ُلالآُمد آ ُ َعُيد آ ُنُو ُردنفَّ ُرعَن التَُّ يَّ َعَيُقشُلشَن ُ َش ُ ُرن  ُقلآ ُ ُرُن َخسآٍ  َلُكوآ هللُاد آ هللُا آ

ُ َلُ وآ َعَنا   َ ُليو   ُرعَن َاُ شَ  َّللاَّ َم   ُلالَُّنهللاَو آَنُتشا ُنتآُكوآ َعالَُّنهللاَو هللُا آ عالالسو ادم    َّ 12َعَادآ
  ٍَم ُس َ ُبَمن َادآ ُلدَك َهدنعآ دشا ُندوآ َدشآ ُ ُلتآَ  َلُ وآ َعَلشآ ُثتآَ  َهظلن َغاُليَظ الآَقالآدُ  َلمآَذ ُّ ُنَو َّللاَّ

ُ ُإنَّ َّللاََّ ُ ُحدد ُّ  ددلآ َعالددح َّللاَّ ددَ  َهَوَشثَّ ددُ  َهددُإَرا َعَلنآ َنآ ُذ آ َلُ ددوآ َعَنددنُعاآُ وآ ُهددي انآ ددَووآ َعددتآُ وآ َعا آ
اُلسوَ     13الآُمَوَشثُّ

ادمد    هددي التجدن  ندو الم نلددك عالودي ل  ندالو ابمنددنن نت دن ن مدن ا خددن ع وجالدح  
م قددن   نددنلح إخبددناا عددو مددشح عاليددغ  14إل ب دمدد  نددو  2نددو ان ددبن  عالش ددنول و
ُ   ُبُ وآ ُهي َنشآٍج َثنلآُجَبنُ  َعَمنَ ى ُمشح  ابآَتُغ َعَثنَن ُهي النوت هي  شا   ش ع  َعُ َي َ جآ

ُلٍ  َ ن بُ  َ  آ َنَنَتن َعَل َ ُكوآ َنَ  الآَكنُهُ يَو )َننآ ُ دُمُتي 42َتيَّ ااآ ( َقنَ  َ َُع  ُإَلدح َجَ دٍل َ نآ
ُ ُإلَّ َنوآ َاُدَو َعَدنَ  َبسآَتُ َمن الآَمشآُج َهَكنَن ُنَو  ُ  َّللاَّ َت ُنوآ َ نآ ُنَو الآَمنُء َقنَ  َل َعنُصَو الآَسشآ

َ ُقسَو    15(43)الآُموآ

                                                           
 .157 شا  انمننتع ا   ع - 11
 .61 شا  الوشب ع ا   ع  - 12
 .159 شا  آ  عم انع ا     - 13
 .58م ا2006لنت 23نجال  ثالي  الهللعش  اب وني  رشيء نو الو  مم النهلل  - 14
 .43م  42 شا   ش ع ا     - 15
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خدددن ابدددو  دددسهللمن  مدددشح ندددو ان دددبن  ندددن  ظدددو  م دددن  تجيدددغ ندددو  نددد    م لقدددهلل ا      
هنعوقددهلل  ن الاشهددنن ل هللا الددي اجعس الجبددن  ع مددغ لددش  نالددع هددي ا س ج ددل لتجددنس رلددك 
نو الو ق م علكو  سهللمن مشح ع ش المهللاو لحقيق   نا انند   خ د س ردأن ل جبدن  عل 

تجدددي ندددو  نددد    إل ندددو نخدددنبال عل ددددنني  عل عاقدددي عل غس  دددن ندددو ان دددبن   
نددمالوغ ادمدد    رنلنتن دد  عالحمن دد  عنددن   يدد  الم نلددك الوددي  حددية بتددن ع وم مددن نددو 
ا  تن دودح  خمدص قدهللنستن م عندن  تدنو   مدح ر ديص هدي التجدن  نت دن ندنلو  شدمالتن 
ادم    . عادم    عجهلل ن  سهللمن إب اهيو عاليغ النوت دستمن  لقنس الكذنا هي التنا 

 ن   ب  ا ع ونن عاليغ م ععجهلل ن هللاش س عاليغ النوت هي الج  م ثمن عجهلل ن هجنال
هدي الندجو م ععجدهلل ن هللادشم  عاليدغ النددوت هدي رادو الحدش  م ععجدهلل ن نش دح عاليددغ 
النوت هي اليو ع ش فذل نج   نو ثل قش  عنو ثل د ا   م ثمن عجهلل ن هي ق   

عصدندبغ هدي     دش ه عشن ع دش  عدهللع لدغ نود بص ردغ عيبحدث عتدغ م ععجدهلل ن ال
الونا عالقشت هللاونق شم من عيق شن آثنا من م ثمن عجهلل  نس ال دم  غس  و نو انم يدنء 
عال  ل هتجن و   نو ن نوهلل قشن و عن ان ا  و الوي  ب   ل و م عم د  و   عالدح 

ُهددي الآَحَيددنُ  ُإمَّددن َلَتتآُ ددُ  ُاُ ددالَتن َعالَّددُنهللاَو آَنُتددشا  عددهللاو و ب دموددغ ع ددش خسدد  التنصدد يو م 
َ ن ُ  َنآ َت َ ُقشُت انآ مآَين َعَيشآ  .  16 الهللُّ

القدد آن الكدد يو عاضددح ر ددهلل  عمشنيدد  ال دمدد  ه ددش  خنفدد  التددنس جمينددن م ل      
َ ُددشا ُ دَش قشنن رنست و عل جتنن عل فبقد  رنست دن  َمُودُغ َهُ دَنُلَك َهالآَيذآ ُ َعُبَ دآ دُل َّللاَّ ُقدلآ ُرَذ آ

دددن َ جآ  إم دددن ادمددد    عا دددن  ندددننال  جنننددد م قدددن  عدددل عجدددل ع   17َمُندددشنَ َخسآددد   ُنمَّ

                                                           
 .51 شا  غنه ع ا   ع  -16
 .58 شا  هللاشم ع ا   ع  -17
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 َمن ُإَليآدَك َقدنَ  َعدَناُبي ُ ُصدسُ  ُردُغ ُخدَ ُ  ُإمَّدن ُ دهللآ مآَين َدَندَت ا َعُهدي ا آ ُو آ َلَتن ُهدي َ دُنُس الدهللُّ َعا آ

ُوُ َ ن ُلالَُّنهللاَو  ٍء َهَنَأ آ َمُوي َعُ َن آ ُثلَّ َنيآ َ دنَ  َعالَّدُنهللاَو ُ دوآ َنوآ َ َننُء َعَادآ ُ شَن اللَّ هللَاوَُّقشَن َعُي آ
ُنُتدددشنَ   نددد  الندددنلمسو م آ ددد  عظيمددد  الشدددمش  عالنمدددشت ثقشلدددغ  ندددنلح   18 ُرََ نُ َتدددن هللُا آ

َل َعَنددوآ إخبددناا عددو دمالدد  الندد ل عنددو دددشل و  م ددو  قشلددشنع  ُمالددشَن الآَندد آ الَّددُنهللاَو َ حآ
ددهلُل َابُُّ دددوآ  َلددُغ ُ َندددبُُّحشَن ُرَحمآ َ  ُثدددلَّ َدشآ ُذُ عَن ُلالَّدددُنهللاَو آَنُتددشا َابََّتدددن َعُ ددنآ ددَووآ ُنُتددشَن ُردددُغ َعَينآ َعُي آ

ُذ آ ُلالَّدددُنهللاَو  َدددنُبشا َعا ََّبُندددشا َ دددُ سالَك َعُقُ دددوآ َعدددَناَ  الآَجُحددديوُ  دددن َهدددنغآ َمددد ا َعُعالآما ٍء َادآ . 19 َنددديآ
عادمدد    جددل ععددو رجميدد  خالقددغ  ع دد  ع نددمل ع   دد  نددو  ن  حددهلل   ع  ح ددس ن 

 عهلل  عل م ن   ل ن هنبحنمغ ال دمو ال ديو. 
 المطلب الثاني

 الرحمة في السنة النبوية المطهرة
هنلت ي عاليغ ال و  عالنوت ع ش ال دم  الم هللا  عالتنم  المنهللا  ثنن نديو          

م س صددوس  و عث سد  و ند نت و عثددنه  ودندو  نننالددغ ند  التدن عالدح هدي ادموددغ عهدي 
َمدٍ  علنلك  دبغ التنس عآنتشا رغ عالوذدشا دشلدغ  جن دهللعن نندغ هدي  د سل    َ ُبَمدن َادآ

ُس َعدددتآُ وآ  ُلدددَك َهدددنعآ دددشا ُندددوآ َدشآ دددُ  َلمآَذ ُّ دددَ  َهظلدددن َغاُلددديَظ الآَقالآ دددَ  َلُ دددوآ َعَلدددشآ ُثتآ ُ ُلتآ ُندددَو َّللاَّ
ُذ آ  دددددَووآ ُ ُإنَّ َّللاََّ ُ ُحددددد ُّ  َعا آ دددددلآ َعالدددددح َّللاَّ دددددَ  َهَوَشثَّ دددددُ  َهدددددُإَرا َعَلنآ َنآ َلُ دددددوآ َعَندددددنُعاآُ وآ ُهدددددي انآ
اُلسوَ  َعَنددددن م  خالددددع عابددددي عبنددددث لي ددددشن ادمدددد  لالنددددنلمسو رشددددس ا عمددددنهللا ا   20الآُموَددددَشثُّ

َ ددالآَتنَو ُإلَّ َثنهَّدد ا ُلالتَّددنُس َرُشددس اا َعَمددُنهللا اا َعَلُكددوَّ  الُمددشنَ َ اآ يَددَ  التَّددنُس َل َ نآ صددت  نددو   21َ  آ
ال دمدد  عج ددل عالددح  الوشاضدد  م ليقددهللت لالبشدد ي  هددي آخدد  ع ددشا ن ع قشا ددن ع  غ ن ددن 

                                                           
 .156 شا  انع امع ا   ع - 18
 .7 شا  غنه ع ا   ع  -19
 159 شا  آ  عم انع ا   ع - 20
 .28 شا   بأع ا   ع  - 21
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مممددددشرج ابمنددددنن الكننددددل الددددن   اا س   قددددهللع  لالبشدددد   بتددددشاس هللا وددددهللعن ععالددددح  ددددتوغ 
 م ددشن م دوددح ل   ددشن رن دد و لددبن  إل عشمددن هددي الخسدد  ل الشدد  عا سدد ا هددي 

 . 22ال تن ل ال هللت 
َمد ا ُلالآَندنَلُمسوَ  ن  ش الق آن  نالت ن عاضح  ص يح   َ الآَتنَو ُإلَّ َادآ هوحدهلل     23َعَنن َ اآ

الون   نو خالع  دسهلل الخالدع عندو رنيدغ رنل دهللى ع كاليذدغ رنل  دنل  ع إم دن ادمد  الابدن  
  دددل الابدددن  ردددو  خ ددديص عل ا دددويتنء . ادمددد  عننددد  م هدددو ادمددد  نددد  ال دددويتنء
عالوخ يص ع نا ندن هق دغ ابدو  بدنس دسدث ق د  ه دل ا دش     عالدح انم يدنء 

. ع دش الذ دو الدن  24هي انال م ثشمغ رندث لالتدنس ثنهد  م عبنيدشا نقدشان و خنصد 
هللالثيددغ قشلددغ عاليددغ ال ددو  عالنددوت  ع سدد  خمنددن لددو هللادد   و  دددهلل ق الددي عبنيدد  لالتددنس 

 قشان و خنص .    نه   دم  و ع  ش  وم عبنث انم ينء نو ق الي ن
هللاتدددن هللا و    دددن  هللا دددن التدددنس إممدددن  مدددن  عدددو  بدددي صدددنلح قدددن  ع ثدددنن  الت دددي          

دقيقدد  ثشمددغ ادمدد  عنلميدد  دوددح   الددي  ددنس الحقيقدد     دد ا الت ددي  25ادمدد  ن ددهللا  
رددنلوك اا إلددح النمددشت رنبلحددنح هوتودد س هددي ععددس وم ثددنن  خنفدد  ب ددن النددنلمسو ل 

م رنل ذ  )ادم ( لإلفوق عالمبنلو قشنغ هقةم   ) أهللا ن التنس( عين   رنلم هللا ل 
عل  االدد  نقددنرو عينالت ددن بددهللعن نقنبددل نجنمددن لشجددغ   ل هللا يددهلل ب ددن جددلاء عل ندد شاام 

ل دن عالددح عظم دن منمدد  )ن دهللا ( عينددونمل   ا  الح د  لس ددسو  م دن ادمدد  خنل دد  ل 
نتوص ل ن عل ننوب   ششب ن )إممن( عينالو ب ن م عيهلللل عالس ن م هللاتن   ب ن ) دن  هللا دن( 

                                                           
 .39نجال  ثالي  الهللعش  اب وني ع ا  - 22
 107 شا  انم ينءع ا   ع  - 23
 اعاس الهللااني رنتهلل صحيح - 24
 اعاس الهللااني رنتهلل ن  ل صحيح - 25
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   دقنوع عظيم   جوم  هي  بدنا  ندشجل  باليود  ثدي ل هللاوند   إلدح عاثد  ا دنلوغ  
نا  ع عالددش  ع إق ددنء م عل  شددك عمددشت المخددنف سو ب ددنس نددو رنددهللس    ندد    ادوكدد

ال  دددنل  ردددأم و نددديال و نيدددل ندددو  دددبق و لإل دددوت م ددددع ب دددنس ال دمددد  ع  ال دددن إلحدددنح 
ع نمدديو عالفددوق عال ددهللاء عخالددشا عالعددون ع ددنس  ددي ال دمدد  المحمهلل دد  ن نعلدد  لكددل 

 .... 26فنل  دع  ع خس 
ال دو  عالندوت عالودي ثنمد     عقهلل ب غ  ه سال  ال دم  هي  الشو الت دي عاليدغ      

َ ُبَمددن عااء التجددنح النظدديو الددن  دققددغ هددي نسددهللان الددهللعش  إر  قددش   ددبحنمغ ع نددنلحع 
ُس َعدتآُ وآ  ُلدَك َهدنعآ دشا ُندوآ َدشآ ُ ُلتآَ  َلُ وآ َعَلشآ ُثتآَ  َهظلن َغاُليَظ الآَقالآدُ  َلمآَذ ُّ َمٍ  ُنَو َّللاَّ َادآ

ُذ آ َلُ دددددوآ َعَندددددنُعاآ ُ  دددددَووآ ُ ُإنَّ َّللاََّ ُ ُحددددد ُّ َعا آ دددددلآ َعالدددددح َّللاَّ دددددَ  َهَوَشثَّ دددددُ  َهدددددُإَرا َعَلنآ َنآ وآ ُهدددددي انآ
اُلسوَ  اديمدن ب دو لستدن نن دو   ه ي ادم    الوي منلوغ عمنلو و هجنالودغ    27الآُمَوَشثُّ

م غ القالددش  عل  جمندد  دشلددغ المشددنع م علددش ثددنن هظددن غالدديظ القالدد  نددن  َلذدد  دشلدد
الددو ل س اددديو عاللددح اعن دد  هنوقدد  عاللددح رشنندد   ددمح  عاللددح دهنلتددنس نحوددنجشن لكتدد

م هي دنج  إلح قال  ث سد   نادس و عل  أخدن ندت و   سع رج ال و عضنذ و عمق  و
 حمددل  مددشن و عي عددح ندد عم و م عيجددهللعن عتددهللس  اومددن ال ومددنت عال عن دد  عالناددس 

نددن  ع  ددنا ثنمدد  دين ددغ ندد  التددنس . ع  ددنا ثددنن ا ددش    28عالنددمند  عال ضددن
غ دد  لتذنددغ قددة عل ضددنق صددهللاس ر ددنذ و البشدد   م عل ادوجددل لتذنددغ نددس ن نددو 

هدددي  دددمند  مهلل ددد  عع دددن و دالمدددغ  عددد ال الدددهللمين بدددل  عادددن و ثدددل ندددن نالكددد  هللادددهللاس 
م عنددن نددو عادددهلل نددت و عنندد س  ع اآس إل انددون قالبددغ رحبددغ مويجدد  لمددن  هنضددغ ععاذددغ

                                                           
 41نجال  ثالي  الهللعش  اب وني ع ن هللا  نبعم ا  - 26
 .159 شا  آ  عم انع ا   ع  - 27
 56ا  23نجال  الهللعش  اب وني  رشيء نو الو  م عهلل   - 28
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 رددددغ عبأنوددددغ م نددددو مذنددددغ الك سدددد   ال دسبدددد م عثددددنن  ددددنا ثالددددغ ادمدددد  نددددو   عاليددددغ 
المددد    عال جدددل م عالمددد نو م عالبدددنا عالذدددنج م عالك سددد  عال دددوس  م ع عبنلق يددد  عالبنسدددهلل

. عنددن  دشجتددن محددو المنددالمسو السددشت إلدح إنددنت ع ا يدد  هللاو ددس ب ددنس ال ددذن  عالكدنه 
ن  عيالوذدددشن دشلدددغ لينسدددهللعا لإل دددوت الك يمددد   يندددوحع ادمددد    هوالدددسو لدددغ قالدددش  الابددد

َلَقدهللآ َثدنَن َلُكدوآ ُهدي عل غ عقش غ عاغ  ناس علالمنالمسو نجهلل و الوالسهلل ع نايخ و المجسهللم  
ُخدَ  َعَرَ دَ  َّللاََّ َثُيسد اا َت ا آ ُجدش َّللاََّ َعالآَسدشآ َش   َدَندَت   ُلَمدوآ َثدنَن هللَا آ ُ ُ  آ  دنس .   29َاُ شُ  َّللاَّ

هدددي  قشالدددغ ع هننلدددغ ع دشالدددغم عل دددنا  نددد     ب  دددش     ا  ددد   صدددل هدددي الوأ دددي
هي  المغ عد بغ دسث ثنن  30 بناو ع ننلح التنس رنلوأ ي رغ عاليغ ال و  عالنوت

اديمدددن داليمدددن هدددي ثدددل انعقدددن  عالمشاقدددس نددد  المندددالمسو عغسددد  وم عقدددهلل  دددو  د نندددن 
مونوج نم عندو  الدك عآ ارن  ج  ن اعن  ن؛ لوخفي  عيو  الح  م عالحهلل نو آثنا ن ع 

 اند نت عا  ا ع
  مغ م ح عو العوهللاء. - 
 مددغ م ددح عددو قوددن  غسدد  المحددنابسو نددو انفذددن  عالتنددنءم عالشددسش  عالم ضددح  - 

قن ع )) اماالقشا رن دو  م عبدنفم عالدح نالد    ن الت ي  عالابن م اعى عو  م  
ا ش   م عل  قوالشا نيخن هنميدنم عل فذدوم عل صدوس ام عل اند   م عل  والدشام عضدنشا 

 .31غتنوم وم ع صالحشا ع دنتشا إن    ح  المحنتسو ((
 مدددغ م دددح عددددو الودددهللا عالخينمدددد م عالندددال  عالت ددد م عالوتكسددددل عالوميسدددل رددددنلقوالحم  -ج

 نغ عالح الج دحم عد ت  نميو ا رنا عانم نا عانفنم .عابج 
                                                           

 21 شا  اندلا ع ا   ع  - 29
 .474/ 3 ذنس  الق آن النظيو لبو ثيس ع  - 30
 .3/86 تو  بي  اع ع  - 31
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 هللاشصدي قدن   جتدش س ع د ا نس بوقدشى   عالمندالمسو خسد ام قدن   عثنن ا دش     
نددو دددهللهللاث لددغ ع )) اغددلعا رن ددو   هددي  دد سل  م قددن الشا نددو ثذدد  رددنفم اغددلعا عل 

 .32 والشا عل  وهللاعا عل  ميالشا عل  قوالشا علسهلل  ((
 ن  رحنو ننننالد  ان د ىم عخسد  اب دوت المندالمسو بدسو إفدوق ان د ى  عن  - 

َهددُإَرا َلُقسددُوُو الَّددُنهللاَو َثَذددُ عا نقنبددلم عبددسو هددهللاو و رنلمددن  دندد  نددن  قو دديغ الم ددالح م 
د هلُل َعاُلنَّ عا الآَشَثنَق َهُإنَّن َنتلن َرنآ َقنُ  َدوَّح ُإَرا َ ثآَختآُوُمشُ وآ َهُشهللُّ َ  ال ُّ ن ُهدهلَلاءا َدوَّدح َ َ دَ  َهَ  آ

ٍ  َعالَّدُنهللاوَ  َ دُ وآ ُبدَبنآ الدَش َرنآ َغاَاَ ن َرُلَك َعَلشآ َ َشدنُء َّللاَُّ َلمآَوَ دَ  ُندتآُ وآ َعَلُكدوآ ُلَس آ ُ  َ عآ  الآَح آ
َمنَلُ وآ  ُ َهالوآ ُ ُ لَّ  َعآ    33ُقُوالشا ُهي َ ُ سُل َّللاَّ

إن ال دمد  المحمهلل دد  الودي  ع ع ددن    دبحنمغ ع نددنلح هدي قالدد  م يدغ عد سبددغ        
 عصددفيغ عخالسالددغ ادمدد  عنندد  لمددو آنددو علمددو ثذدد . لمددن ثنرددغ قشنددغ   ددنس ج  يددل 

عقددن  لددغع   إن    نددنلح قددهلل  ددم  قددش  قشنددك إليددك عنددن ا عا عاليددك عقددهلل  ندد  نالددك 
جبددن  ع ددالو عاليددغم عقددن ع   ن مددي رمددن الجبددن  لوددأن س رمددن ندد   هددس و  هتددن اس نالددك ال
ع )ل( بدل  اجدشا  ن  خد ج  هقدن   34ن  م عالن ن    ن  ف ع عالس و انخش سو  

همددن  دالمددك ع ادمددك  ددن  35  نددو  صددوب و نددو  ن ددهلل   عدددهللس عل  شدد و رددغ نددس ن  
  سهلل   ن ا ش   .

و ب  دش    اقوهللى ال حنر  اضدشان   عالدس و عندو جدنء رندهلل و ندو المندالمس     
 م هقهلل  عصح  بشب   ال هللهللاع   نن  بو غيدهلل عتدهللنن عج دغ إلدح الشدنت رنلشهدنء لمدو

 نن هلل و م عبنل دم  هدي الحد   م عبنلمحنهظد  عالدح  ندشا  التدنس م عبود و ال هبدنن 
                                                           

 .4/230مسل انعفنا لالششثنميع  - 32
 .4 شا  نحمهللع ا   ع  - 33
  من جبون رم  . - 34
 .554 نا الح س  نبي ر   الجلاو   ا  - 35
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 د ااا هي    نا و عصشانن و عقن  لغ ع ل  خشمدشا عل  ودهللاعا عل  والدشا عل  ميالدشا عل 
ان    عل  نق عا مخو عل  ح قشس م عل  قانشا نج   نيمد   عل  دنرحشا   قوالشا نيخن عل

عنددن  ندن  عل رنسدد ا إل لن دل م عالرا ندد ا و رقددشت ه غدشا  مذندد و هددي ال دشان  هددهللعش و
 .ه غشا  مذن و لغ 

عيحمل إلح  بي ر   ا س نقوش  نو ث  اء انعدهللاء المحدنابسو  يندوتك   دنا        
النمددل عينالددو  ددخاغ عاليددغ عيقددش  لمددو جددنءس رددنل  س ل  حمددل إلددي ا س رنددهلل السددشت 
هقسددل لددغ إم ددو  ذنالددشن بتددن رلددك هقددن  هن ددوتنن )   اقوددهللاء( رذددناس عالدد عت   ا. عقددهلل 

بددنن ( هقددن ع نددن عدد م الوددناي  هن حددن لدددظ رلددك الذسالنددشم الذ منددي ) غش ددونم لش 
 . 36 عهلل  عل  ادو نو الن  

عثدددنن عمددد  بدددو الخادددن  عالدددح الددد غو ندددو ندددهلل غ نددد  المندددالمسو ا يقدددن رأ دددل       
الكون  م هقهلل م ح   نهلل بدو  بدي عقدنا عتدهللنن  ا دالغ إلدح دد   الذد س ردأن هللابندهلل 

خشل ن إل ننن  س عو ق ى   ل ال الح عالنن  م عبأل  نمح نددهلل ندو ال دحنر  بدهلل
إرا ثددنن عالددح ثقدد  نددو  هللاتددغ عدنددو خالقددغ م ع عصددنس  ل  أخددن نددو   ال ددن نددس ن ؛ نن 
ل ددو د ندد  عرندد   جدد  عالددح المنددالمسو الشهددنء ب ددن م عدددناس نددو  ن   ددا س ددد   

  عهللاوغ إلح االو النهللاو صنلحشس .
ع عصح  رن ع سهلل  بو الج اح رقشلدغ ع عانتد  المندالمسو ندو االم دو عابضد اا        

ن  ندد ف  ل ددو هددي جميدد  نددن ب ددو ع  ددل  نددشال و إل رحق ددن م ععم ل ددو رشدد ف و الدد
 . عاسو و

                                                           
 .291-290اثون  اب منن عالحين م هللاش س الق ضنع ع  - 36
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عقدددهلل  عادددح عمددد  مذندددغ  ننمدددن ن دددل إهللااليدددن عالدددح  مذنددد و ع ندددشال و عثتنونددد و        
 . 37  ناعن م عيمنا شن نننو  وعصالبنم و م ع م و ل   ا هللعن م عل 

 مدددن  نددد  ردددإجلا  النادددنء إلدددس و م ععدددهللت  مسسدددل المندددالمسو عالدددس و هدددي رلدددك؛ ن اعدددن  
لظ عه و الخنص  ثنلحنج  عالنو عغس  من ع هذي ثودن  الخد اج نبدي هللاش دس ع ند  
الذددناعق عمدد  ببددن  قددشت ععاليددغ  ددنول  نددأ  ) نددي  ث سدد  ضدد ي  ( ه دد   ع ددهللس 

  ل الكون   مد    قدن  هللا دش  . قدن  ع همدن  لجدأو إلدح ندن نو خالذغ عقن  ع نو    
 اى   قن  ع   أ  الجليد  عالحنجد  عالندو )    نجال دو ( قدن  ع هأخدن عمد  بسدهللس م 
عر د  إلددح نتللدغ م ه ضدد  ع ند  لددغ رشديء نددو المتدل  ع ثددو  ا دل إلددح خدنغن بسدد  

م ثو مخنلغ عتدهلل  المن  هقن  ع  مظ   نا عض بنءس  و  نن  م ذتنس إن   التن ن س وغ
 . 38ال  ت م ععض  عتغ الجلي  ععو ض بنوغ

ع نس  ي ال دم  رأ مح نننمس دن  ندو الجميد  ع شدمل الكدل م عل  قو د  عالدح      
المنددالو عدددهللس عالن ثددنن  اهدد  اب مددنن المشددو و  جنالددغ  علددح ب ددن م عالممددن  ددش هللات ددشح 

نل اد  عقهلل عالو  ن   في  رنل دم  عالح التنس جمينن م عل نا مجهلل المنالو ل  شن  ر
رجنمبددغ ن ي ددن د نددغ المدد ل لددن  الحيددن  م  ع جنونددن د نددغ الجددشح لددن  التددشت م   ع 
نتكشبن  صنبوغ ان نت عالحشا ث ب مشن ن م  ع هللاويمن هقهلل عالهلل غ  ع  دهلل من م  ع  انال  

 . 39ع ) نو ل هللا دو ل هللا دو ( ه ق بست ن عبسو عنوال ن القهللا م عقن  
ب دددوت ب يدددنن صدددشا  ال دمددد  ابل يددد  عآثنا دددن  ع بيدددنن صدددذن  علدددو   ودددس ا        

المندددوحقسو ل دددن عالن ثدددنن  دددنا   ذدددي لسدددونظ عينو ددد  ابمندددنن ع  ن دددس عالدددح  ددد ل 

                                                           
 .4/158ابو ج ي  الا   ع  ناي  اننو عالمالشوع - 37
 .47 بنس نحمش  النقن ع  بق ي  عم م ا  - 38
 .1141صحيح البخنا ع  - 39
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 م2020لسنة  العدد: األول          علوم الشرعية والقانونيةالجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ٍت ال وددهللاء إلس ددن م بددل  ندد  اب ددوت رإنددنع  ال دمدد  هددي المجومدد   َنددنت  ُهددي هللَاددشآ َ عآ ُإفآ
َبٍ   ََ ددد هنلوشاصدددي رنلم دمددد   دددش الشدددنشا بشاج  دددن محدددش الجمنعددد  عالذددد  م  َّ40ُر  َننآ

 هللاوننام عالس ن الجمي  عيوننعن عالس ن الجمي  .
ععهددع  ددتوغ الشدد يذ   جدد   عالم نتددشن الددنهللاو  نددس عن عالددح  ددهلل  ال  ددش         

 ن  ندددش  بسدددت و ال دمددد  عالمدددش   عالنادددس م ع ن هللاشا دددي ثدددل ندددت و  خدددنس همشدددنع  و 
 تددب  رنلونددنعن عالوددَلس عل ددنا عصددذ و القدد آن رددأم و  ) ادمددنء  نووقيدد  ع دن يندد و

ع ))نيددل المدد نتسو هددي  ددشا  و ع دد ادم و ع نددنفذ و ثميددل الجنددهلل عقددن   41بسددت و (
 . 42(اعح لغ  نو  الجنهلل رنلن   عالحمحإرا انوكح نتغ ع ش  هلل

عال دمدد   حمددل صددند  ن عالددح  ن  خذددس الددشيو  عيمنددح الن دد ا  عي ددنهح        
ت عيهلله  انددلان عيحتدش عالدح ال دنذنء عالمتكدشبسو ثمدن  حتدش انت عالدح  بتنو دن  ا ل

؛   قش  المتذالشفي ع لش   ادو التنس نن ثنن بست و جنو  ع ل ع ينن عل نظالشت عل 
ا وق   الهللنشح هي المهللان  عافمأم  الجتش  هدي الم دنج  عنحد  ال دمد  الشدقنء 

 . 43سلنو المجوم  ثمن  محشا ال بح اوت الال
 جمنددسو ع ) لددو   نتددشا نصددحنرغ اضددشان   عالددس و  عقددهلل قددن  ا ددش          

م قنلشا ع  ن ا ش    ثالتن اديو م قن  ع  مغ لي  ب دم   دهللثو صندبغ دوح   دمشا
إل  ن  تددددددنو  قشانددددددن نخ شصددددددسو هللاتبوددددددي  ن  حظددددددشا  44علكت ددددددن ادمدددددد  الننندددددد  (

                                                           
 .17 شا  ال الهللع ا   ع - 40
 .29 شا  نحمهللع ا   ع - 41
 .16/139اعاس ننالوع  - 42
 ه. 1441جمن   ا خ    132نجال  المجن هلل الم  ي ع النهلل  - 43
 .3/475اعاس الا  امي عاعا غ اعا  ال حيح عا  هي عصن ن ال  ش ع - 44
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عانبتنء عانقنا  عانهللاودنت عالم ضدح عرعع رأضننم نو ال دم  عال عن   ع و ا رنء  
النن ن  عمحدش و... ه دنس  دي ال دمد  المحمهلل د  الخنصد  عالننند م ه دالح   عاليدغ 
ندددو م دددي اجعم ادددديوم عدقدددن إمدددغ ال دمددد  الم دددهللا  عالتنمددد  المنادددن  ع دددذست  ال  هددد  
 ع عالشددذق  هشيددل لمددو عددن اس عنددن عالسم ععيددل لمددو ع ددنس عآراسم ععيددل لمددو ثذدد  رددغ 

 نردددغ هدددي دين دددغ  ع رندددهلل نمن دددغم ع تس دددن لمدددو آندددو ردددغ ع دبدددغ عصدددهللقغ عم ددد س عآغاس  
 نتددي ع  ن نددو قنددن عالددح  بددن    هالددو هللادد دو نددو  حوددنج إلددح ال دمدد  ه ددنا ل  تنلددغ 

 ادم    هللاشت القينن  . 
 المطلب الثالث

 الرحمة في اإلسالم تشمل الحيوانات والطيور
 أ: الحيوان: 

ال دمددد  هدددي اب دددوت رندددهلل  ن ندددمال  التدددنس جميندددن م  جدددنعغ  و إلدددح الحسدددشانم      
هللاشندن دنوادن ندو ديادنن انم دنا هدإرا جمدل قدهلل   دنس ... هالمدن ا ى   خل ال  دش  

 د ا غ عرهد اس هند و . هقدن  ع ندو  دو عراه  عستنس . همنح ا ش     الت ي 
 دش لدي  دن ا دش    . هقدن  ع  صند   نا الجمل   هجنءس هوح نو انم دنا هقدن 

 نن  وقي   هي  نس ال  يم  الوي نالك  ن     إمغ ن ح  مك  جينغ ع  ر غ عاث   
جمدوم عثدنن  يدغ صدنشب  هجنالد   د   س     دن   ردغ ع جديء هأ ن ودغ   عنوشد  

ع))هددي ثددل را  ث ددهلل  عثددنن  قددش   45عاليددك رددنل هع  ددن عنوشدد  هقددن  ا ددش    

                                                           
 .555 نا الح س  نبي ر   الجلاو   اع  - 45
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 م2020لسنة  العدد: األول          علوم الشرعية والقانونيةالجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ندددشاو نددد  ثدددل )) لدددشل  ن  ندددع عالدددح  نودددي ننددد   و رنل عقدددن   46افبددد   جددد ا ((
 . 47((صو 
نصدحنرغ ))  ن الجتد  هوحد   بشاب دن لبودي  دق  ثالبدن هوذد    عقدهلل قدن  الت دي    

  ل ن. عالن التنا هوح   بشاب ن لن    دبن      دوح نن د  هدو  دي  فنمو دن عل 
. هددإرا ثددنن  ددنا عقددن  نددو دددب   دد    48 ددي   ثو ددن  أ ددل نددو خشددنل انال ((

روسدد  رمدد  م همددنرا   ددشن دددن  الددنهللاو  حبنددشن آلم التددنس عينددنبشم و بددل  قوالددشم و 
اُا  االمن ععهللعامن روس  دع َتُ  َعَلُ وآ ُ شُء الهللَّ ُنَاُ ُ وآ َعَلُ ُو الالَّنآ َت َل هللَاتآَذُ  الظَّنُلُمسَو َننآ هللَاشآ

َّ49  عيقددش  جددل ععددوع َت ُمددشٍح َتددنُ وآ ُلالتَّددنُس آَ دد ا َعَقددشآ َتددنُ وآ َعَجَنالآ َ قآ ُ ددَل  َغآ ددن َثددنَُّبشا ال ُّ َلمَّ
ن َمن ُلالظَّنُلُمسَو َعَناران َ ُليما َوهللآ  . 50َع َعآ

قددن  ع  ددمن  ال ددن ق الم ددهللعق صددند   ددنس الحجدد    ععددو  بددي   يدد         
اعاس  بدش  اع  عالالذدظ لدغ م  51 قدش  ع ) ل  تدلح ال دمد  إل ندو ندقي (  رن القن دو 

 عالو نن  عقن  دهللهللاث دنو عهي رن  التن  دهللهللاث دنو صحيح. 
قدددن  النالقمدددي ع ) إل ندددو قالددد  ندددقي م ع دددش ضدددهلل الندددنسهلل م ع دددش إندددنا  إلدددح       

الشقنء هي ا خ   م عقهلل   شن هي الهللمين ... اعا   الو نن  ) ندو ل هللاد دو التدنس ل 

                                                           
 .555مذ  الم هللاع اع - 46
 .13/239هوح البخنا  رش ح صحيح البخنا ع - 47
 .16/172صحيح ننالوع  - 48
 .52 شا  غنه ع ا   ع  - 49
 .37 شا  الذ قننع ا   ع - 50
بش  اع  عالالذظ لغم عالو نن  عابو دبنن هي صحيحغم عقن  الو نن ع دهللهللاث دنوم عهي رن  التن  اعاس   - 51

 . 3/475دنو صحيحم عا  هي عصن ن ال  ش ع
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. عا ى عم  اجو  نح  نن  ب جال دن 52 ه ش نقي (هللا دمغ   م عنو ل هللا دمغ   
 لسنرح ن هقن  لغع عيالك قهلل ن إلح المش  قش ا جميو.

عي ع  ابو الح و هي  س   الخاليذ  ال انهلل عمد  بدو ع دهلل النليدل  مدغ م دح عدو       
اثدد  الذدد س إل لحنجدد  م ع مددغ ثودد  إلددح صددند  الندد ك  ل  حمالددشا  دددهلل ن بالجددنت 

عد  هددي   دذال ن دهللهللادهلل  م عثود  إلددح عاليدغ رم د  ع  مدغ بالوتددي ثقسدل م عل هللادتو  رمق  
 ن رم   إروء مقنل   حمل عالح البنس  نت ن  لس افل هإرا   نو ثونبي  نا هدو 

 .53 ع هو  مغ  حمل عالح البنس    ي  نو  ومنو  افل ... 
 ب: الطيور: 
 دذشاا قن  ع نن نو إمننن  قول ع عو الت ي  ععو ع هلل  بو عم           

همن هشق دن روسد  دق دن إل  ندأ    عت دن هللادشت القينند  قسدل  دن ا دش    عندن دق دن   
 قن  ع

 .54) دق ن  ن  نرح ن هوأ ال ن م عل  قا  ا   ن هو ني رغ (
)نو قول ع ذشاا ع ين عد  إلدح   هللادشت القينند   قدش ع  دن  عقن  ا ش          

 .55ي نتذن  (ا  إن هومن قوالتي ع ين م علو  قوالت
ب   بي  فنو  هلغ لنلك ععو ع هلل ال دمو بدو ع دهلل  عدو  بيدغ   عيأن         

نتدلل هدنماالع إمندنن إلدح غي د  هدأخ ج نت دن بدي  ُدَمد     قدن  عمدل  ا دش   

                                                           
 .3/475مذ  الم هللاع  - 52
 290-289ثون  اب منن عالحين ع هللاش س الق ضنع م ا  - 53
 .3/476ش ع اعاس التننوي عالحن و عقن  ع صحيح اب تن  نو عصن ن ال   - 54
 .3/477اعاس التننوي عابو دبنن هي صحيحغم الم هللا الننبعع - 55
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 م2020لسنة  العدد: األول          علوم الشرعية والقانونيةالجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

  عاجعس  صحنرغ هقن     و هج   دنس  هجنء  الحم     م عالح ا س ا ش   
 . 56 ا  س ادم  ل ن  بي ن . قن  ا ش    هقن  اجل نو القشت ع  من  ص   ل ن

عاعى الم اخدددددشن  ن عمددددد ع بدددددو الندددددنا هدددددي هدددددوح ن ددددد  مللددددد  دمننددددد         
رذنانفغ    خيموغ هن خن  نو  عو ن عشن عدسو  اا  عم ع ال دسل اآ ن هالو  شأ 
  ن هللا يج ن بوقشي غ هو ثغ م ع كنث  النم ان نو دشلغ هكنم  نهللهللات  الذنانو . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 اعاس  دمهلل رنتهلل صحيح. - 56
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 الخاتمة 
 الحمهلل ن هي ال هللء عالخونت عال و  عالنوت عالح خس  انمنت.

 أما بعد: 
هإن ال دم  هي دقيقو ن  و مو ال  ه  عالشذق  عالننفذد  الفينضد  ردنلخس  لكدل  -1 

التنس م دسث  وجالح هدي  دنا الشجدش  ابمندنمي الكد يو ر دل ندن  يدغ ندو الخ دنوص 
الوددي ه ددل   ب ددن ابمنددنن عالددح ثيسدد  نددو خالقددغ م عادمدد     فددي  عالددح  بددن س 

 شمل جمي  المخالشقن . جمينن ع نن و جمينن عب ن  قشت دين  و بل  
هددإن ادمدد    هددي القدد آن الكدد يو لمددو خنلادد  قالددشب و رشنندد  اب مددنن هأندد ق   -2

ع ذوح  لووالقح نن هي الق آن نو اعح عفمأمست  ع ننن عنن  ونن ن نو ندذنء عمدشا 
 ع هللا  . 

علال دم  د شا له  لالتظ  هي الق آن الكد يو  كدن   كدشن ثدل نديء إ جدنبي ع  -3
ه ددل  ع بدد   ع عمددل صددنلح  ع منمدد  إل يدد   ع  شهسددع  ع فنعدد  هددي  عثددل خسدد   ع
 نن عم. 

ع وجالح ادم    هي التجن  نو الم نلك عالوي ل  نالو نت دن إمندنن ن مدن ا خدن  -4
 نو ان بن  إل ب دم  نو   . 

عادم    عل عجل رجمي  خالقغ  ع   ع نمل ع     نو  ن  حهلل   ع  ح دس ن  -5
 ل ن هنبحنن ال دمو ال ديو . عهلل  عل م ن  

 دش ال دمد  الم دهللا  عالتنمد  المندهللا  ثدنن نديو  عالدح هدي ادمودغ عهدي  عالت ي  -6
دنو  نننالغ ند  التدنس صدوس  و عث سد  و ند  ال جدل عالمد    ند  ند نت و عثدنه  و م 

 علنلك  دبغ التنس عآنتشا رغ عالوذشا دشلغ  جن هللعن ننغ هي   سل   . 
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 م2020لسنة  العدد: األول          علوم الشرعية والقانونيةالجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

رنل دمددد  عج دددل عالدددح الوشاضددد  ؛ ليقدددهللت لالبشددد ي  هدددي آخددد   جدددنء  ال  دددش  -7
ع دشا ن ع قشا ددن ع غ ن ددن م ممددشرج ابمنددنن الكننددل الددن   اا س   قددهللع  لالبشدد  بتددشاس 

 هللا وهللعن ععالح  توغ  م شن .
عال دم   حمل صند  ن عالح  ن  خذس الشيو  عيمنح الن  ا  عي دنهح ا لت  -8

عالمنددن سو عالمتكددشبسو .علددش  دد ادو التددنس نددن  عيددهلله  اندددلان عيحتددشا عالددح ال ددنذنء
  نن بست و جنو  عل ع ينن عل نظالشت م علمح  ال دم  الشقنء نو المجوم  .

 نس  ي ال دمد  هدي   دمح نننمس دن  ندو الجميد  ع شدمل الكدل عل  قو د  عالدح  -9
 المنالو عل عالح ابمننن  هللاتمن ثنن بل  شمل الاس  عالحسشان . 

منددأ     نددنلح  ن  نمتددن رذ دددالغ ع ن  شددمالتن ب دموددغ ه دددش الدد دمو الدد ديو .عآخددد  
 عشامددن  ن الحمددهلل ن ا  النددنلمسو عصددل   ع ددالو عالددح م ستددن نحمددهلل عآلددغ عصددحبغ 

  جمنسو .           
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 المصادر والمراجع 
 دد الق آن الك يو ب عا   دذص عو عنصو. 
 ج ي  الا   م  اا الكو م بس ع .  ناي  اننو عالمالشوم ابو -1
  ذنس  الق آن النظيو لبو ثيس م فب  بهللاا إدينء الكو  الن بي م القن   . -2
  تو  بي  اع م وم  اا  حتشنم  شم . -3
 صحيح البخنا  وم  اا الوهلل الجهللهللاهللم المت شا م ن  . -4
 صحيح ننالو رش ح التشع م المابن  الم  ي  عن و و نم القن   . -5
 بق يددد  عمددد م  بدددنس نحمدددش  النقدددن م وم الج دددنغ الم ثدددل  لالكوددد  الجننايددد   -6

 ت.1980عالمهللا ي م القن    
هددوح البددنا  رشدد ح صددحيح البخددنا  لبددو دجدد  الننددقومي وم ن وبدد  ال ددذنم  -7

 ت.2003القن    
فددددددغ ع ددددددهلل  النفيذددددددي وم  اا العو ددددددنتم القددددددن     نددددددو عصددددددن ن ال  ددددددش   -8

 ت.1998
 فنا لالششثنمي وم  اا الج لم بس ع .مسل انع  -9
 ت.1989 نا الح س  نبي ر   الجلاو   وم  اا الخنمي/ الننش     -10
 نجال  المجن هلل الم  ي م ن  . -11
 ت.2006 -2005نجال  ثالي  الهللعش  اب وني  ال ن ا  را ابال  لنت   -12
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 م2020لسنة  العدد: األول   العلوم الشرعية والقانونية       جملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 حكام التجريم والجزاء لجرائم السحر والشعوذةأ
 في التشريع اإلماراتي

 *الدكتور/  خالد الدقاني           * عبدهللا الكعبيالباحث/ عبد هللا محمد 
 

 المقدمة
الجنرام  التني منت  ااتها لنا ليتن   ر ُتعتبر جريمة السحر والشعوذة من  خطرنر 

عيى الناحية العقيية، والنفسية، والمادية لإلنسان، وقد تعددت خوجه تيك القضايا في 
العصر الحدمث؛ الذي ُعرف ب نه عصر تهنولوجيا االتصنا  والمعيومنات، والقننوات 
الفضامية المفتوحة، وقد تعرف المشنادد عينى االعاننات التني ترتهن  عينى مو نو  
السحر والشعوذة، والترويج إلى العدمد من  الشن و ، والعيمنال الروحنان   ، وذلنك  منا 
تدعي تيك االعانات الضااة التي خفرزتلا الثواة المعيوماتية اللامينة، وعيينه ف حن   
المشادد  ث ًرا ما مرى دذا النو  م  االعانات     الفواحل، والمشنادد االعامينة، 

 . 1 ية الما يةوطاحًة في السنوات القي
ولعل خد  ما استلل به ال احث دذا المو و  دو الدل ل القرآني عيى وجود 
السنننحر، وذلنننك مننن  طنننا  قنننو  و تعنننالىا اوات عنننوا منننا تتينننوا الشنننيا    عينننى مينننك 
سننييمان، ومننا  فننر سننييمان ولهنن  الشننيا     فننروا يعيمننون النننا  السننحر ومننا ُخننن   

                                                           
 جامعة الشااقة.–بكيية القانون  باحث قانوني *

 جامعة الشااقة –عضو هي ة التدايس بقس  القانون العام بكيية القانون  *

عبدو عبدالع ي ، حك  السحر والهلانة وما متعيق  لا، إدااة ال حوث العيمية واالفتال، المميهة العربية السعودية،  1
 126، ص2003
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. إلننى آطننر ا يننات الهريمننة، ودنننا يعتمنند 2...اعيننى الميهنن     ا ننل دننااوت ومننااوت 
ال احث عينى الواقنا الميمنو  لتينك القضنية التني  ندخت  السنيررة عينى خذدنان ف نات 
كب رة م  ال شر، وله  دون وعي، خو إدااك لما جال به النص القرآني في خكثر م  

 مو ا.
ري  السنننحر، ومنننا جنننوفننني  نننول منننا سنننبق تتحننندد وجلنننة ن نننر ال احنننث فننني ت

بننه منن  خعمننا  النندجل، والشننعوذة، والهلانننة، وذلننك ن ننًرا لمننا مترتنن  عيننى دننذ   متعيننق
ا فعا  م  ت   رات سيبية تمتد لتضرب خسس ا سرة العربينة واالسنامية، وتهناد خن 
تقتيعلا م  جذوادا،  ما خن للا حندادا عينى الناحينة القانونينة و الدمنينة،  داينًة من  

 .3الو عية ليدو  العربية و االسامية الشريعة االسامية، وحتى القوان  
ومنن  دنننا ينن تي مو ننو  الدااسننة الرادنننة، والننذي ُيحنناو  ال احننث منن  طالننه 
التعرف عيى خحكام  التجري  والج ال لجرام   السحر والشعوذة في التشريا االماااتي 
 ، وذلك في إ اا المسؤولية الجنامية التي تقا عيى القام  ب عما  السحر والشعوذة،

وذلك نتيجة لآل اا التي تقا عيى  حايا ، وطاحًة فني لنل ترنوا مفلنوم الجريمنة 
في عصر المعيومات، والتي  ان للا خ ردا عيى انتشاا دذا النو  م  القضايا عيى 
منننرخى ومسنننما مننن  الجمينننا مننن  طنننا  االنفتننناة عينننى القننننوات الفضنننامية، والترنننوا 

ذا ا سا  يعتبر مو و  السنحر فني اللامل في عال  الهمب وتر واالنترنت، وعيى د
الدااسننة الرادنننة بمثابننة إحنندى قضننايا النصنن  واالحتيننا  التنني سنناعدت عيننى اواجلننا 

                                                           
 102سواة ال قرة ، اآلية اق   2

، 1997الجنامية، دااسة مقاانة، داا النلضة العربية لينشر والتوزيا، القادرة، عمر سال ، نحو تيس ر االجرالات  3
 29ص
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تيك الثواة االلهترونية؛ ح ث ُتعتبر الغاية الرميسنة لممااسنة تينك ا عمنا  دنو النرب  
 . 4السريا ب ي  ريقة سوال  ان مشروعة، خو غ ر مشروعة

ااسننة الرادنننة فنني التعننرف عيننى خسننس المواجلننة ومنن  دنننا متمثننل مو ننو  الد
 الجنامية  فعا  السحر والشعوذة في التشريا االماااتي.

المشنننر  االمننناااتي عننن  غ نننر  مننن  بعنننة التشنننريعات العربينننة،  ح نننث تم ننن 
 7 نصنه عينى تجننري  خفعنا  السنحر والشننعوذة بموجن  المرسنوم بقننانون اتحنادي اقنن  

العقوبنننات االتحنننادي  والمتضنننم  حنننواًا  تعننندمل بعنننة خحكنننام قنننانون  2016لسننننة 
، ح ننث  25ومكننرا 1مكننرا 316لتجننري  خفعننا  السننحر والشننعوذة لننميتلا المادتننان 

                                                           
ا بعاد القانونية وإجرالات المكافحة، م  خبحاث الندوة  –محمد فااوق عبدالحم د  امل، جريمة النص  واالحتيا   4

ية والجمعيات ا ديية، خكاديمية نايف العيمية حو  مكافحة الجرام  االحتيالية ، تع ي  التعاون     ا جل ة الحكوم
 23، ص2005العربية ليعيوم ا منية، الرياض، 

م  تعدمل بعة خحكام قانون العقوبات الصادا بالقانون االتحادي 2016( لسنة 7مرسوم بقانون اتحادي اق  ) 5
 م1987( لسنة 3اق )
 : 1مكررا  316لمادة ا
طمس   خلف داد  ،  ل م  ااته  عما م  خعما  السحر خو الشعوذة ، سوال يعاق  بالح س والغرامة التي ال تقل ع   – 1

 كان ذلك حقيقة خو طداعا ، بمقا ل خو  دون مقا ل .
يعد م  خعما  السحر ا القو  خو الفعل المخالف ليشريعة االسامية إذا قصد به الت   ر في  دن الغ ر خو قي ه خو عقيه خو  – 2

 لرة حقيقة خو تخيا .إاادته م الرة خو غ ر م ا
 يعد م  خعما  الشعوذة ما ي تي ا – 3
التمويه عيى خع   النا  خو السيررة عيى حواسل  خو خف دتل  ب ي وس ية لحميل  عيى اؤية الشيل عيى طاف الحقيقة  –خ 

 بقصد استغالل  خو الت   ر في معتقداتل  خو عقولل  .
 االط اا عما في الضم ر ب ي وس ية  انت بقصد استغا  النا  .ادعال عي  الغ   خو معرفة ا سراا خو  –ب 
 تحك  المحكمة بإبعاد المحكوم عييه ا جنبي ع  الدولة . – 4
  في جميا ا حوا  تحك  المحكمة بمصاداة ا ليال المضبو ة . – 5

 يعاق  بالح س والغرامة خو بإحدى دات   العقوبت    ل م  ا
    ر في  دن الغ ر خو قي ه خو عقيه خو إاادته .استعان بساحر بقصد الت – 1
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تضمنت المادتان السابقتان عدة حوا لتجري  خفعا  السحر والشعوذة باال افة الى 
تجننري  بعننة ا فعننا  الميحقننة لجننرام  السننحر والشننعوذة  االسننتعانة بالسننحرة وجينن  

  .س  وا دوات المستخدمة في السحرلهت  والراوحيازة ا
  إشكالية الدراسة: 

تهم  إلكالية الدااسة في عدم و نوة مفلنوم خفعنا  السنحر والشنعوذة من   
لسننننة  7الناحينننة القانونينننة،  عينننى النننرغ  مننن  حننندوا المرسنننوم بقنننانون اتحنننادي اقننن  

عينننى تجنننري  خفعنننا   2مكنننرا 316و 1مكنننرا 316والنننذي نصنننت المادتنننان  2016
خمننر تحدمنند   السننحر والشننعوذة إال خنننه لنن  يحصننر لنننا خفعننا  السننحر والشننعوذة وتننرك

 .ى جلات خطرى إل
 منننا نحننناو  فننني دنننذ  الدااسنننة تحي نننل نصنننوص التجنننري  والعقننناب لجنننرام  السنننحر    

والشنننعوذة فننني التشنننريا االمننناااتي وبينننان مننندى  فامتلنننا فننني مواجلنننة دنننذا الننننو  مننن  
 الجرام  ؟

 أهمية الدراسة: 
 ت تي خدمية الدااسة الرادنة في  ول العناحر التاليةا

السننحر والشننعوذة منن  خدنن  القضننايا التنني خحنن حت تننؤ ر سننيً ا عيننى تعتبننر قضننية -
المجتما العربني بصنفة عامنة، وعينى مجتمنا دولنة االمنااات العربينة المتحندة بصنفة 
طاحننننة فنننني السنننننوات ا ط ننننرة نتيجننننة التننننرويج للننننا منننن  طننننا  القنننننوات الفضننننامية 

 المفتوحة، ول كات المعيومات.
                                                                                                                                              

جي  خو استواد خو ادطل إلى الدولة خو حاز خو احرز خو تصرف ب ي نو  م  خنوا  التصرف في  – 2 : 2مكررا  316المادة 
 كت  خو  اس  خو مواد خو خدوات مخصصة ليسحر خو ليشعوذة .
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إلننى  ننرق خحنند خدنن  القضننايا الحدمثننة نسننبًيا، و ُيحنناو  ال احننث منن  طننا  الدااسننة -
 والتي ل  ت طذ ح  دا العيمي وا كاديمي في دولة االمااات العربية المتحدة.

  يان دوا المشر  االماااتي في معاق ة القامم   عيى خعما  السحر والشعوذة.-
 أسلوب الدراسة:

حننفي، والمنننلج اعتمنند ال احننث فنني سننبر خغننواا دننذا المو ننو  عيننى المنننلج الو      
التحي يي النقدي، وذلك وفنق طرنة منلجينة  نامينة، من  م حثن  ا تنناو  فني الم حنث 

 ناث مرالن  ا تنناو  فني المرين   ا و  حوا جنرام  السنحر والشنعوذة مقسن  إلنى
ا و ا جريمننة ااتهنناب خعمننا  السننحر وفنني المرينن  الثننانيا جريمننة ااتهنناب خعمننا  

يمتني السنحر والشنعوذة.  ن  تنناو  فني الم حنث الشعوذة والمرين  الثالنثا عقوبنة جر 
تننناو  فنني المرينن  ا و ا جريمننة  الثنناني حننوا الجننرام  الميحقننة بالسننحر والشننعوذة.

االسننتعانة بالسنناحر ليتنن   ر عيننى الغ ننر وفنني المرينن  الثننانيا جريمننة جينن  وإحننراز 
كت  خو  اس  مخصصة ليسحر والمري  الثالثا عقوبة الجرام  الميحقنة بالسنحر 

 الشعوذة.     طت  دااسته ب د  النتامج والتوحيات بإذن وو 

 وعييه قس  دذ  الدااسة إلى الم حث   التال   ا
 الم حث ا و ا حوا جرام  السحر والشعوذة .

 الم حث الثانيا حوا الجرام  الميحقة بالسحر والشعوذة .
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 المبحث األول
 صور جرائم السحر والشعوذة

 مننن  قنننانون العقوبنننات االتحنننادي عينننى خننننه ا 1مكنننرا  316نصنننت المنننادة 
يعاق  بالح س والغرامة التي ال تقل ع  طمس   خلنف دادن  ،  نل من  ااتهن   – 1

، بمقا نل خو  عمًا م  خعما  السحر خو الشعوذة ، سوال  ان ذلنك حقيقنة خو طنداعاً 
 .مقا لن  دو 

ة االسنامية إذا قصند يعد م  خعما  السحر ا القو  خو الفعنل المخنالف ليشنريع – 2 
به الت   ر في  دن الغ نر خو قي نه خو عقينه خو إاادتنه م النرة خو غ نر م النرة حقيقنة خو 

 تخيًا .
 يعد م  خعما  الشعوذة ما ي تي ا – 3 
التموينننه عينننى خعننن   الننننا  خو السنننيررة عينننى حواسنننل  خو خف ننندتل  بننن ي وسننن ية  –خ  

لحميلننن  عينننى اؤينننة الشنننيل عينننى طننناف الحقيقنننة بقصننند اسنننتغالل  خو التننن   ر فننني 
 معتقداتل  خو عقولل  .

ادعال عي  الغ   خو معرفة ا سنراا خو االط ناا عمنا فني الضنم ر بن ي وسن ية  –ب  
   .كانت بقصد استغا  النا

 تحك  المحكمة بإبعاد المحكوم عييه ا جنبي ع  الدولة . – 4 
 في جميا ا حوا  تحك  المحكمة بمصاداة ا ليال المضبو ة . – 5 

وبالتالي م  طا  دذا النص نجد خن المشر  االماااتي جرم بشنكل حنري  
 وم الر خفعا  السحر والشعوذة.
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 المطلب األول
 جريمة ارتكاب اعمال السحر

 فهوم السحر : م
ُترينق منادة ن   ة ا ن عينى معنان  ث نرة، وذلنك حسن   التعريف  اللوفو :

اسننننتعماللا فنننني الو ننننا الننننذي وقننننا جيننننه التخا نننن ، ومنلننننا نجنننندا التمويننننه بالح ننننل، 
، 7. فلنو ب نااة عمنا لرنف خمنر  وطفني سنب ه6والخدا ، والخفال، واالستمالة، واليرافة
 .8م  البيان لسحًرااومنه قوله حيى و عييه وسي ا اإنَّ 
منن  خدنن  التعريفننات االحننراحية التنني ُتريننق عيننى التعريفف  اطصففط حي: 

السحر نجد مجموعة م  اآلاال المختيفة، والتني خكند الن عة منلنا عينى خن 
دننذا ا مننر حقيقنني،   نمننا مننرى النن عة اآلطننر خن تيننك ا عمننا  مننا دنني إال 

 سيو ات طيالية قاممة عيى الود ، والخيا .
 سوف نتناو  دذ  الجريمة  بيان خا انلا وعقوبتلا وذلك عيى النحو التاليا 

 الفرع اطول : الركن الماد  للجريمة:
الر   المادي لهل جريمنة متهنون من  السنيوك والنتيجنة وعاقنة السنببية، وال 

، ومننن  طنننا  ننننص 9متننندطل المشنننر  بالعقننناب قبنننل حننندوا النشنننا  المنننادي ليجريمنننة
 خن جريمة السحر تتحقق با قوا  وا فعا  . التجري  متض  لنا

                                                           
 (678\5)، وان ر الجودري 226ا حفلاني، غري  القرآن، ص 6

 (147\1ا    ث ر، ) 7

 (237\10ححي  ال خااي ما فت  ال ااي، ) 8

ن ام توف ق المجالي، لرة قانون العقوبات القس  العام، داا الثقافة لينشر والتوزيا، عمان، الر عة الثالثة،  9
 212، ص2010
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وترت  ًا عيى ما سبق خن السيوك الجرمني المكنون لينر   المنادي فني جريمنة 
مكنرا  316ااتهاب  خعما  السحر المنصنوص عي لنا فني الفقنرة االولنى من  المنادة 

، خن المشننر  لنن  يحنندد بصننواة دقيقننة السننيوك الجرمنني فنني جريمننة ممااسننة خعمننا   1
وإنمنا طنرع عن  ا حنل واسنتعمل ب نااات مرننه واسنعة الداللنة عنندما قنا  السنحر ، 

ب نه ) قو  خو فعل ( وترك ا مر ليشريعة االسنامية وبالتنالي فنإن من  يحندد ا منر 
دننن  فقلنننال الشنننريعة االسنننامية ولنننيس القنننانون،  ن الننننص لننن  يحننندد خفعنننا  السنننحر 

 حننل خن المشننر  الج امنني باعت اادننا خن النننص جننال فضننفاض بننالقو  خو الفعننل. وا
يحدد في النص حواة السيوك الجرمي المكون لير   المادي ليجريمة بشكل وا ن  
ال ل س جيه وال غموض طاحة جيما متعيق ب عما  التجري  وباعت اا خن جيه مسا  

 بمبدخ الشريعة.
دناك العدمد م  ا مثية عيى خفعا  السنحر والشنعوذة عينى سنب ل المثنا  ال 

 .10الحصر
وعادة ما يستخدم الساحر ليقيام ب عماله الشيرانية خليال مختيفة مثل خجن ال        

مننن  مابنننس الشنننخص المنننراد سنننحر  خو خجننن ال مننن  لنننعر  خو غ نننر ذلنننك ويننندفنلا فننني 
مكنننان منننا بعننند قنننرالة و تابنننة  يمنننات طاحنننة وقننند مننندف  السننناحراالعملا داطنننل مقبنننرة 

و يكت   تابات طاحنة عينى ننو  ملجواة خو في مكان ملجوا خو ميقيه في ال حر خ
                                                           

 2012سبتمبر  25ل الثا ا ، ، خ ولبي سكاي ن وز عربيةمقا  ححفي، د ي تحااب السحر والشعوذة ،  10
تحد ت لابة عربية مقيمة في د ي، لو الة افرانس  ر ا، ع  تجربتلا في دذا السياق، فقد التقت ب كثر م  ساحر وساحرة )) 

 ع  حل لتعثر زواجلا م  الشخص الذي تح . بحثاً 
خو ج ، ونفذت ما  يبت مني م  وقالت الشابةا العرت بالخوف م   املا  نلا خعرتني انر اعا ب نلا تتعامل ما قوة طفية 

م  الما ، غ ر خني ل  خلعر بفرق بعددا، وفقدت ادتمامي با مر  يه، وواحيت حياتي  حرق بخوا وما لابه، وخعر تلا مبيغاً 
  (( ع  دذ  ا فهااا. بع داً 
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مننن  السنننمك خو يقنننرا قنننرالات وتعنننازي  عنننند للنننوا نجننن  معننن   وذلنننك حتنننى يصنننع  
 .11معرفة المكان خو الوحو  إليه ليتخيص م  السحر المعمو  ليشخص

منننننننننا  ننننننننن   الرمنننننننننوز والمنننننننننواد الخاحنننننننننة  السنننننننننحر تعوينننننننننذة ح نننننننننث تجمنننننننننا
ي ا لفنناو والهيمننات اليف يننة، ونقصنند دنننا بنناليف ي ) السننحر القننولي ( دنن والراسنن 

التنني مننتيفا  لننا المشننعوذ بع ننااات غ ننر مفلومننة ومبلمننة تننود  الرننرف الثنناني بنن ن 
المشعوذ يخا   خ راف آطنري  موجنودم  معلن ، وتهنون مسناندة ليمشنعوذ وال مرادنا 

 المتيقي. 
وتتصنننف دنننذ  ا لفننناو بنننالجمود  نلنننا غ نننر قا ينننة ليتحنننو ، ح نننث تعننند خدننن  

القنوة الفاعينة جينه ويشن ر مندلو  دنذ  ا لفناو داممنًا إلنى  خا ان العمل السنحري وامن 
 الغاية المريوبة ، إما بالتشبيه خو باالستعااة خو  توافق ا حوات.مثا  ا

خن يسن   المنرية عن  اسنمه واسن  خمننه، وخن ي طنذ خ نرا من  آ ناا المننرية، 
ويتينو ذلنك  ) اسن ( كثوب خو نحو ، خو يكت  ليمرية بعة  يمات غ ر مفلومة

ييه، وم  السحرة م  يعري المرية حجابا يحتوي عيي بعة الحنروف وا اقنام ع
غ ننر المفلومننة. ينن مر السنناحر المننرية بنن ن يعتنن   النننا  منندة مع نننة فنني غرفننة ال 
تدطيلا لنمس، يعرني المنرية خلنيال مندفنلا فني ا اض، خو بعنة ا وااق يرين  

 م  المرية خن يحرقلا ويت خر  لا.
ي يحندد لننا السنيوك دنو فعنل المجنني عيينه الندا  عينى وبالتالي المعياا الذ

خمننوا الشننعوذة ، وعييننه النتيجننة تهمنن  بالتنن   ر عيننى  نندن الغ ننر خو عقيننه خو قي ننه خو 
 إاادته .

                                                           
 اآلتيمتاة عيى الرابط  2007 \12\24موسف الدبيكي، خفعا  السحر والشعوذة     الشريعة والقانون ،  11

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/115841.html  

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/115841.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/115841.html
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ويجننن  خن تهنننون دنننناك اابرنننة سنننببيه  ننن   ا فعنننا  وا قنننوا  التننني قنننام  لنننا 
هننون ا فعننا  الجنناني والنتيجننة التنني تحققننت ، والنتيجننة دنننا حتننى تتحقننق يجنن  خن ت

 التي قام  لا الجاني قد خ رت في نفس المجني عييه خو قي ه خو عقيه خو إاادته. 
وخن المشنننر  لننن  متريننن  ليعقننناب عينننى دنننذ  الجريمنننة حننندوث نتيجنننة جرمينننة 
مع نننة لمسنناللة السنناحر، بمعنننى خنننه بمجننرد ااتهابننه عمننًا منن  خعمننا  السننحر  مننا 

( يكننون مسننتحقًا ليعقنناب اذا  بننت  1مكننرا  316عرفتلننا الفقننرة الثانيننة منن  المننادة ) 
ااتهاب دذ  االفعا   بقصد الت   ر في  دن الغ ر خو قي ه خو عقيه خو إاادتنه م النرة 
خو غ نننر م النننرة حقيقنننة خو تخنننيًا ، حتنننى  وإن لننن  منننؤ ر عمينننه عينننى المجنننني عيينننه 
 فعنًا، فالجريمننة تعنند منن  جننرام  الخرننر ولننيس  منن  جننرام  الضننرا خي احتمننا  وقننو 

،  ما خن الشرو  في دذ  الجريمة غ ر متصنوا خي خن الجناني بمجنرد خن 12الضرا
 قام با فعا  بقصد الت   ر في الغ ر تهون الجريمة قد تحققت اا انلا . 

 الفرع الثاني : الركن المعنو  للجريمة:
القصد الجننامي ليجريمنة متهنون من  العين  واالدااة ، وجريمنة ااتهناب خعمنا  

الجرام  العمدية ، خي يج  خن يعي  الجاني بربيعة ا فعا  وا قوا   السحر تعد م 
وب ن القيام  لذ  ا فعا  وا قوا  يعد من  خعمنا  السنحر ،  منا خننه يجن  خن تتنوفر 

ا إاادة القينننام بالفعنننل خي خن يقنننوم ب عمنننا  السنننحر سنننوال بالقينننام  13االاادة  نوع لنننا
القينام  لنذ  االعمنا  ال يكفني ، وانمنا يجن   بالفعل او القنو   منا   ننا سنابقًا، اال خن

                                                           
، 1985عوض محمد عوض، الجرام  المضرة بالمصيحة العامة، داا المربوعات الجامعية، االسكنداية،  12

 212ص

لحيبي، اكرم حراا الفام ، لرة قانون العقوبات القس  العام، داا الثقافة لينشر والتوزيا، محمد عيي سال  بياد ا 13
 187، ص2008عمان، الر عة ا ولى، 
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خن تتننننوافر ااادة تحق ننننق النتيجننننة خي يجنننن  خن تتجننننه االاادة النننني خحننننداث النتيجننننة ) 
التنن   ر فنني  نندن الغ ننر خو قي ننه خو عقيننه خو إاادتننه م الننرة خو غ ننر م الننرة حقيقننة خو 

يتننرك خمننر تخننيًا ( ودنني االعتنندال عيننى المصننال  التنني يحم لننا القننانون الجنننامي . و 
استخاحنننه إلنننى تقننندمر محكمنننة المو نننو   ننننال عينننى ال نننروف والمابسنننات التننني 
خحا ننت بااتهنناب الجريمننة ويقننا عيننى النيابننة العامننة إقامننة النندل ل عيننى تننوافر النيننة 

 لدى الجاني.
ومنن  طننا  مننا تقنندم متبنن   لنننا إن جننرام  السننحر ليسننت منن  الجننرام  الخرنن  

خن الجناني يعين  بربيعنة ا لفناو خو ا قنوا  التني  وإنما دي م  الجرام  العمدينه، خي
يقنننوم  لنننا وتتجنننه ااادتنننه إلنننى تحق نننق نتيجنننة مع ننننة ودننني السنننحر  وعيينننه متنننوااد النننى 

 خذداننا تساؤ  مع   ودوا 
دننل جريمننة السننحر منن  جننرام  القصنند العننام  خم خنلننا منن  الجننرام  التنني  -

 متري  لتحققلا قصد طاص ؟
نص عينننى ا تتنننوافر الجريمنننة  تنننوافر القصننند القاعننندة العامنننة فننني القنننانون تننن

الجنننامي العننام ودننو متمثننل فنني إاادة تحق ننق الواقعننة االجراميننة مننا العينن  بعناحننردا 
المكونه للا إال خنلا تتري  في بعة الجرام  انصراف االاادة باال افة إلى القصند 

نيننة لنندى العننام إلننى تحق ننق غايننة معنيننة خو نيننة مع نننة ، وبالتننالي إذا تننوافرت دننذ  ال
الفاعنل معنننا  تننوفر القصنند الخنناص، إال خنننه فنني الجريمننة التنني تترينن  قصنند جنننامي 
طاص يج  خن متوافر القصند العنام باال نافة  إلينه القصند الخناص ودنو اتجنا  نينة 

 الفاعل إلى تحق ق نية مع نة.



 

90 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول وم الشرعية والقانونية         علالجملة 

 

ح ث إن جرام  السحر والشعوذة ليست م  جرام  القصد العام والتي تتحقق 
ادة وإنما تتري  قصدا طاحا ) نية طاحة ( من  طنا  التن   ر فني  ندن بالعي  واالا 

 الغ ر خو قي ه خو عقيه خو إاادته.
 المطلب الثاني

 جريمة ارتكاب أعمال الشعوذة
 مفهوم الشعوذة : 
 طفة في ال د ، وخطذ  السحر ، مرى الشنيل بغ نر ماعيينه التعري  اللوو :

خحيه اخي الع   واجل مشعوذ، والشعوذة ا السرعة وق ل ا دي الخفة في  ل خمر. 
والشننننعوذي اسننننو  ا مننننرال فنننني ملننننامل  عيننننى البرينننند ودننننو مشننننتق منننننه لسننننرعته ، 

 .14والشعوذة والشعوذي مستعمل وليس م   ام خدل ال ادية
وفننني المعجننن  الوسنننيطا لنننعبذ ملنننر فننني االحتينننا  واخى الشنننيل عينننى غ نننر 

معتمنندًا عيننى طنندا  الحننوا  ، وزينن  ال ا ننل الملننام النننا  خنننه حننق ، فلننو حقيقتننه 
 15مشعبذ ، ومشعوذ لعوذةا لعبذ فلو مشعوذ.

كنل خمنر ممنو    ا نل ال حقيقنة لنه وال   نات، عين  التخنيات التعري  اطصط حي: 
وا طذ بالع ون المخ ية بسرعة فعل حناعلا،  رؤية الشيل عيى طاف مادو عييه 

بني عيى طفة ال د، ب ن مرى النا  ا مر واحندًا مكنراًا بسنرعة التحرينك، ودو عي  م

                                                           
االمام العامة خ ي الفضل جما  الدم  محمد    مكرم ا   من وا ا فريقي المصري، لسان العرب،   روت، داا  14

 495حادا، المجيد الثالث، ص

يح ى    خحمد الحكمي، الحماية الجنامية م  جريمة الشعوذة وتربيقاتلا في المميهة العربية  إ راهي     15
السعودية، اسالة ماجست ر ،  يية الدااسات العييا ، قس  العدالة الجنامية، خكاديمية نايف العربية ليعيوم ا منية، 

 17الرياض، المميهة العربية السعودية، ص
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ويرى الجماد حيًا ويخفي المحسو  ع  خع   النا  بنا خطنذ من  عنندد  بال ند إلنى 
 16غ ر ذلك م  ا حوا  التي متعاافلا النا .

تسمى الشعوذة بالسحر ا سود ويمك  اعت ناا  فرعنًا من  فنرو  السنحر النذي 
استحضنننناا مننننا يسننننمى بننننالقوة الشننننريرة خو قننننوى ال ننننام التنننني تترينننن  يسننننتند عيننننى 

 .17مساعدتلا عادة الن ا  الدماا خو إلحاق ا ذى خو تحق ق مكاس  لخصية
تيننك الجريمننة التنني يمكنن  منن  طاللننا التنن   ر السننيبي عيننى البنندن، والعقننل، 

معنننوي واالاادة، والتنني يعاقنن  عي لننا القننانون منن  طننا  اجتمننا  الننر   المننادي، وال
لتيننك الجريمننة، منن  طننا  التمويننه عيننى خعنن   النننا ، والسننيررة عيننى حواسننل ، خو 
خف نندتل  بنن ي وسنن ية ، بإدعننال عينن  الغ نن ، خو معرفننة ا سننراا، خو االط نناا عمننا فنني 

 الضم ر ب ي وس ية  لدف استغا  النا .
يقو  الشيخ وح د عبد السام بالي في  تابه حاح   تاب الصاام البتااا 

وجنندت عامننة واحنندة منن  دننذ  العامننات فنني خحنند المعننالج   فلننو منن  النندجال    إذا
والمشعوذم  وم  الهلان والعراف   ودو م  السحرة با خدنى اي  ، ودذ  العامنات 

 :18دي

                                                           
 19المرجا السا ق ، ص  16

واليس   دع ، السحر في مصر القديمة، ترجمة وتقدي  عبداللادي عبدالرحم ، داا س نا لينشر ، القادرة،  17
 79، ص1998

 77، ص  2007فقه السحر، داا العيوم، الر عة ا ولى،  ،عيي الحس نيمحمد  18
  تابة الراس  خو تاوة الع ام  الغ ر مفلومة. -

 مربعات  داطيلا حروف خو خاقام.إعرال المرية حجابا يحتوي عيى  -

 ي مر المرية ب ن يعت   النا  فتر  مع نه في غرفة ال تدطيلا لمس  ويسم لا العامة الحاج ة. -
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وسننوف نسنننتعرض جريمنننة الشنننعوذة مننن  طنننا   ينننان ا نلنننا المنننادي وا نلنننا 
 المعنوي وعقوبتلا وذلك عيى النحو التالي ا

 اطول : الركن الماد  للجريمة.الفرع 
خواددننا المشننر  محننددًا إيادننا  والتنني قيننام مرتهبلننا ب حنند خفعننا  الشننعوذة دننو

وذلك م  طنا  الع نااة التني خواددنا ا و نل منا لنه  عيى سب ل المثا  وليس الحصر
 عاقة بعي  الغ  .ا

وعيينننه فننننإن حننننوا السننننيوك للننننذ  الجريمنننة والمنصننننوص عي لننننا فنننني المننننادة 
 دي ا 1مكرا316

 التمويه عيى خع   النا ا -1
التمويننه عيننى خعنن   النننا  خو السننيررة  –ا خ  1مكننرا  316نصننت المننادة          

عيى حواسل  خو خف دتل  ب ي وس ية لحميل  عيى اؤية الشيل عيى طناف الحقيقنة 
 . ا19بقصد استغالل  خو الت   ر في معتقداتل  خو عقولل  

يقنوم غال نًا عينى التموينه عينى خعن   الننا  ودااسنة   وِفْعُل خول ك المشنعوذم        
خحننوا  الضننحية بمننا متضنن  منن  لننكيلا وبمننا منرننق بننه لسنناُنلا منن  طننا  اسننتدااع 
ذ ي، ُمرتَّ  عييه إط اا  ب موا عامنة متعنرض للنا االنسنان غال نًا فني حياتنه ال ومينة 

حية ونحنو ذلنك، وتتفق ما دااستل  السابقة لحالتنه  نا موا العا فينة والمالينة والصن
وم  طا  ما تقدم نستخيص خن جريمة الشنعوذة مبنينة عينى االحتينا  عينى االفنراد 
وتمنننويلل  او السنننيررة عينننى حواسنننل  بننن ي وسننن ية مننن  الوسنننامل،  ودننننا ناحنننا خن 
                                                                                                                                              

 خحيانا يري  م  المرية خن ال يمس المال لمدة مع نه. -

 يعري المرية خليال مدفنلا في ا اض. -

 78المرجا السا ق، ص  19
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المشننر  خن  ننان قنند الننتر  خن تهننون الشننعوذة باسننتخدام وسننامل مع نننه  إال خنننه لنن  
ميلننن  عيننى اؤينننة الشنننيل عيننى طننناف حقيقتنننه، يحنندد لننننا منننادي دننذ  الوسنننامل ، لح

كالهننذب المنندع  بالم ننادر الخااجيننة ،اذا  ننان بقصنند اسننتغا  االلننخاص والتنن   ر 
 عيى معتقداتل  او عقولل  فإننا دنا نهون خمام جريمة الشعوذة .  

وعييننننه تهمنننن  النتيجننننة دنننننا بقصنننند اسننننتغالل  خو التنننن   ر فنننني معتقننننداتل  خو        
 عقولل .

 عي  الغ   ا إدعال -2
ادعننال عينن  الغ نن  خو معرفننة ا سننراا  –ا ب  1مكننرا  316نصننت المننادة 

 خو االط اا عما في الضم ر ب ي وس ية  انت بقصد استغا  النا  .
ادعال عي  الغ   في قرالة الهف والفنجان وغ ردما المراد بالغ ن ا منا غناب        

مرونننه، وقنند اطننتص و تعننالى عنن  النننا  منن  ا مننوا المسننتقبية والما ننية ومننا ال 
ْ ن ا ِإالَّ {َُّ   نمااوااِت وااْ اْاِض اْلغا ْ  ِفني السَّ ،فنا  20بعيمه، وقا  تعالىا }ُقْل الا ياْعياُ  ما

يعينن  الغ نن  إال و سنن حانه وحنند ، وقنند يريننا اسننيه عيننى مننا لننال منن  غ  ننه لحكمننة 
ْ نِ  فاناا ُيْ ِلنرُ  ناِلُ  اْلغا نًدا  ومصيحة، قنا  تعنالىا }عا ْ ِ نِه خاحا يانى غا نى  -عا نِ  اْاتاضا ِإالَّ ما

ُسنننو     ، خي ال يرينننا عينننى لنننيل مننن  الغ ننن  إال مننن  احنننرفا  لرسنننالته،  21ِمنننْ  اا
جي لننر  عيننى مننا يشننال منن  الغ نن .  نننه يسننتد  عيننى نبوتننه بننالمعج ات التنني منلننا 
االط نناا عنن  الغ نن  الننذي يريعننه و عييننه. ودننذا يعنن  الرسننو  الميهنني وال شننري، وال 

غ ر  -الوسامل يريا غ ردما لدل ل الحصر. فم  ادعى عي  الغ   ب ي وس ية م  

                                                           
 65 ، اآلية اق النملسواة  20

 27 - 26اق   ، اآليةالج سواة  21
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سنننوال ادعنننى ذلننك  واسنننرة قنننرالة  -فلنننو  ننناذب  ننافر  -منن  اسنننتثنا  و مننن  اسننيه 
الهف خو الفنجان خو الهلانة خو السنحر آو التنجني  خو غ نر ذلنك ودنذا النذي يحصنل 
م  بعنة المشنعوذم  والندجال   من  االط ناا عن  مكنان ا لنيال المفقنودة وا لنيال 

اض جيقولننون فننان عمننل لننك  ننذا و ننذا فمر ننت الغام ننة. ومنن  خسنن اب بعننة ا مننر 
بسننب ه، إنمننا دننو السننتخدام الجنن  والشننيا   ، وي لننرون لينننا  خن دننذا يحصننل للنن  

وعييننه تهمنن  النتيجننة  22عنن   ريننق عمننل دننذ  ا لننيال منن  بنناب الخنندا  والتنندليس.
 باستغا  وطدا  النا .

لجريمنننة  ومنن  ح ننث النتيجننة نسننتريا ان نسننتخيص منن  طننا  النننص خن  دننذ  ا   
من  جنرام  الخرنر وليسنت من  جنرام  الضنرا  فمجنرد قينام الجناني بااتهناب السنيوك 
الجرمي الذي حدد  المشر  مستع نًا  وس ية ما بقصد استغا  النا  وطداعل  تقوم 
معنه الجريمنة بغننة الن نر عن  النتيجننة، خي خننه حتنني ولنو لن  تتحقننق النتيجنة ودنني 

 ر عينى عقنولل  فنإن الجريمنة تهنون قند تحققنت استغا  المجني عييه وطداعة والت  
اا انلننا مننادام خن الجنناني قننام ب فعننا  الشننعوذة بقصنند االسننتغا  وتحدمنند القصنند منن  

 عدمه مس له يقدادا قا ي المو و  .
 الفرع الثاني : الركن المعنو  للجريمة:

 عناحننر الننر   المعنننوي  ي جريمننة تتهننون منن  العينن  واالاادة ،خي يجنن  خن       
يكون الفاعل عيى عي  ب ن  بيعة ا فعا  التي يقوم  لنا تشنكل جريمنة الشنعوذة  و 
خن تتجه إاادته إلى ااتهاب االعما  المكونة ليجريمنة ، فنإذا تحقنق دنذان العنصنران 

                                                           
http://madrasato-موسوعة توح د اب العب د ، التوح د ليفوزان  22

mohammed.com/mawsoaat_tawheed_03/pg_034_0012.htm  

http://madrasato-mohammed.com/mawsoaat_tawheed_03/pg_034_0012.htm
http://madrasato-mohammed.com/mawsoaat_tawheed_03/pg_034_0012.htm
http://madrasato-mohammed.com/mawsoaat_tawheed_03/pg_034_0012.htm
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معنننا ) العيننن  و االاادة ( قنننام القصننند الجننننامي و بانتفاملمنننا خو انتفنننال خحنننددما منتفننني 
 القصد الجنامي.

يج  خن يكون الشنخص فني الجريمنة عينى عين  خن ا فعنا  خو حنوا  وعييه       
السننيوك وا عمننا  التنني يقننوم  لننا تعتبننر منن  خعمننا  السننحر والشننعوذة، وتتجننه إاادتننه 

 إلى القيام بالفعل وبالتالي العي  واالاادة دنا تتحقق بالقصد العام.
لعنام خم خنلنا من  ودنا مثوا التساؤ  التالي ، دل جريمنة الشنعوذة من  جنرام  القصند ا

 جرام  التي متري  لتحققلا قصد طاص؟
إن جنننرام  السنننحر والشنننعوذة ليسنننت مننن  جنننرام  القصننند العنننام والتننني تتحقنننق 
بالعي  واالاادة وإنما تتري  قصد طاص ) نينة طاحنة ( من  طنا  التن   ر فني  ندن 

 الغ ر خو قي ه خو عقيه خو إاادته.
خ نراع الحنا بغنرض التسنيية فقنط، ودننا ال كم  يقرخ فنجان خو وقرالة الهف خو قرالة 

تتوافر نية الشخص في استغا  الررف اآلطر خو اال راا به ،  وبالتالي نستريا 
 خن نخيص إلى خن جريمة الشعوذة تنتفي بانتفال القصد الخاص .
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 المطلب الثالث
 عقوبة جريمتي السحر والشعوذة

والغرامنننة التننني ال تقنننل عننن  )يعاقننن  بنننالح س  1مكنننرا  216نصنننت المنننادة 
طمسنن   خلننف دادنن ،   ننل منن  ااتهنن  عمننا منن  خعمننا  السننحر خو الشننعوذة ، سننوال 

 . 23كان ذلك حقيقة خو طداعا ، بمقا ل خو  دون مقا ل (
ومنن  طننا  النننص السننا ق ناحننا خن المشننر  االتحننادي قنند خواد جريمتنني 

وحننف الجنحننة ، السننحر والشننعوذة فنني نننص واحنند وعاقنن  عي لمننا بعقوبننة واحنندة  
ودي الح س وفقًا ليقواعد العامة م  للر إلى  اث سننوات ، والغرامنة التني ال تقنل 

خلننف دادنن  ،خي الغرامننة التنني ال تقننل عنن  طمسنن   الننف دادنن  وال ت ينند عنن   50عنن  
 .  24 ا مامة الف داد 

ومن  العقوبنات التني فر نلا قنانون العقوبنات االتحنادي خيضنًا الحن س الننذي 
مننن  قنننانون  69  لنننلر و ننناث سننننوات، وذلنننك مننن  طنننا  ننننص المنننادة متنننراوة منننا  

العقوبننات االتحننادي ، والتنني خكنندت عيننى خنننه ال يجننوز خن يقننل الحنند ا دنننى ليحنن س 
ع  للر ،  ما  وخن ال م يد ع   اث سنوات ما ل  منص القانون االتحنادي عينى 

 .  25غ ر ذلك

                                                           
م  تعدمل بعة خحكام قانون العقوبات الصادا بالقانون االتحادي 2016ة ( لسن7مرسوم بقانون اتحادي اق  ) 23

 م1987( لسنة 3اق )

 للخزينة يدفع أن عليه المحكوم إلزام هي:  الغرامة عقوبة) من قانون العقوبات االتحادي  71 المادة تنص - 24

 في درهم مليون على األقصى حدها يزيد أن وال درهم ألف عن الغرامة تقل أن يجوز وال به، المحكوم المبلغ
  (.خالفه على القانون ينص لم ما كله وذلك ، الجنح في درهم ألف وثالثمائة الجنايات

 م  قانون العقوبات االتحادي االماااتي 69المادة  25
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ا العقوبننة الهاجيننة كمننا خعرننى المرسننوم ليقا نني حريننة االطتينناا بشنن ن توقينن
مثنل الحن س خو الغرامنة ، وذلننك عينى حسن  ال ننروف الخاحنة بالجريمنة ، و بيعننة 

 الشخص الذي متعامل ما السحر. 
ودننناك عقوبننة تهم ييننة تنن تي وجوبيننه بالنسنن ة ل جنبنني االبعنناد ، بح ننث خن 

 القا ي لو ل  يحك   لا يكون الحك  با ل.
كنن  المحكمنننة بمصننناداة ا لنننيال باال ننافة إلنننى خننننه  فنني جمينننا ا حنننوا  تح

 المضبو ة 
ونح   دوانا نختينف منا منا ذدن  إلينه المشنر  االتحنادي وننرى خن العقوبنة 
فنني جريمتنني السننحر والشننعوذة ، يجنن  خن تهننون متناسنن ة مننا الضننرا الننذي خلحقننه 

 الساحر خو المشعوذ  بالشخص الذي وقا عييه السحر او الشعوذة .
جيما ذد  إليه في توح د عقوبنة جريمتني  كما نختيف ما المشر  االتحادي

السننحر والشننعوذة، إذ  ننان عيننى المشننر  خن يفننرق فنني العقوبننة  نن   جريمتنني السننحر 
والشعوذة بح ث تهون جريمة السنحر خلند فني عقوبتلنا عن  جريمنة الشنعوذة لمنا للنا 

 م  طرواة عيى ا فراد والمجتما تفوق طرواة جريمة الشعوذة.
مكنننرا خن المشنننر  لننن   1\216ل ننننص المنننادة كمنننا ناحنننا مننن  طنننا  تحي ننن

يفنننرق فننني العقوبنننة  ننن   ااتهننناب خفعنننا  السنننحر وبننن   منننا إذا تحقنننق القصننند الجننننامي 
ليجننناني ، ودننني التننن   ر فننني  ننندن الغ نننر خو قي نننه خو عقينننه  ننن ن مترتننن  عينننى السنننحر 
نتيجة مع نة   ن يصاب بمرض  دني او حتى موته. ودنا مثاا السؤا  التاليا ودو 

مسؤولية الجاني الذي خاته  خعما  السحر والشعوذة وتحققنت نتيجتلنا ، خو ما هيه 
 خي نتيجة خطرى  موت الشخص خو تسب  له ب ي خ راا خطرى.
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ولإلجابة عيى دذا السؤا  فإننا نرجا في ذلك إلى القواعد العامة م  قانون 
ااتهناب العقوبات وباعت ناا خن الجناني قند قنام بااتهناب فعنل إجرامني واحند خدى إلنى 

خكثر م  جريمة. مثا  لو حصل خن الجاني ترت  عيى خفعنا  السنحر التني قنام  لنا 
بموت المجني عييه فإننا دنا خمام جريمت  ، ا ولى ودي جريمة السحر المنصوص 

 382مكننرا وجريمننة القتننل المنصننوص عي لننا فنني المننادة  1\316عي لننا فنني المننادة 
دي قنند حسنن  دننذا ا مننر بموجنن  نننص منن  قننانون العقوبننات ح ننث خن المشننر  االتحننا

منن  قننانون العقوبننات بقولننه ا إذا  ننان الفعننل الواحنند جننرام  متعننددة وجنن   87المننادة 
 اعت اا الجريمة التي عقوبتلا خلد والحك  بعقوبتلا دون غ رداا.

ولهنن  دنننا مثننوا تسننناؤ  آطننر ودننو منناذا لنننو خن النتيجننة تحققننت منن  خفعنننا  
 كل جريمة خطرى وفقًا لنصوص قانون العقوبات؟السحر التي قام  لا الجاني ال تش

والمقصننود فنني دننذا السننؤا  منناذا لننو خن نتيجننة خعمننا  السننحر التنني قننام  لننا 
الجناني تحققنت،  ن ن تقننوم ال وجنة بالقينام ب عمنا  السننحر ل وجلنا بقصند االنصننيا  
 وامردننا و اعتلننا وبالفعننل تحققننت النتيجننة وبننذلك نهننون خمننام جريمننة متهاميننة ودننو 

مادي ليسيوك بقيام خعما  السحر والنتيجة ودي  اعة ال وع ل وجتنه ، وخيضنًا ا   
ا نن  معنننوي لتننوافر القصنند الخنناص قامننت بالسننيوك بقصنند التنن   ر عيننى عقننل النن وع 

 وفعًا تحققت النتيجة.
ح ث خنه ومن  طنا  الننص ناحنا خن المشنر  قند وحند جينه العقوبنة منا    

عنا  السنحر والشنعوذة منا تنوافر القصند الجننامي، قيام الجاني بالسيوك االجرامني  ف
وماذا إذا  انت النتيجة تحققت فعًا ح ث جعل العقوبة دي الح س والغرامة. ونح  
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 ننندوانا نختينننف منننا المشنننر  ح نننث  نننان مننن  ا نسننن  خن تشننندد العقوبنننة إذا تحققنننت 
 النتيجة. 

مكننننرا ، بح ننننث تهننننون  1\316ليمننننادة ح ننننث نقتننننرة إ ننننافة فقننننرة سادسننننة 
 وتشدد العقوبة إذا تحققت النتيجة في جريمتي السحر والشعوذة(.)

 المبحث الثاني
 صور الجرائم الملحقة بالسحر والشعوذة

يعاقن  بنالح س والغرامنة خو بإحندى دننات    عينى خننه ا 2مكنراا  316نصنت المنادة 
 العقوبت    ل م  ا

 خو إاادته .استعان بساحر بقصد الت   ر في  دن الغ ر خو قي ه خو عقيه  – 1
جينن  خو اسننتواد خو ادطننل إلننى الدولننة خو حنناز خو خحننرز خو تصننرف بنن ي نننو   – 2

مننن  خننننوا  التصنننرف فننني  تننن  خو  اسننن  خو منننواد خو خدوات مخصصنننة ليسنننحر خو 
 .26ليشعوذة 
منن  طننا  نننص المننادة السننا ق ناحننا خن المشننر  لنن  يكتننف  تجننري  السننحر        

والشننننعوذة، وإنمننننا ذدنننن  لتجننننري  ا فعننننا  المرت رننننة  لمننننا ودنننني االسننننتعانة بالسننننحرة 
باال ننننافة إلننننى تجنننننري  الحيننننازة والتننننرويج والتصنننننرف فنننني  ننننل منننننا متعيننننق بالسنننننحر 

 والشعوذة، وسوف نستعرض ذلك في المرال  التاليةا
 المري  ا و ا جريمة االستعانة بالساحر ليت   ر عيى الغ ر. -
 المري  الثانيا جريمة جي  وإحراز  ت  خو  اس  مخصصة ليسحر. -

                                                           
م  تعدمل بعة خحكام قانون العقوبات الصادا بالقانون االتحادي 2016( لسنة 7مرسوم بقانون اتحادي اق  ) 26

 م 1987( لسنة 3اق )
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 المري  الثالث ا عقوبة الجرام  الميحقة بالسحر والشعوذة. -
 المطلب األول

 جريمة اطستعانة بالساحر للتأثير على الوير
نا ولجول م   نعف إيماننه وقنل وازعنه الندمني انتشاا جريمة السحر في مجتمع    

إلى دؤالل السحرة لعدم معرفتل  ب ن خعمالل  م  السحر المحرم ح ث متستر الهث نر 
 316مننن  دنننؤالل السنننحرة بع نننالة الرقينننة الشنننربية والرننن  الشنننعبي . نصنننت المنننادة 

يعاقنن  بننالح س والغرامننة خو بإحنندى دننات   العقننوبت    ننل منن   عيننى خنننه ا 2مكننراا 
اسننتعان بسنناحر بقصنند التنن   ر فنني  نندن الغ ننر خو قي ننه خو عقيننه خو إاادتننه(.  – 1ا)

 وسوف نتناو  دذ  الجريمة م  طا  استعراض ا ن لا المادي والمعنوي.
 الفرع اطول : الركن الماد  للجريمة:

ويتحقنننق النننر   المنننادي للنننذ  الجريمنننة بقينننام الجننناني بالسنننيوك المكنننون للنننذ         
االسننننتعانة بالسنننناحر بمجننننرد إذا  ننننان بمقا ننننل خو  نننندون مقا ننننل ، بقصنننند ب 27الجريمننننة

الت   ر في  دن الغ ر خو عقيه خو قي ه خو إاادته. والتن   ر يكمن  باتفناق  ن   السناحر 
والجاني عيى إحداث لنيل منا باالنسنان المنراد سنحر  ،  جعنل الشنخص غ نر قنادا 

و ا خو بإحنداث ن ينف ليمنرخة عيى معالنرة زوجتنه ، ويسنمى بالعامينة اابنا ا خو امربن
مسنب ًا للنا إجلا نًا خو خحنداث منرض معن    صندا  خو حن  خو عندم نرنق خو لننيل 

فنني جنن ل مننا خو عنندة خجنن ال منن  جسنن  الشننخص خو حنن  خو  راهيننة خو غ ننر ذلننك ،  
معنننى ذلننك خن المشننر  لنن  يعاقنن  السنناحر فقننط وإنمننا عاقنن  الشننخص الننذي يسننتع   

عتبنننر لنننريك فننني الجريمنننة السنننابقة وإنمنننا يعتبنننر بالسنننحر وعاقننن  بشنننكل م النننر وال ي

                                                           
 187محمد عيي سال  بياد الحيبي، اكرم حراا الفام ، مرجا سا ق، ص 27
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فاعل خحيي في جريمة السحر، ح نث يعاقن  السناحر عينى جريمنة السنحر ويعاقن  
اآلطر عيى االستعانة بالساحر بقصد الت   ر وإحداث نتيجة في  دن الغ ر خو عقينه 

 خو قي ه خو إاادته.
مكنرا  2\316ادة وناحا م  طا  ما جال في الفقرة ا ولنى من  ننص المن       

. خن التجننري  باالسنننتعانة  ننان مقصنننواًا فقنننط عيننى االسنننتعانة بالسننحرة ، ولننن  يشنننمل 
المشعوذم  ما خن الخرر واحد سوال نفت االستعانة بالسحرة خو المشعوذم  طاحنة 
إذا استعان لخص ) ما ( بالمشعوذ بقصد القيام ب عما  الشنعوذة لغنرض اسنتغا  

 قداته خو عقيه.لخص آطر خو الت   ر في معت
وبذلك فإننا نختيف ما ما ذد  إليه المشر  في الفقرة السابقة بح ث  ان م        

ا نسنن  خن يشننمل نننص التجننري  االسننتعانة بالمشننعوذم  خيضننًا. ويكننون النننص عيننى 
استعان بساحر خو مشعوذ بقصد الت   ر في  دن الغ ر  -1النحو التالي ا ) ...... 

 ادته(. خو عقيه خو قي ه خو إا 
و منننا   ننننا سنننابقًا فنننإن المصنننيحة تقنننا منننا االعتننندال عي لنننا دننننا واحننندة ودننني       

المعتقدات والشعامر الدمنية سوال فني االسنتعانة بالسنحر خو الشنعوذة ، والندل ل عينى 
ذلك دو خن المشر  قد خواددا في ال ناب الخنامس من  قنانون العقوبنات تحنت عننوان 

 تقدات الدمنية .الجرام  الماسة بالشعامر والمع
وم  ح ث النتيجنة متبن   لننا من  طنا  الننص، خن الجريمنة ليسنت من  جنرام        

النتيجة . وإنما متحقق بمجرد استعان الجاني بالساحر و ان ذلنك بقصند التن   ر فني 
 نندن الغ ننر خو قي ننه خو عقيننه خو إاادتننه ، حتننى ولننو لنن  تتحقننق النتيجننة فعننًا ، وبننذلك 
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لجريمننة  ننالجرام  السننابقة تعتبننر منن  جننرام  الخرننر وليسننت منن  متضنن  لنننا خن دننذ  ا
 جرام  الضرا ، وال يمك  خن متصوا الشرو  ف لا.

 الفرع الثاني : الركن المعنو  للجريمة:
تعند جريمنة االسنتعانة بالسناحر من  الجنرام  العمدينة التني متنوافر ف لنا القصند        

واالاادة. باال نننافة إلنننى القصننند  الجننننامي الخننناص، خي يجننن  خن متنننوافر ف لنننا العيننن 
الخاص ودو اتجا  إاادة الجاني باالستعانة بالساحر بقصد الت   ر في  دن الغ ر خو 
قي ه خو عقيه خو إاادته ، وبذلك فإن دذ  الجريمة ال تتحقق إذا  انت زيااة الشنخص 
ليسنننناحر بقصنننند سننننؤاله فقننننط عنننن  مسنننن لة مننننا خو لغننننرض التسننننيية والفضننننو  وحنننن  

 .28اال ا 
 المطلب الثاني

 جريمة جلب وإحراز كتب أو ط سم مخصصة للسحر.
إن طرر السحر وا   عيى ا م  والشعوب، فإذا خحن   خفنراد دنذ  ا منة 
خو ذلننك الشننع  بنن ي دال خو طرننر فإنننه بالتننالي سنن ؤ ر عيننى جميننا خفننراد . غ ننر خن 

افس جيمنا الجان  الذي م يد م  طرواة الو ا دو است راددا من  طنااع الدولنة والتنن
   نل  عيى قوة  ل عمل يستخدم .

ايعاقن  بنالح س والغرامنة خو بإحندى دنات    عيى خننه ا 2مكراا  316نصت المادة 
جيننن  خو اسنننتواد خو ادطنننل إلنننى الدولنننة خو حننناز خو  – 2العقنننوبت    نننل مننن  ا ا....

                                                           
 212عوض محمد عوض، المرجا السا ق، ص 28
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خحنننرز خو تصنننرف بننن ي ننننو  مننن  خننننوا  التصنننرف فننني  تننن  خو  اسننن  خو منننواد خو 
 ا.29ليسحر خو ليشعوذة خدوات مخصصة 

 وسوف نتناو  دذ  الجريمة  بيان ا نلا المادي والمعنويا      
 الفرع اطول : الركن الماد  للجريمة:

النننر   المنننادي متمثنننل فننني  نننل مننن  جيننن  خو اسنننت راد خو إدطنننا  وغ ردنننا مننن         
الهيمات الدالة عيى جي   اس  خو مواد مخصصنة  عمنا  السنحر. والسنيوك دننا 

 يكم  في الجي ، است راد ، إحراز، إدطا  ، حيازة .
 تنننن  و اسنننن  وخدوات يقصنننند بننننه  ننننل واقعننننة متحقننننق  لننننا إحضنننناا فالجيننن         

الدولننة ب يننة وسنن ية ومنن  خي منفننذ منن  منافننذدا  داطننل حنندود إقينني  السننحر والشننعوذة 
 البرية خو ال حرية خو الجوية 

ويقصد باالست راد دنا دو إدطا   ت  و اس  وخدوات السحر والشعوذة م         
  يد خجنبي وإدطاللا إلى إقيي  الدولة .

 ت  و اس  وخدوات دو مجرد االستيال المادي عيى  دنا ويقصد باالحراز       
و قننند يقنننا مننن  مالهننننه خو مننن  غ نننر مالهنننه ، ويتحقنننق االسننننتيال السنننحر والشنننعوذة 

  . باتصا  المخدا خو المؤ ر العقيي اتصااًل مادياً 
عيننى   تنن  و اسنن  وخدوات السننحر والشننعوذةا و ننا ال نند عيننى ويقصنند بالحيننازة   

و ال يشتر  ف لا االسنتيال المنادي  نل يعتبنر الشنخص سب ل الميك و االطتصاص 
نام نًا عننه و عينى  حام ًا و لو  ان الحرز محنرزًا جينه المخندا من  قبنل لنخص خطنر

                                                           
م  تعدمل بعة خحكام قانون العقوبات الصادا بالقانون االتحادي 2016( لسنة 7مرسوم بقانون اتحادي اق  ) 29

 م 1987( لسنة 3اق )
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 تنن  و اسننن  ذلننك يكفنني لتحق ننق الحينننازة خن يكننون سننيران المننتل  م سنننو ًا عيننى 
 . و لو ل  ته  في حيازته المادية وخدوات السحر والشعوذة

  المنادي بقينام الجناني بالتصنرف بن ي ننو  من  خننوا  التصنرف فني كما متحقق النر 
 كت  وخدوات السحر والشعوذة .

والجدمر بالذ ر إن  نان باالمكنان تحدمند  تن  و اسن  السنحر والشنعوذة ،         
اال خن المشر  ل  يحدد مادي خدوات السحر والشنعوذة؟ وتنرك ا منر فني تحدمند دنذ  

ل  نننة الشنننؤون االسنننامية وا وقننناف،  خي خن مننن  يحننندد الهتننن  والراسننن  وا دوات ل
 بيعننة المننواد والهتنن  لننيس القننانون وإنمننا جلننة تنف ذيننة ا مننر الننذي متنننافى مننا مبنندا 
الشننربية ، بمعنننى آطننر خن مو ننو  التجننري  منن  عدمننه مرجننا لتقريننر د  ننة الشننؤون 

ف  االسنننامية وا وقننناف ، االمنننر النننذي متريننن  مننن  المشنننر  التننندطل لو نننا تصنننني
ل دوات المستخدمة في خفعا  السنحر والشنعوذة عينى غنراا تصننيف المنواد المخنداة 

 والمؤ رة عقييًا. 
ل  يشنتر  المشنر  نتيجنة مع ننة فمجنرد حينازة خو جين  الشنخص دنذ  ا لنيال       

 تتحقق النتيجة، ودي تعتبر م  جرام  الخرر. 
قة ودننني الجيننن  خو ولهننن  السنننؤا  النننذي يرنننرة نفسنننه دنننل يشنننتر  فننني الصنننوا السننناب

االسننت راد خو الحيننازة، او االحننراز ، خن تهننون حيننازة ماديننة خم خن الجريمننة تقننا حتننى 
 بالنس ة ليجرام  االلهترونية؟

وباعت نناا خنننه منن  المتصننوا خن مننت  حيننازة وإحننراز وجينن  واسننت راد  تنن  و اسنن     
نننني خو وسننن ية السنننحر والشنننعوذة  باسنننتخدام الشننن كة المعيوماتينننة خو الموقنننا االلهترو 

تقنينة المعيومنات ، طاحنة منا يعنرف بالهتنن  الصنفرال وغ ردنا من  الهتن  والراسنن  
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المعيمنننة ليسنننحر والشنننعوذة ،  منننا خن الجيننن  واالحنننراز والحينننازة االلهترونينننة سنننوف 
تهون خسلل وخسر  بالنس ة لمرتهبي دذا النو  م  الجرام  ،  ما خن الننص لن  يحندد 

سننننت راد خو االحننننراز  وبالتننننالي فإننننننا نننننرى خنننننه يمكنننن  نننننو  الجينننن  خو الحيننننازة خو اال
ليشننننخص خن يحنننننوز  تننننن  و  اسننننن  السننننحر والشنننننعوذة ،باسنننننتخدام وسنننننامل تقنينننننة 
المعيومنننات ، ا منننر النننذي متريننن  تننندطل المشنننر  االتحنننادي ، سنننوال  تعننندمل ننننص 

او إ ننننافة نننننص تجريمنننني طنننناص بجننننرام  السننننحر والشننننعوذة  2/مكننننرا316المننننادة 
بش ن مكافحة جرام  تقنية المعيومات ،  2012لسنة  5تحادي اق  ليمرسوم بقانون ا

لتشنندمد العقوبننة فنني حننا  ااتهنناب مثننل دننذ  الجننرام  باسننتخدام لنن كات معيوماتيننة او 
 وموقا االلهتروني خو وس ية تقنية معيومات.
 الفرع الثاني : الركن المعنو  للجريمة:

 منننا   نننننا سننننابقًا خن النننر   المعنننننوي يعتمنننند عينننى عنصننننري  العينننن  واالاادة ،        
وبالتنننالي دننننا متحقنننق القصننند الجننننامي للنننذ  الجريمنننة بمجنننرد قينننام الجننناني بجيننن  خو 
اسننت راد خو حيننازة خو احننراز عيننى الننن  السننا ق ذ ننرة ، ودننو يعينن  بنن ن دننذ  ا لننيال 

 تخدم ليسحر والشعوذة .وا دوات والراس  والهت  وا دوات تس
وتجدا االلااة دنا خن دذ  الجريمة بعكس الجرام  السابقة تتحقق بمجرد تنوافر      

القصد الجنامي العام ودي العي  واالاادة  و لن  مترين  المشنر  لقياملنا قصند طناص 
 خو نيه طاحة .
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 المطلب الثالث
 عقوبة الجرائم الملحقة بالسحر والشعوذة

عيى خنه ا يعاق  بالح س والغرامنة خو بإحندى  2مكرا 316نصت المادة  
  : دات   العقوبت    ل م 

اسننتعان بسنناحر بقصنند التنن   ر فنني  نندن الغ ننر خو قي ننه خو عقيننه خو  -1
 إاادته

جيننننن  خو اسنننننتواد خو ادطنننننل إلنننننى الدولنننننة خو حننننناز خو خحنننننرز خو    -2
منواد تصرف بن ي ننو  من  خننوا  التصنرف فني  تن  خو  اسن  خو 

 . خو خدوات مخصصة ليسحر خو ليشعوذةا
وباسننننتقرال النننننص السننننا ق نجنننند خن العقوبننننات التنننني خواددننننا المشننننر  لجريمتنننني     

االسننتعانة بالسننحرة و جريمننة جينن  وإحننراز  تنن  خو  اسنن  مخصصننة ليسننحر دنني 
الح س الذي ال يقل ع  للر وال م يد ع   اث سننوات والغرامنة التني ال تقنل عن  

ال ت يننند عننن   ا مامنننة النننف دادننن  ،  منننا خننننه يجنننوز ليقا ننني خن يكتفننني خلنننف دادننن  و 
 بإحدى العقوبت   السابقت   حس  لروف  ل واقعة .

ولنن  منننص المشننر  عيننى تنند  ر إال خن القا نني يحكنن  بالمصنناداة  عقوبننة تهم ييننة   
لجريمنننة جريمنننة جيننن  وإحنننراز  تننن  خو  اسننن  مخصصنننة ليسنننحر ، بنننالرجو  النننى 

  قانون العقوبات االتحادي والتي توج  عيى المحكمة عند الحكن  القواعد العامة م
باالدانة مصاداة ا ليال وا موا  المضبو ة التي استعميت ف لا خو  ان م  ل نلا 
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، وتربيقننا 30 خن تسننتعمل ف لننا خو  انننت محننا للننا خو التنني تحصننيت منن  الجريمننة
ينننة فننني واقعنننة جنحنننة  لنننذلك حكمنننت دامنننرة الجنننن  والمخالفنننات بمحكمنننة  ي نننال االتحاد

حيننننازة وإحننننراز  اسنننن  السننننحر ، بننننالحك  حضننننوايًا بالغرامننننة الفنننني دادنننن  ومصنننناداة 
،  ما حكمنت فني حكن  اطنر 31المضبو ات واتافلا ، ما االل ام بالرسوم القضامية 

بالحك  الغيا ي والغرامة الف ومامة داد  ومصاداة المضبو ات واتافلا منا االلن ام 
 . 32بالرسوم القضامية

 
 
 

                                                           
تحك  المحكمة عند الحك  باالدانة ( م  قانون العقوبات االتحادي عيى خنه ا 82)المادة ح ث نصت   - 30

بمصاداة ا ليال وا موا  المضبو ة التي استعميت ف لا خو  ان م  ل نلا خن تستعمل ف لا خو  انت محا للا خو 
بغرامة تعاد  قيمتلا ،  التي تحصيت م  الجريمة . فاذا تعذا   ط خيا م  تيك ا ليال خو ا موا  حكمت المحكمة

  ا.وذلك  يه دون االطا  بحقوق الغ ر حس  النية

) تتيخص الواقعة في خنه ت    ط احد االلخاص في خحد المنافذ البرية م  قبل افراد الجمااك وبحوزته  - 31
اتحقبق ما قااواة مال واوااق  يضال مكتوب  لا  يمات واموز غ ر مفلومة ، وقد و علا في حق  ة سفر  ، وعند 

المعني م  قبل النيابة العامة  خفاد ب نه يستخدم دذ  االليال لغرض العاع م  الحسد ،وت  ااسا  الحرز الى جلة 
االطتصاص ، وجال الرد نت د  ة الشؤون االسامية ب ن نتيجة الفحص اعما  سحرية ، اح يت القضية الى 

 . 2019د  ومصاداة المضبو ات واتافلا . محكمة جن   ي ال وحكمت عييه  حضوا الغرامة الفي دا 

 كان التي المركبة بداخل لديه ضبط أن بعد الشامل شرطة مركز قسم إلى شخص أحيل ، الواقعه تتلخص )  - 32

 والشعوذة السحر أعمال في استخدامها في يشتبه مفهومة غير كلمات بها اليد بخط مكتوبة ورقة على يقودها
 له تعود الورقة وبأن إليه نسب بما اعترف األخير وباستدعاء ، لشقيقه تعود بأنها قرر الشرطة محضر في وبسؤاله

 من الرد جاء االختصاص لجهة الحرز إرسال وبعد لشقيقه، أعطاها التي بالمركبة نسيها وقد للعالج ويستخدمها
 دائرة االتحادية كلباء محكمة الى ثم النيابة الى احيل سحرية أعمال عن عبارة الحرز بأن)  يفيد اإلسالمية الشؤون
   والمخالفات الجنح

 و المضبوطات وبمصادرة إليه المسندة التهمة عن درهم ومائة ألف مبلغ المتهم بتغريم: غيابيا   المحكمة وحكمت
  2019 .(القضائية بالرسوم ألزمته و اتالفها
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 الخاتمة
تناولننننا مننن  طنننا  الدااسنننة الرادننننة مو نننو  خحكنننام التجنننري  والجننن ال لجنننرام  
السننننحر والشننننعوذة  ، وقنننند دنننندفت دننننذ  الدااسننننة إلننننى التعننننرف عيننننى ماهيننننة السننننحر 
والشننعوذة ، ومنندى  يننان خا ننان جننرام  السننحر والشننعوذة وعقوبتلننا، دننذا إلننى جاننن  

االماااتي بش ن ممااسنة   يان التعديات التي  رخت عيى قانون العقوبات االتحادي
خعما  السحر والشعوذة،  ما خكدت الدااسة عيى التعرف عيى خدن  ا دواا القانونينة 

وقنند توحننيت  ليمشننر  االمنناااتي فنني معاق ننة القننامم   عيننى خعمننا  السننحر والشننعوذة،
 الدااسة الى اد  النتامج والتوحيات وذلك عيى النحو التالي 

 النتائج :
المصنيحة  نصوص التجري  الفعا  السحر والشعوذة خنمتب   لنا م  طا   -1

المحميننة دنننا دنني المعتقنندات والشننعامر الدمنيننة سننوال فنني االسننتعانة بالسننحر 
خو الشننننعوذة ، والنننندل ل عيننننى ذلننننك دننننو خن المشننننر  قنننند خواددننننا فنننني ال نننناب 
الخنننننامس مننننن  قنننننانون العقوبنننننات تحنننننت عننننننوان الجنننننرام  الماسنننننة بالشنننننعامر 

 والمعتقدات الدمنية .
  يحنننندد المشننننر   بصننننواة دقيقننننة السننننيوك الجرمنننني فنننني جننننرام   السننننحر لنننن  -2

والشعوذة  ، وإنمنا طنرع عن  ا حنل واسنتعمل ب نااات مرننه واسنعة الداللنة 
عننندما قننا  ب نننه ) قننو  خو فعننل ( وتننرك ا مننر ليشننريعة االسننامية وبالتننالي 
فنننإن مننن  يحننندد ا منننر دننن  فقلنننال الشنننريعة االسنننامية ولنننيس القنننانون االمنننر 

 ذي يعد طروجا عيى مبدخ الشربية . ال
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تعد جرام  السحر والشنعوذة من  جنرام  الخرنر وليسنت من  جنرام  الضنرا ،  -3
خي منننن  جننننرام  السننننيوك المجننننرد وليسننننت النتيجننننة ، والتنننني اليمكنننن  تصننننوا 

 الشرو  ف لا .
لقد اواد المشر  االتحادي عقوبة جريمتني السنحر والشنعوذة فني ننص واحند  -4

حنندة  وحننف الجنحننة  مننا سنناوى فنني العقوبننة  نن   وعاقنن  عي لمننا بعقوبننة وا
الجننريمت   ولنن  ي طننذ بعنن   االعت نناا حجنن  الضننرا فنني الجريمننة ،  مننا خن 
المشنننر  فننني الجنننريمت   السنننابقت   قننند سننناوى فننني العقوبنننة  ننن   منننا إذا  نننان 
الجنناني قنند ااتهنن  السننيوك االجرامنني بقصنند التنن   ر عيننى  نندن الغ ننر وعقيننه 

 فعا ودي الت   ر في  دن الغ ر . وب   ما إذا وقعت النتيجة
تعد جرام  السحر والشعوذة م  الجرام  العمدية  التني مترين  لقياملنا قصند  -5

 جنامي طاص ، وتنتفي في حا  عدم توافر القصد الخاص. 
االسننننتعانة  2مكنننرا 316لقننند جنننرم المشنننر  فننني الفقننننرة االولنننى مننن  المنننادة  -6

بغننرض بالسنناحر ولنن  منننص عيننى تجننري  االسننتعانة بمشننعوذ حتننى ولننو  ننان 
 استغا  لخص آطر خو الت   ر في معتقداته خو عقيه.

جين  وإحنراز  تن  خو  اسن  مخصصنة  ل  يحدد المشر  ايضا في جريمنة -7
مننننادي الهتنننن  والراسنننن  وا دوات المخصصننننه ليسننننحر والشننننعوذة  ليسننننحر 

وتننرك ا مننر لنندامرة الشننؤون االسننامية وا وقنناف ،وبالتننالي فننإن منن  يحنندد 
ا مننر دنني دامننرة الشننؤون االسننامية وا وقنناف  ولننيس القننانون االمننر الننذي 

 يعد طروجا عيى مبدخ الشربية خيضًا . 
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جيننن  وإحننننراز  تننن  خو  اسنننن  لننن  مترنننرق المشننننر  االمننناااتي فنننني جريمنننة  -8
مخصصننة ليسننحر الننى الجينن  واالحننراز والحيننازة  وسننامل االلهترونيننة عيننى 

 الرغ  م  لدة  طرواتلا عيى المجتما 

 التوصيات :
نوحي المشر  االماااتي   و ا آلينة وا نحة لبينان  بيعنة خعمنا  السنحر  -1

، 2مكنننرا316، و1مكنننرا316والشنننعوذة المنصنننوص عي لنننا فننني المنننادت   
 يكفل حقوق المتلم  ، ويضم  احترام مبدخ الشربية .   بشكل

نوحننننني المشنننننر  االتحنننننادي خن يفنننننرق فننننني العقوبنننننة  ننننن   جريمتننننني السنننننحر  -2
والشعوذة بح ث تشدد جريمة السحر ع  الشعوذة ،  ما نوحي المشر  خن 
يفرق في العقوبة     ما إذا  ان الجاني قد ااته  السيوك االجرامي بقصد 

لغ ر وعقيه وب   ما اذا وقعنت النتيجنة فعنا ودني التن   ر الت   ر عيى  دن ا
فنني  نندن الغ ننر ، بح ننث تشنندد العقوبننة عيننى الجنناني اذا  بننت وقننو  الجريمننة 

  نال عيى خعما  السحر المرته ة م  الجاني .
 2مكنننرا 316نوحنني المشننر  االتحننادي  تعنندمل الفقنننرة ا ولننى منن  المننادة  -3

اسننتعان بسنناحر خو مشننعوذ بقصنند  -1ليكننون عيننى النحننو التننالي ا) ...... 
 الت   ر في  دن الغ ر خو عقيه خو قي ه خو إاادته(.

جيننننن  وإحنننننراز  تننننن  خو  اسننننن   نوحننننني المشنننننر  االمننننناااتي فننننني جريمنننننة -4
مخصصننننة ليسننننحر خن مبنننن   بموجنننن  القننننانون الهتنننن  والراسنننن  وا دوات 
  المخصصننة ليسننحر والشننعوذة  مننا فعننل فنني المننواد المخننداة والمننؤ رة عقييننًا،
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بشنكل يكفنل حقنوق ترك ا مر لدامرة الشنؤون االسنامية وا وقناف ، وعدم  
 المتلم  ، ويضم  احترام مبدخ الشربية .  

او إ افة  2/مكرا316 تعدمل نص المادة سوال نوحي المشر  االماااتي  -5
نص تجريمي طناص بجنرام  السنحر والشنعوذة ليمرسنوم بقنانون اتحنادي اقن  

جرام  تقنية المعيومنات ، لتشندمد العقوبنة فني  بش ن مكافحة 2012لسنة  5
حننننا  ااتهننننناب مثنننننل دنننننذ  الجننننرام  باسنننننتخدام لننننن كات معيوماتينننننة خو موقنننننا 

 الهتروني او وس ية تقنية معيومات.
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 قائمة المراجع
 الهت  القانونية -1

عمر سال ، نحو تيس ر االجنرالات الجنامينة، دااسنة مقااننة، داا النلضنة العربينة  -
 1997لينشر والتوزيا، القادرة، 

 2007محمد عيي الحس ني، فقه السحر، داا العيوم، الر عة ا ولى،  -
 ا بحاث والرسامل العيمية -2

عبنندو عبنندالع ي ، حكنن  السننحر والهلانننة ومننا متعيننق  لننا، إدااة ال حننوث العيميننة  -
 2003واالفتال، المميهة العربية السعودية، 

ا بعننناد القانونينننة  –د  امنننل، جريمنننة النصننن  واالحتينننا  محمننند فنننااوق عبدالحم ننن -
وإجننرالات المكافحننة، منن  خبحنناث الننندوة العيميننة حننو  مكافحننة الجننرام  االحتياليننة ، 
تع ينن  التعنناون  نن   ا جلنن ة الحكوميننة والجمعيننات ا دييننة، خكاديميننة نننايف العربيننة 

 2005ليعيوم ا منية، الرياض، 
ي، اكننرم  ننراا الفننام ، لننرة قننانون العقوبننات القسنن  محمنند عينني سننال  بينناد الحيبنن -

 2008العام، داا الثقافة لينشر والتوزيا، عمان، الر عة ا ولى، 
 \12\24موسننننف النننندبيكي، خفعننننا  السننننحر والشننننعوذة  نننن   الشننننريعة والقننننانون ،  -

 متاة عيى الرابط اآلتي 2007
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/115841.ml 

إ ننننراهي   نننن  يح ننننى  نننن  خحمنننند الحكمنننني، الحمايننننة الجناميننننة منننن  جريمننننة الشننننعوذة  -
وتربيقاتلا في المميهة العربية السعودية، اسنالة ماجسنت ر ،  يينة الدااسنات العيينا ، 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/115841.ml
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العربينننة ليعينننوم ا منينننة، الريننناض، المميهنننة قسننن  العدالنننة الجنامينننة، خكاديمينننة ننننايف 
 العربية السعودية

واليس   دع ، السحر فني مصنر القديمنة، ترجمنة وتقندي  عبنداللادي عبندالرحم ،  -
 1998داا س نا لينشر ، القادرة، 

ن نننام توف ننننق المجننننالي، لننننرة قننننانون العقوبنننات القسنننن  العننننام، داا الثقافننننة لينشننننر  -
 2010ثالثة، والتوزيا، عمان، الر عة ال

عننننوض محمنننند عننننوض، الجننننرام  المضننننرة بالمصننننيحة العامننننة، داا المربوعنننننات  -
 1985الجامعية، االسكنداية، 

 القوان    -3
 1987 \3قانون العقوبات االتحادي  -
( لسننننة 15مميهنننة ال حنننري  ، قنننانون العقوبنننات الصنننادا بالمرسنننوم بقنننانون اقننن  ) -

 ( مكراًا.310مادة جدمدة اق  ) 1976
 القواميس والمعاج  -4

االمنننام العامنننة خ ننني الفضنننل جمنننا  الننندم  محمننند  ننن  مكنننرم ا ننن  من نننوا ا فريقننني -
 المصري، لسان العرب،   روت، داا حادا، المجيد الثالث

 موسوعة توح د اب العب د ، التوح د ليفوزان-
 http://madrasato-
mohammed.com/mawsoaat_tawheed_03/pg_034_0012.htm 

 (. 1/147ا    ث را )-
 (.5/678، وان ر الجودري )226ا حفلانيا غري  القرآن، ص -

http://madrasato-mohammed.com/mawsoaat_tawheed_03/pg_034_0012.htm
http://madrasato-mohammed.com/mawsoaat_tawheed_03/pg_034_0012.htm
http://madrasato-mohammed.com/mawsoaat_tawheed_03/pg_034_0012.htm
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 (.10/237ححي  ال خااي ما فت  ال ااي، )-
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 اإلحالة إلى التحقيق التأديبي وأثرها على الموظف العام
 دراسة مقارنة

 .*د.إيناس عبدالوهاب الزنكولي
 المقدمة

تعتبر اإلحالة إلى التحقيق التأديبي المرحلة السابقة لمرحلة مباشرة التحقيق 
مع الموظف العام المتهم, وهي تعد مرحلة جوهرية للموظف العام, ألنه يضمن أنه 
لن يحال إلى التحقيق دون إخطاا  ااا ق يتاله لاه ال رلاة للعلام بالماال اة التأديبلاة 

ن إجااراا اإلحالااة إلااى التحقيااق لااد ي ااون لااه   اار المنسااو ة إللااه ود ااداد الاادأا , إ  أ
البي  لى الموظف العام, وذلك إذا تعرض الموظاف العاام للولاف ا حتلااني  ان 

 العمل.  
إن الهدف من البحث هو د ااة مدى اإلجرااات التي وأرها المشر  الليباي 
ع للموظااف المااتهم لباال مرحلااة  التحقيااق التااأديبي, حيااث إن العاادل يقتضااي أن يتمتاا
الموظااااف بمحانمااااة نديهااااة ا تااااداا ماااان مرحلااااة اإلحالااااة إلااااى التحقيااااق, وأن تتااااواأر 
إجااارااات للموظاااف الماااتهم تحملاااه مااان تعساااف السااالطات التأديبلاااة, مااان أهمهاااا أن 
الموظاااف أاااي هاااة  المرحلاااة يأااال أن يعلااام باااأن السااالطة المات اااة لاااد أحالتاااه إلاااى 

ه الطعااان  لاااى لااارا  التحقياااق, وأن اإلحالاااة تلاااون خااا,ل مااادة معيناااة, وأن مااان حقااا
اإلحالاة إلااى التحقيااق, وأنااه ماان حقااه أن يتح ال  لااى حقولااه المترتبااة  لااى الولااف 

 ا حتلاني  ن العمل, وذلك أي حالة إيقاأه. 

                                                           
 جامعة نرا لس. – ضو هلأة التد يس ب للة القانون  *
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يتناااول هااةا البحااث إجااراا اإلحالااة إلااى التحقيااق  التااأديبي للموظااف العااام, 
إلى مطلبين, ولد  د ااة العنالر الرئلسلة لهة  اإلجرااات من خ,ل تقسلم البحث 

نالش  الباحث أيهما مادى ف اياة هاة  اإلجارااات أ نااا اإلحالاة إلاى التحقياق, وذلاك 
م بشااأن  ,لااات العماال و ئحتااه 2010لساانة  12بحساال مااا جاااا أااي القااانون  لاام 

, هل هي إجرااات فافلة بحيث يطمئن الموظف لمحانماة  ادلاةأ أم أن (1)التن يةية
 بي بشأن اإلجرااات الاالة باإلحالة إلى التحقيقأ هناك ل و  أي التشريع اللي

ودذا وجااااد ل ااااو  هاااال يم اااان معالأتااااه ماااان التشااااريع المقااااا نأ وهاااال يوجااااد 
اخت,ف  ين أح ام القانون الليبي وأح ام القانون المقا نأ وفلما إذا فان ا خت,ف 

 إيأا ي بحيث يم ن معه اإلاهام أي إل,ح العيوب أي القانون الليبيأ 
التقياالم ااال ون أااي إجااراا ا حالااة إلااى التحقيااق ا تااداا ماان الساالطات  وهااةا 

المات اااة باإلحالاااة إلاااى التحقياااق, والمااادة الدمنلاااة المحاااددة ل حالاااة إلاااى التحقياااق, 
واأل ر المترتل  لى اإلحالة إلى التحقيق ومن أهمها الولاف ا حتلااني  ان العمال 

 وأ ر  القانوني.
ويعتمد منهج الد ااة  لى الد ااة التحليللة والمقا ناة ماع القاانون الم ار  
واللاويتي والعرالااي, ولااد أختاا  الباحااث القااانون الم ار  والقااانون اللااويتي والعرالااي 
لمااا يمهلااه ماان أح ااام متطااو ة أااي مأااال التأدياال, و للااه أاانن المقا نااة  ااين القااانون 

جااة الد ااااة أااي تلطلااة الق ااو  أااي القااانون الليبااي وهااة  القااوانين, اااترتب  ماادى حا
 الليبي. 

                                                           
 .260(, ص7, العدد )2010اجلريدة الرمسية, السنة  (1)
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 -وتأالسًا  لى ذلك يتم تقسلم الد ااة وأقًا للاطة التاللة:
 المطلل األول: اإلحالة إلى التحقيق التأديبي.

 المطلل الهاني: األ ر المترتل  لى اإلحالة إلى التحقيق التأديبي.
 وفلما يلي ت  يل ذلك:

 المطلب األول
 التحقيق التأديبي اإلحالة إلى

تعاااد اإلحالااااة إلاااى التحقيااااق اإلجاااراا األول أااااي العمللاااة التاديبلااااة, لاااةا أاااانن 
الهااادف مااان د اااااة هاااةا المطلااال هاااو بحاااث مااادى ف اياااة اإلجااارااات الاااة  شااار ها 
المشار  الليباي للموظاف المااتهم لبال مرحلاة التحقياق التااأديبي,  لاةلك ااأتعرض إلااى 

التحقيق, وفلما إذا فان للموظف حاق الطعان  ماهلة السلطة المات ة باإلحالة إلى
 لى لرا  اإلحالة, وهل لرا  اإلحالة الف مسل   لاى  بباة الموظاف ناوال حلاتاه 

 الوظلفلة أم يأل إحالته خ,ل أترة محددةأ
 الفرع األول: السلطة المختصة  باإلحالة إلى التحقيق :

تحدياااااد يق اااااد باااااالتحقيق التاااااأديبي )مأمو اااااة ا جااااارااات التاااااي تساااااتهدف 
, ولم يحدد المشر  الليبي أي لوانين الوظل اة (2)الماال ات التأديبلة والمسؤول  نها(

م بشاااأن 2010لسااانة  12العاماااة ال ااااد ة أاااي ليبلاااا بماااا أيهاااا القاااانون الحاااالي  لااام 
, فاةلك القاانون الم ار  (3) ,لات العمل, السلطة المات ة باإلحالة الى التحقياق

                                                           
 . 130, ص2005إبراهيم املنجى, إلغاء اجلزاء التأدييب, منشأة املعارف اإلسكندرية, الطبعة األوىل,  (2)
صدرت العديد من القوانني ذات العالقة ابلوظيفة العامة يف ليبيا واليت مل حتدد السلطة املختصة ابإلحالة إىل  (3)

م بشأن اخلدمة 1956لسنة  36م بشأن اخلدمة املدنية, القانون رقم 1951لسنة  2التحقيق وتتمثل يف: القانون رقم 
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, أماا القضااا الم ار  وال قاه لاد (4)إلحالة إلى التحقيقلم يحدد السلطة المات ة با
أ تبر السلطة المات ة  توبلع الأداا التأديبي هي ذات السلطة التأديبلة المات ة 

, حيااث ذهباام المح مااة اإلدا يااة العللااا الم اارية إلااى أنااه (5)باإلحالااة إلااى التحقيااق
( مان لاانون 82) "..ومن حياث اااتد اا ألارب القوا اد يقتضاي العلااا  لاى الماادة

م التااي حااددت ألااحاب ا خت ااا  1978لسانة  47نظاام العاااملين الماادنيين  لاام 
بالت اارف أااي التحقيااق, با تبااا  أن اإلحالااة إلااى التحقيااق والت اارف فلااه همااا إلااى 
اتحاااد العلااة ألاارب, أماان  اام أأنااه   يأااو  للياار ماان أناال   هاام اخت ااا  الت اارف 

ى التحقياق أو اإلحالاة للمحانماة التأديبلاة أي التحقيق مما اة اخت ا  اإلحالة إلا
 .(6)من باب أولى."

                                                                                                                                              

م بشأن اخلدمة املدنية, 1976لسنة  55دنية, القانون رقم م بشأن اخلدمة امل1964لسنة  19املدنية, القانون رقم 
 م بشأن عالقات العمل. 2010لسنة  12وهذه القوانني مت إلغاؤها, أما القانون املعمول به حالياً القانون رقم 

 .72ص, 1991, شورات نقابة احملامني, بدون طبعةحممد ماهر أبو العينني, الضماانت و اإلجراءات التأديبية, من (4)
أنظر كاًل من: حممد ماهر أبو العينني, الدفوع يف نطاق القانون العام, الكتاب الثاين, دار أبو اجملد للطباعة,   (5)

. عبد العزير عبداملنعم خليفة, املسئولية التأديبية يف الوظيفة العامة, منشأة 368, ص2002القاهرة, بدون طبعة, 
. عدانن عمرو, مبادئ القانون اإلداري, نشاط اإلدارة 130ص ,2009املعارف اإلسكندرية, بدون طبعة, 

. ماهر عبداهلادي, الشرعية 268, ص2010ووسائلها, اجلزء الثاين, منشأة املعارف اإلسكندرية, الطبعة الثالثة, 
. حممد ماجد ايقوت, شرح 242, ص1986االجرائية يف التأديب, دار غريب للطباعة, القاهرة, الطبعة الثانية, 

. ثروت حممد 743-742, ص2006لقانون التأدييب للوظيفة العامة, منشأة املعارف اإلسكندرية, بدون طبعة, ا
عوض, التحقيق اإلداري ودور النيابة اإلدارية فيه, رسالة دكتوراه, جامعة عني مشس, كلية احلقوق, غري منشورة, 

 .82, ص1995
(  غري 1994.12.17ق, جلسة ) 302/34رابعة, الطعن اإلداري رقم احملكمة اإلدارية العليا املصرية, الدائرة ال (6)

 منشور.
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أمااا القااانون العرالااي ح اار الساالطات المات ااة باإلحالااة إلااى التحقيااق أااي 
( ماان لااانون انضااباي مااوظ ي 10الااو ير أو  ئاالس الاادائرة, حيااث تضاامنم المااادة )

المات ااة  , ماان أن الااو ير أو  ئاالس الاادائرة يمااه,ن الأهااة(7)الدولااة والقطااا  العااام
, و للااااه أاااانن مباشاااارة (8)باإلحالااااة إلااااى لأنااااة التحقيااااق المات ااااة بمباشاااارة التحقيااااق

التحقيااق ماان هااة  اللأنااة دون ح ااول اإلذن بنجرائااه ودحالتااه ماان الأهااة المات ااة 
, وهاااةا ماااا أندتاااه مألاااس (9)وأقاااًا لماااا حاااددها القاااانون يترتااال  للاااه بطااا,ن التحقياااق

 يأو  للأنة التحعلعلة, التحقيق مع الموظف ا نضباي العام أي العراق من أنه ) 
ما لم يقر  الو ير أو  ئلس الدائرة إحالته إليها, أنن جرى التحقيق بليار ذلاك ي اون 

 .(10)القرا  ماال ًا للقانون مما يستوجل نقضه(

                                                           
(, العدد 1991.6.3م, السنة ) 1991لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم  (7)
 .87(, جمموعة القوانني واألنظمة, العراق, احتادي, ص3356)
م,  رئيس الدائرة يف "وكيل الوزارة ومن هو بدرجته.. 1991لسنة  14( من القانون العراقي رقم 1حددت املادة ) (8)

 "..واملدير العام وأي موظف خيوله الوزير صالحية فرض العقوابت املنصوص عليها يف القانون
-56, ص2011لقانونية, الطبعة األوىل, أمحد حممود الربيعي, التحقيق اإلداري يف الوظيفة العامة, دار الكتب ا (9)

57. 
(, 3(  جملة العدالة, السنة )2009.5.30) 2009( لسنة 3قرار جملس االنضباط العام العراقي رقم ) (10)

 .464, ص2010(, وزارة العدل, بغداد,1العدد)
, حيث خيتص ابلنظر يف جملس االنضباط العام هو أحد اهليئات القضائية يف جملس شورى الدولة, ميارس وظيفة قضائية

, كذلك خيتص ابلنظر يف املنازعات اخلاصة ية الصادرة عن السلطات التأديبيةالطعون املرفوعة ضد القرارات التأديب
 ابلشؤون الوظيفية للموظفني مثل املنازعات املتعلقة مبرتبات وعالوات وترقية املوظفني. أنظر يف ذلك: 

أمام القضاء اإلداري يف العراق, املؤسسة احلديثة للكتاب, الطبعة األوىل, صعب انجي الدليمي,  الدفوع الشكلية 
 .25-19, ص2010
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أما القانون اللويتي حدد لراحة السلطة المات ة باإلحالة إلى التحقيق و 
( مااان 56 اااة ود جاااة شااااثليها, حياااث تضااامنم الماااادة )ذلاااك نبقاااًا لمساااتويات الوظل

م بشااأن الادماة المدنلاة, ماان أن تلاون إحالااة 1979لسانة  15مرااوم بالقاانون  لاام 
المااوظ ين الااةين يشااللون الوظااائف العامااة والعلاديااة بقاارا  ماان الااو ير, أمااا شاااثلي 

الاو ا ة,  الوظائف ال نلة والمسا دة تلون لرا  إحاالتهم إلاى التحقياق بقارا  مان وفيال
و للاااه أااانن  ماال اااة لوا اااد ا خت اااا  الاااة  نااا   ليهاااا القاااانون يترتااال  ليهاااا 
بطاا,ن لاارا  الأااداا, وهااةا مااا لضاام بااه مح مااة التمييااد اللويتلااة أااي الطعاان  لاام 

إدا   أي القضلة التاي تاتلا  ولائعهاا أن نبيباة بمستشا ى ال اباح 238/2001
 ن العلام بأداا واجباتها فونها  لد  ضدها لرا  خ م من مرتبها نتلأة امتنا ها

خال م التعملم ال اد   ن المستش ى بشاأن  ادم إ طااا موا ياد للمرضاى, إضااأة 
إلى ترك م ان  ملها أ ناا اا ات الدوام الراملة للألوا مع الممرضاات وهاو ماا 

لساانة  15( ماان القااانون  لاام 27( )24يشاا ل ماال ااة إدا يااة نبقااًا لاان  المااادتين )
 م.1979

ث إن الممرضااااة لاااام تاااارض  هااااةا القاااارا  أتقاااادمم بطعاااان إلااااى مح مااااة وحياااا  
ا اتئناف والتي لضم  رأض الاد وى,  نتلأاة لاةلك تقادمم الممرضاة بطعان إلاى 
مح مااة التمييااد ضااد الح اام السااا ق ولااد ااااتندت أااي نعنهااا  لااى أن لاارا  اإلحالااة 
ل إلى التحقيق ال ااد  ضادها مااالف للقاانون, ألناه لاد  مان ثيار ماات  )نائا

ماادير المستشاا ى(, ومح مااة التمييااد بعااد أن نظاارت الولااائع لضاام بعاادم مشاارو لة  
, لاااد 1979لساانة  15( ماان مرااااوم بالقااانون  لااام 56الأااداا اااااتنادًا  لااى الماااادة )

منحااام  الاااو ير دون ثيااار  اخت اااا  إحالاااة الماااوظ ين شااااثلي الوظاااائف العلادياااة 
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لتها مان نائال مادير المستشا ى والعامة إلى التحقيق, وحيث أن الطبيبة لد تمم إحا
و  يوجااد باااألو اق مااا ي يااد أن الااو ير لااد أااوض نائاال ماادير المستشاا ى أااي إلاادا  
لااارا  اإلحالاااة إلاااى التحقياااق,  للاااه أااانن لااارا  إحالاااة الموظ اااة لاااد لاااد  مااان ثيااار 
مات , ألن المشر  لد حدد ا خت ا  بشأن اإلحالة إلى التحقيق  ن  لاريه 

 . (11)اثت اب للسلطةوأن أ  ماال ة لةلك تعد 
وي,حااع  لااى الح اام السااا ق أنااه أ طااى أهملااة  حتاارام لوا ااد ا خت ااا  
المن و   ليها أي القانون, حيث إن القضاا فان حري ًا  لاى حقاوق الموظاف 
التأديبلة الة  ن   ليها القاانون فوناه   يأاو  محااابته ودحالتاه إلاى التحقياق إ  

القضاا اللاويتي أ تبار ماال اة اإلدا ة للقاانون  من لبل السلطة المات ة,    ل أن
بمهابااااة  ياااال  اااادم اخت ااااا  جساااالم يترتاااال  للااااه انعاااادام القاااارا  الااااة    يتمتااااع 
بالح اااانة القضاااائلة أ  إم انلاااة الطعااان  للاااه حتاااى بعاااد أاااوات مااادة الساااتين يااااوم 

 المحددة لملعاد  أع د وى اإلللاا.
ر  القاااانون الم ااار  مماااا اااابق ي,حاااع أن القاااانون الليباااي ااااا   لاااى  نظيااا

نونه لم يحدد السلطة المات ة باإلحالة إلى التحقيق, وهةا يعد ل و  أي القاانون 
م,  لانوناااًا حاااديهًا ولاااد لاااد  بعاااد 2010لسااانة  12الليباااي خالاااة وأن القاااانون  لااام 

تأر ااة نويلااة األماار الااة  يحااتم أن يتضاامن ن ااو  لانونلااة بمااا ياات,ام والتطااو  
,   ينماااا حااادد القااانون اللاااويتي لاااراحة هاااة  السااالطات,  اإلدا   أااي مأاااال التأديااال

                                                           
( جمموعة املبادئ اليت قررهتا 2002.4.29إداري, جلسة ) 2001/ 238حمكمة التمييز الكويتية, الطعن رقم  (11)

لد اإلداري, اجمللد احلادي , اجمل2001.12.31وحىت  1972.10.1حمكمة التمييز خالل أربعني عامًا من الفرتة 
 .330, ص2016عشر, وزارة العدل, أكتوبر 
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وفاااااةلك القاااااانون العرالاااااي والقضااااااا اإلدا   الم ااااار  حاااااددا السااااالطات المات اااااة 
باإلحالة إلى التحقيق, ومان  ام تبادو مان األهملاة تحدياد هاة  السالطات لاراحة أاي 
 القااااانون الليبااااي ألنهااااا تشاااا ل إحاااادى الضاااامانات التأديبلااااة للموظااااف العااااام, ونااااد و
المشاار  الليبااي إلااى أن ياان  لااراحة أااي ن ولااه  لااى هااةا اإلجااراا, وذلااك فمااا 
أعااال المشااار  اللاااويتي  والمشااار  العرالاااي والقضااااا اإلدا   الم ااار , وفماااا ناااادى 

 نةلك ال قه الم ر . 
نما ند و القضاا اإلدا   الليبي إلى أن يأعل ماال اة لوا اد ا خت اا  

هااا الاابط,ن المطلااق التااي يااؤد  إلااى انعاادام بشااأن اإلحالااة إلااى التحقيااق يترتاال  لي
وفةلك مألس ا نضباي العام العرالي, ذلك إن  (12)القرا  فما أعل القضاا اللويتي

 ادون تحديااد ااالطات اإلحالااة يأعاال الموظااف  رضااة ل حالااة ماان أ   ئاالس إدا   
يتبعه أي الوحدة اإلدا ية, وهةا ضد م الحة الموظاف ألن  لاى الموظاف أاي هاة  

إنا ة وتن ية جملع األوامر التي ت د  إلله من  ؤااا  اإلدا يين باخت,ف  الحالة
د جااااتهم وأقاااًا للسااالم اإلدا   حتاااى الاااةين   يتااابعهم, فاااةلك ضاااد م ااالحة الوظل اااة 
العامااااة, ألن الموظااااف لاااان ي ااااون حري ااااًا  لااااى أداا المهااااام وأقااااًا لطبلعااااة  ملااااه 

 لم لف به.وتا  ه بقد  حرله  لى إ ضاا  ؤااا  وأقًا للعمل ا
نسااااتنج ممااااا ااااابق أن المشاااار  الليبااااي لاااام ياااان   لااااى الساااالطات التأديبلااااة 
المات ااة بنحالااة الموظااف العااام إلااى التحقيااق, وللاان  ثاام ذلااك أاانن مااا جاارى  للااه 
العمااال أاااي المؤاساااات اإلدا ياااة أناااه مااان يحيااال الموظاااف إلاااى التحقياااق هاااو  ئااالس 

                                                           
 حمكمة التمييز الكويتية,  املرجع السابق ذكره.(12)
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لقااانوني الااة  أ تمااد  للااه المؤاسااة, هااةا يقااود إلااى تساااؤً  م اااد  مااا هااو األااااا ا
 الرئلس اإلدا   والمؤاسات أي إجراا هةا الت رفأ

ااابق وأن ذفرنااا أن القااانون لاام يحاادد الساالطات التأديبلااة المات ااة بنحالااة 
الموظف العام إلى التحقيق, فةلك فلما تم ا ن,   لله من أح ام لضائلة لم نأد 

جاراا, وللان باالعودة إلاى م ااد  ح مًا يسند السلطات الرئاالة أي مما اة هاةا اإل
المشاااارو لة اإلدا يااااة يتبااااين أنااااه باإلضاااااأة إلااااى القااااانون واألح ااااام القضااااائلة توجااااد 
م ااد  أخاارى للمشارو لة أااي العمال اإلدا   منهااا العارف اإلدا  , وهااةا ماا أندتااه 

ق مان أناه "يأال أن ي اون القارا  اإلدا   6/3المح مة العللا الليبلة أي الطعان  لام
للداااااااااتو  والقااااااااوانين واللااااااااوائه, فمااااااااا يأاااااااال أن ي ااااااااون مطابقااااااااًا للعاااااااارف  مطابقاااااااااً 
, وحياااااث أناااااه فاااااةلك يم ااااان القاااااول أن الساااااند القاااااانوني أاااااي مما ااااااة (13)اإلدا  .."

الساالطات الرئاااالة إجاااراا اإلحالااة هاااو العاارف اإلدا  , إذ أن العااارف هااو اضاااطراد 
تاااه هاااةا السااالوك اإلدا ة  لاااى اااالوك معاااين ) فااان مااااد ( ماااع تاااواأر ا  تقااااد بنلدامي

بحيااث ت اابه هااة  القا اادة التااي تلتدمهااا ماتااا ة  (,14)و اادم ماال تااه ) فاان معنااو (
, أ  أنااااه )مااااا جاااارت الساااالطة اإلدا يااااة  لااااى انتهاجااااه ماااان لوا ااااد (15)بمهابااااة لااااانون 

وأوضا  معينة, ب ادد مباشارة أحاد أوجاه نشاانها اإلدا   وأ تاادت ا لتادام والساير 

                                                           
( قضاء احملكمة العليا االحتادية, القضاء 1957.6.26ق, جلسة )6/3احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم (13)

 . 79اإلداري والدستوري, اجلزء األول, ص
حممود عمر معتوق, "العرف كمصدر للقانون اإلداري اللييب", جملة البحوث القانونية, جامعة مصراته, السنة  (14)
 .89-84, ص2014(, أكتوبر 1(, العدد )2)
مصطفى أبوزيد فهمي, القضاء اإلداري وجملس الدولة, دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية, بدون طبعة,  (15)

 .732, ص1999
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ك  لاااى أاااااا تشاااريعي, مماااا تعتبااار معاااه تلاااك  لاااى هدياااه, دون أن تساااتند أاااي ذلااا
القوا ااد واألوضااا  لا اادة  رفلاااة ملدمااة لاا دا ة أااي مواجهاااة األأااراد, ويترتاال  لاااى 

 .(16)ماال تها  دم المشرو لة(
وحيااث أن المؤاسااات لااد انتهأاام تلاارا ًا ومنااة نشااااتها  لااى أن الساالطة  

ولم تعدل  ان مول هاا الرئاالة هي الأهة المات ة بنحالة الموظف العام للتحقيق, 
هةا بننشاا لا دة جديدة تاول أيها جهة أخرى هةا ا خت ا ,  ال أنهاا أااتمرت 
 للاه دون أن تسااتند إلااى ناا  تشااريعي وا تقادهاا أنهااا هااي الأهااة الملدمااة بنجرائااه, 
با تبا ها أنها المسؤولة  ن ضمان اير المرأق العام بانتظام واضطراد, وأن  ليها 

لة مرتلبها إلاى التحقياق لنيال الأاداا المنااال, وذلاك للمحاأظاة ضب  الماال ة ودحا
 لااى المؤاسااة واااير العماال أيهااا, أأنااه يم اان القااول ماان وجهااة نظاار  أن م ااد  
مشرو لة مما اة إجراا اإلحالة هي العرف اإلدا  , أيضًا لا,حلة مباشارة إجاراا 

القااانون والتااي  اإلحالااة تأااد تبريرهااا أااي الحقااوق الممنوحااة للاارئلس اإلدا   بموجاال
تعتبر أي ذات الولم واجبات  لى  اتق المارؤوا, مان ذلاك حاق إلادا  األوامار 
واألشااراف والتوجلااه التااي يمللهااا الاارئلس ا دا   وواجاال الطا ااة, حيااث أن نبلعااة 
السااالم اإلدا   تقتضااااي نا اااة الماااارؤوا لرئلساااه, ثياااار أن هاااة  الطا ااااة   يم اااان 

لمقا ااااال لاااااه وهاااااو ماااااا يعبااااار  ناااااه بالسااااالطة وضاااااعها وتطبلقهاااااا ااااااللمًا إ  بالوجاااااه ا
وا خت ا  أي الوظل ة اإلدا ية "ال ,حلات", وم ااد ذلاك مساؤوللة الرؤاااا أاي 
اير العمال أاي المؤاساات الاةين ياديرونها لان تلاون مم ناة و مقبولاة إ  إذا فانام 

                                                           
سامل اجلهمي, أحكام ومبادئ القضاء اإلداري اللييب,  دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع, بنغازي, الطبعة خليفة  (16)

 .22, ص2009األوىل, 
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لديهم الطة  لى مرؤوايهم و لى ما يؤدونه من أ مال, أالسالطة تا, م المساؤوللة 
, وتلمن الطات الارئلس اإلدا   أاي م اأاأة الموظاف (17)  معها وجودًا و دماً وتدو 

الماااتقن  ملاااه, وتأديااال الموظاااف المااااالف ألوامااار  ؤاااااا  أو المرتلااال للماال اااة 
الاااتأديبلة, وذلاااك بنحالتاااه إلااى التحقياااق وتوبلاااع الأاااداا  للااه, و اااالعودة إلاااى القاااانون 

, (18)توبلاااع الأاااداا دون اإلحالاااةيتباااين أن القاااانون لاااد نااا   لاااى حاااق الااارئلس أاااي 
ويبادو أن هااةا الحااق أاي توبلااع الأااداا هاو مااا ااااتندت  للاه الساالطات الرئاااالة أااي 
منه ن سها اخت ا  إجراا اإلحالة با تباا  أن مان يملاك اللال يملاك الأادا, وفال 
ذلااااك  هاااادف حمايااااة الم اااالحة العامااااة وم اااالحة العماااال وضاااامان أداا المسااااؤوللة 

 لااى  اااتق الرؤااااا اإلدا يااين, وهااة  لاان تلااون إ  بمباشاارة القانونلااة التااي وضااعم 
الد وى التأديبلة بأول إجراا أيها ودلى نهاية الد وى إما  توبلع العقو ة البسالطة أو 
اإلحالاااة إلاااى المحانماااة الااااتأديبلة فلماااا إذا الماال اااة المرتلباااة تساااتحق توبلاااع  قو اااة 

 جسلمة.
 لى التحقيق:الفرع الثاني: الطعن على قرار اإلحالة إ

إن إحالاااة الموظاااف العاااام إلاااى التحقياااق لاااد ي اااون لاااه تاااأ ير  لاااى وضاااعه 
, وهاااةا ماااا يهيااار (19) الاااوظل ي وهاااو ماااا لاااد يعرضاااه للولاااف ا حتلااااني  ااان العمااال

ة إلااى التساااؤل مااا ماادى أحعلااة الموظااف المااتهم أااي حااق الطعاان  لااى لاارا  اإلحالاا
 أالتحقيق أي القانون الليبي

                                                           
, 1972سليمان حممد الطماوي, مبادئ علم اإلدارة العامة,  دار الفكر العريب, القاهرة, الطبعة اخلامسة,  (17)

 .152-151ص
 .م2010لسنة  12القانون  قم  ( من161( )160املادتني ) (18)
 أنظر ما سيأيت بيانه يف املطلب الثاين من هذا البحث. (19)
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تي والم ار  أاي ن ولاهما مانه الحاق للموظاف لم يتضمن القانون اللوي
العام الماتهم أاي الطعان القضاائي  لاى اإلحالاة  إلاى التحقياق, أماا القضااا اإلدا   

ق أقااد ذهاال إلااى أنااه "  يأااو  الطعاان  لااى 25/996الم اار   أااي القضاالة  لاام 
لاارا  اإلحالااة ألنااه لاالس بقاارا  نهااائي لا اال للطعاان  للااه باإلللاااا, ودنمااا هااو إجااراا 

م  يتحااادد  لاااى ضاااؤها فلماااا إذا ال عااال الاااة  ا تلباااه الموظاااف يشااا ل ماال اااة مؤلااا
,  ينماااا ذهااال المشااار  العرالاااي أاااي ن اااس تأاااا  القضااااا (20)تأديبلاااة ومعالبتاااه  ليهاااا"

الم ااار , حياااث أجاااا  الطعااان  لاااى لااارا  اإلحالاااة ضااامن  القااارا  النهاااائي, إ  أناااه 
 .(21)اااشتري  لى الموظف تقديم تظلم لبل الطعن  لى لرا  الأد 

                                                           
( جمموعة املبادئ اليت 1984.5.12ق, جلسة )25/996احملكمة اإلدارية العليا املصرية, الطعن اإلداري رقم  (20)

(, اهليئة املصرية العامة 2(, العدد )29, السنة )1984إىل هناية يونيو  1984قررهتا احملكمة اإلدارية العليا من مارس 
 .111, ص1984للكتاب, 

النظر يف  -م, أبنه:" خيتص اجمللس مبا أييت : أوالً 1991لسنة  14نون العراقي رقم ( من القا15نصت املادة ) (21)
( من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو 8االعرتاضات على قرارات فرض العقوابت املنصوص عليها يف املادة )

 -قوبة أو إلغائها. اثنياً أو ختفيض العمنصوص عليه  يف الفقرة )اثنياً( من هذه املادة , وله أن يقرر املصادقة على القرار 
من القرار لدى اجلهة قبل تقدمي الطعن لدى جملس االنضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم يشرتط 

( ثالثون يومًا من اتريخ تبليغ املوظف بقرار فرض العقوبة وعلى اجلهة املذكورة البت 30, وذلك خالل )اليت أصدرته
( ثالثني يومًا من اتريخ تقدميه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه املدة يعد ذلك رفضا 30التظلم خالل )هبذا 

( يومًا من اتريخ تبليغ املوظف برفض 30يشرتط أن يقدم الطعن لدى جملس االنضباط العام خالل ) -للتظلم . اثلثاً 
فيه خالل املدة املنصوص عليها يف الفقرتني )اثنياً( و )اثلثاُ( يعد القرار غري املطعون  -التظلم حقيقة أو حكماً. رابعاً 

 من هذه املادة ابات...".
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م, وفااااةلك 2010لساااانة  12أمااااا المشاااار  الليبااااي أقااااد ااااا م القااااانون  لاااام 
القوانين السابقة الاالة  تنظلم الادمة المدنلة  ان إياراد نا  يانظم حاق الموظاف 

 .(22)أي الطعن القضائي  لى لرا  اإلحالة إلى التحقيق أو المحانمة التأديبلة
  الااااة  اااااا   للااااه  ينمااااا القضاااااا اإلدا   الليبااااي ذهاااال أااااي ن ااااس ا تأااااا

القضاا الم ر  والقانون العرالي أي  دم أحعلة الموظف المتهم الطعن  لى لارا  
اإلحالاة فقارا  مساتقل  ةاتاه, حيااث ذهبام مح ماة ا ااتئناف دائارة القضاااا اإلدا   

ق بقولهاا مان أناه "..  يأاو  للموظاف حاق الطعان 25/1أي الطعن القضاائي  لام 
عتباار لاارا  نهااائي أو  قو ااة تأديبلااة تعطااي حااق الطعاان  لااى لاارا  اإلحالااة ألنااه   ي

القضائي, أالموظف له أق  حاق الطعان  لاى القارا  النهاائي وذلاك وأقاًا لماا ن ام 
م بشااأن نظااام القضاااا 1971لساانة  88( ماان القااانون  لاام 4( أقاارة )2 للااه المااادة )

ي تليير اإلدا  , إضاأة إلى أن الطعن  لى اإلحالة للس له أائدة للموظف العام أ
, ودن القضاا لاد ذهال إلاى (23)المرفد القانوني له أو إللاا العقو ة الموجهة ضد ."

إم انلة الطعن  لاى لارا  اإلحالاة ضامن القارا  اإلدا   النهاائي, وهاةا ماا أوضاحته 
المح مااااة العللاااااا بقولهاااااا " أناااااه ومااااان المقاااار  أاااااي أقاااااه القاااااانون اإلدا   أن الطعااااان 

ا  النهااائي إ  أنااه مااع ذلااك إذا فااان القاارا  ماان لبياال القضااائي   يقباال إ  أااي القاار 
القاارا ات التمهيديااة أو التحضاايرية أااأن الطعاان فلااه ي ااون مقبااوً  إذا مااا لااد  القاارا  

                                                           
م بشأن اخلدمة 1956لسنة  36دنية, القانون رقم م بشأن اخلدمة امل1951لسنة  2من ذلك مثاًل: القانون رقم  (22)
م بشأن اخلدمة املدنية, 1976لسنة  55دنية, القانون رقم م بشأن اخلدمة امل1964لسنة  19دنية, القانون رقم امل

 حيث أن هذه القوانني مل تنص على حق الطعن على قرار اإلحالة إىل التحقيق.
 ( غري منشور.1973.3.25ق, جلسة )25/1حمكمة استئناف بنغازي, الطعن اإلداري رقم  (23)
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النهااائي المبنااي  لااى القاارا  التمهيااد  أو التحضااير  المطعااون فلااه لباال الح اام أااي 
 .(24)الد وى"

يااااد تأااااا  القضاااااا أمااااا ال قااااه أهااااو ماتلااااف أااااي  أيااااه  ااااين تأييااااد و اااادم تأي
, حيث ذهل البعض إلى تأييد المح مة بالقول أن   يأو  الطعن  لى (25)اإلدا   

لرا  اإلحالة ألنه لالس بقارا  نهاائي لا ال للطعان  للاه باإلللااا, إذ أناه   ياؤ ر أاي 
المرفد القانوني للموظاف, إضااأة إلاى أن الطعان القضاائي ضاد لارا  اإلحالاة لالس 

العمللاااة ألناااه لاااد يساااتلرق ولااام ي اااوق المااادة الدمنلاااة للتحقياااق لاااه أائااادة مااان الناحلاااة 
 ينما ا تأا  اآلخر من ال قه ذهل إلى أحعلاة الموظاف الماتهم الطعان  ,(26)التأديبي

 لااى لاارا  اإلحالااة إلااى التحقيااق, حيااث إن لاارا  اإلحالااة لااه  اادة   ااا  ااالبلة  لااى 
دون انتظااا  القاارا   المرفااد القااانوني للمااتهم, األماار الااة  يعطلااه حااق الطعاان  للااه

 . (27)النهائي للمح مة
ي,حااع أن الاارأ  الااة  أ طااى حااق الموظااف المااتهم أااي الطعاان  لااى لاارا  
اإلحالة هو ألرب للعدالة والمنطاق, ألناه لالس مان العادل تارك الموظاف ينتظار أتارة 

                                                           
العليا, اجلزء الثاين, العدد  ( جملة احملكمة1962.3.24ق, جلسة )19/7احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم (24)
 .148(, ص1)
معة بنغازي, بدون صبيح بشري مسكوين, القضاء اإلداري يف اجلمهورية العربية الليبية, دراسة مقارنة, منشورات جا (25)

. حممد ماجد ايقوت, التحقيق يف املخالفات التأديبية, دراسة مقارنة, منشأة 320-319,  ص1974طبعة, 
. عبدالفتاح حسن, التأديب يف الوظيفة العامة, دار النهضة 213, ص2002ية, بدون طبعة, املعارف اإلسكندر 

 .147-146, ص1964العربية, القاهرة, بدون طبعة,
.  حممد ماجد ايقوت, املرجع السابق ذكره, 320 -319صبيح بشري مسكوين, املرجع السابق ذكره, ص (26)

 .213ص
 .147-146فة العامة, املرجع السابق, صعبدالفتاح حسن, التأديب يف الوظي (27)
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نويلة حتى ي د  القرا  النهائي وهو تحم ولف المتهم لد ي ون أحيل من جهة 
إضاأة إلى أن اإلحالة إلاى التحقياق لاد تلاون لهاا نتاائج وخلماة وهاو ثير مات ة, 

 ما لد يتعرض له الموظف للولف ا حتلاني  ن العمل.
ممااااا ااااابق  ي,حااااع أن القااااانون الليبااااي لااااد أشااااترك مااااع القااااانون اللااااويتي 
والم ر  فونه لم ين  لراحة و  ضمنًا  لاى حاق الموظاف الماتهم الطعان  لاى  

لتحقيق, أماا القاانون العرالاي أقاد مانه الموظاف حاق الطعان  لاى لرا  اإلحالة الى ا
لااارا  اإلحالاااة ضااامن القااارا  النهاااائي, وأاااي هاااةا اشاااترك ماااع القضااااا اإلدا   الليباااي 
والقضاا الم ر  حيث اشترنا وجود لا ة النهائلاة أاي لارا  اإلحالاة إلاى التحقياق 

بي النهاائي, وأاي هاةا وأجا ا  أن يتم الطعن  لاى لارا  اإلحالاة ضامن القارا   التاأدي
يباادو القااانون العرالااي أنهاار  اادً  ماان القااانون الليبااي, إذ أنااه أوضااه لااراحة فلفلااة 
الطعن  لى لرا  اإلحالة, ويبدو أنه أخة أي ا تباا   أن الموظاف لاد   ي اون  جال 
لااانون ولااد يأااد مشااقة ولااعو ة أااي البحااث  اان القا اادة أااي أح ااام القضاااا,  ولااد 

تااًا يتأاااو  الماادة المحااددة لانونااًا للطعاان ممااا لااد يااؤد  إلااى يسااتلرق البحااث منااه ول
ضاالا  حقولااه,  لااةا اااهل  للااه فلفلااة إيأاااد القا اادة وا ااات ادة منهااا وذلااك بااالن  
 لراحة أي ن وله القانونلة  لى فلفلة الطعن  لى لرا  اإلحالة إلى التحقيق.    

نبااق الشااروي  نمااا ي,حااع أيضااًا أااي تأااا  القضاااا اإلدا    الليبااي أنااه لااد
الواجاال تواأرهاااا أاااي القااارا  اإلدا   منهاااا أن ي ااون القااارا  نهائلاااًا و تناااااى أن لااارا  
اإلحالة لد تلون له   ا  البلة  لى المستقبل الوظل ي للموظاف العاام, منهاا ماا لاد 
يتعرض له الموظف للولف ا حتلاني  ن العمل, وهةا ما يضر بسمعته والتشهير 

األمر الة  لد ي قد الهقة باه أاي العمال, مان هناا فاان  لاى  به  ين  م,ئه و ؤااا 
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القضاااا اإلدا   أن  يضااع ااااتهناا  لااى لاا ة النهائلااة أااي القاارا  اإلدا   لاابعض 
القاارا ات )مهاال لاارا  اإلحالااة إلااى التحقيااق التااأديبي( ويأعلهااا لا لااة للطعاان القضااائي 

 لما لها من نتائج باللة الاطو ة وأق ما الف  لانه. 
 التحقيق: ع الثالث: سقوط الحق في اإلحالة إلىالفر 

إن اإلحالااة إلااى التحقيااق يأاال أن تااتم خاا,ل أتاارة  منلااة معقولااة ماان تااا ي  
ا تلااااب الماال اااة, حتاااى   ي اااون هاااةا اإلجاااراا مهاااددًا لموظاااف ماااتهم األلااال فلاااه 
البرااة وحتى تهبم إدانته من السلطات المات اة مان جهاة, ومان جهاة أخارى حاث 

 ة  لااى إلامااة الااد وى أااي أتاارة  منلااة ل اايرة حتااى   تضاالع األدلااة التااي جهااة اإلدا
 .(28) بتم اإلدانة

لساانة  12( ماان القااانون  لاام 164ولقااد حاار  المشاار  الليبااي أااي المااادة )   
م,  لااى أن تلااون إلامااة الااد وى التأديبلااة أااي أتاارة  منلااة محااددة , ولااد أاارق 2010

, حيااااث ن اااام  لااااى أن (29)ال ااااات الماللااااة ااااين الماال ااااات التأديبلااااة اإلدا يااااة والما
                                                           

 .87, ص1981حممد حممود ندا, انقضاء الدعوى التأديبية, دراسة مقارنة, دار الفكر العريب, الطبعة األوىل,  (28)
ال يف أداء العمل والغياب املتكرر بدون عذر أو أذن أو خأخري املوظف عن مواعيد مهاملخالفات اإلدارية مثل اإل (29)

الرمسية, أما املخالفات املالية فقد وضعت احملكمة العليا معيار هلا بقوهلا "يعترب من املخالفات املالية كل تصرف العمل 
يؤدي إىل صرف مبلغ من األموال العامة أو ضياع حق من احلقوق املالية للدولة أو املؤسسات أو اهليئات العامة.., 

داًي أو كان نتيجة وبغض النظر أيضًا عما إذا كانت القوانني وذلك بغض النظر عما إذا كان الذنب املقرتف عم
ق, جلسة 1/27واللوائح اليت وقع الفعل ابملخالفة هلا ذات طبيعة مالية حبثة أم ال.". احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم

 .9(, ص3) (, العدد20( جملة احملكمة العليا, السنة )1983.3.23)
سواء كانت املخالفات إدارية أو مالية فأهنا تندرج حتت ما يسمى ابملخالفات التأديبية يتنني من احلكم السابق أنه 

ويقصد هبا )إخالل املوظف العام بواجباته الوظيفية أو خروجه على مقتضياهتا يشكل جرمية خأديبية حتق مساءلته عنها 
 أمام سلطة التأديب املختصة(. 
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"تسااق  الاااد وى التأديبلاااة بانقضاااا  , اااة اااانوات مااان يااوم ولاااو  الماال اااة , وتلاااون 
الماادة خمسااة ااانوات  بالنساابة للماال ااة التااي يترتاال  ليهااا ضاالا  حااق ماان حقااوق 

 .(30)الادانة العامة..."
اااريانه ي,حااع أن القااانون لااد حاادد ماادة تقااادم الااد وى التأديبلااة وحاادد  اادا 

وهو من تا ي  ولو  الماال ة التأديبلة, بحيث تسق  الماال اة اإلدا ياة بمارو   , اة 
اااانوات مااان تاااا ي  ا تلااااب الماال اااة  ينماااا تساااق  الماال اااة الماللاااة بمااارو  خمساااة 
اانوات ماان تاا ي  ا تلاااب الماال اة, و للااه أاانن أاوات هااة  المادة يتح اان الموظااف 

أ  تمتنااع الأهااة المات اة باتااااذ إجااراا تااأديبي مان إلامااة الااد وى التأديبلاة ضااد  )
(, ودذا ما خال م ذلك ولامم بنحالة الموظف للتحقياق فاان ت ارأها باانً, لساقوي 
 84الااد وى بالتقااادم, وهااةا مااا ذهباام إللااه المح مااة العللااا الليبلااة أااي القضاالة  لاام 

مألاس التي ألامهاا ال 16/1997ق  ندما لضم  بط,ن "الد وى التأديبلة  لم48/
التااأديبي للماال ااات الماللااة لسااقونها بمضااي الماادة.., حيااث إن الماال ااة لااد حااد م 

وتماام إحالااة الطااا ن إلااى المألااس التااأديبي للماال ااات الماللااة خاا,ل  1991ااانة 
أ  بعااد ااام ااانوات ماان ولااو  الماال ااة, وحيااث أن أو اق الطعاان لااد  1997ااانة 

                                                                                                                                              

"النظام القانوين للمخالفات املالية يف التشريع اللييب", جملة احملامي, السنة  أنظر يف ذلك تفصياًل: خليفة سامل اجلهمي,
 .100-99, ص1995(, يناير46.45(, العدد )12)
يالحظ أن القانون احلايل قد حافظ على نفس التفرقة بني املخالفة املالية واإلدارية وبنفس الفرتة الزمنية املنصوص  (30)

م بشأن اخلدمة املدنية, إذ نصت على أن "تسقط 1976لسنة  55نون السابق رقم ( من القا96عيها يف املادة )
الدعوى التأديبية ابنقضاء ثالث سنوات من اتريخ وقوع املخالفة وتكون املدة مخسة سنوات ابلنسبة إىل املخالفات اليت 

أو  هتاماالمن إجراءات التحقيق أو إجراء  يرتتب عليها ضياع حق للخزانة العامة للدولة وتنقطع املدة يف احلالتني أبي
 احملاكمة وتسري املدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.".
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الااد وى تلااون لااد اااقطم بمضااي  خلاام ممااا ي يااد اتااااد أ  إجااراا لااانع للماادة أاانن
المدة, لما فاان ذلاك أانن المألاس التاأديبي للماال اات الماللاة إذ لار  إداناة الطاا ن 
 اااان الماال ااااة المنسااااو ة إللااااه أننااااه ي ااااون لااااد أخطااااأ أااااي تطبيااااق القااااانون متعااااين 

 .(31)النقض"
ي,حااع ماان الح اام السااا ق أن المح مااة العللااا لااد ات قاام مااع المشاار   ناادما 

, و للااه (32)ات التاااأديبلة أااي  أااع الااد وى التأديبلااة بماادة  منلااة محااددةلياادت الساالط
أانن إحالااة الموظاف المااتهم إلاى التحقيااق خا,ل ال تاارة الدمنلاة المحااددة لانوناًا يترتاال 
 للااه انقطااا  ماادة التقااادم للماال ااة اااواا أ تلبهااا الموظااف المااتهم بم اارد  أو تعاادد 

أن انقطا  المادة الدمنلاة ألحاد المتهماين الموظ ين المتهمين أي جريمة واحدة, ذلك 
يترتااااال  ليهاااااا انقطا هاااااا لأملاااااع المتهماااااين حتاااااى ودن لااااام تتااااااة إجااااارااات تأديبلاااااة 

 .(33)ضدهم
أمااا إذا فااون ال عاال الواحااد ماال ااة تأديبلااة وجريمااة جنائلااة أااي ولاام واحااد 
نسارلة األمااوال العامااة أو التدوياار أااي المساتندات الراااملة, أاانن المشاار  الليبااي بعااد 

( ماان القااانون 164أن حساام التااران الااد وى التأديبلااة بالااد وى الأنائلااة أااي المااادة )
تبااااي  الااد وى التأديبلااة بالاااد وى م, إذ أنااه لااام ياان   لااى ا  2010لساانة  12 لاام 

الأنائلة, حيث أنه أ ل  ين الد وتين بحيث تسق  الد وى التأديبلة بمضاي المادة 
المحااددة أااي القااانون ودن لاام تسااق  الااد وى الأنائلااة, إ  أنااه أ اااد ماان جديااد الاار   

                                                           
يا, القضاء ( جمموعة أحكام احملكمة العل2005.6.2ق, جلسة )84/48احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم  (31)

 .102ص ,2005اإلداري, السنة 
 م.2010لسنة  12( من القانون رقم 164املادة ) (32)
 املرجع السابق ذكره. ( ,164املادة )(33)
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م بشاأن 2015لسانة  4 ين الاد وتين مان حياث ااقوي المادة, ب ادو  القاانون  لام 
( حيااث ن اام  لااى أن ".... ومااع ذلااك إذا فااون ال عاال جريمااة 164ادة )تعااديل الماا

 .(34)جنائلة أ, تسق  الد وى التأديبلة إ  بسقوي الد وى الأنائلة"
لساااانة  12مماااا ااااابق ي,حااااع أن المشاااار  الليبااااي أااااي القااااانون الحااااالي  لاااام 

م, لااد ألاااب  ناادما ليااد الااد وى التأديبلااة بماادة  منلااة محااددة ب  االها  اان 2010
 وى الأنائلة, وذلك حتى   تبقى ال ًا مسالطًا  لاى  بباة الموظاف يهادد  ناوال الد

حلاتاااه, وأاااي هاااةا جااااا القاااانون الحاااالي  لاااى خااا,ف ماااا فاااان من اااو   للاااه أاااي 
م بشاااأن الادماااة المدنلاااة, الاااة    ااا  ااااقوي 1976لسااانة  55القاااانون الساااا ق  لااام 

دول المشاار  الليبااي  اان , إ  أنااه  اا(35)الااد وى التأديبلااة بسااقوي الااد وى الأنائلااة 
مول ااه بشااأن ال  اال  ااين الااد وى التأديبلااة والااد وى الأنائلااة, بالتعااديل الااة  أجاارا  

م, ودلااارا   الااار    اااين 2010لسااانة  12( مااان القاااانون  لااام 164 لاااى نااا  الماااادة )
الد وتين من حيث ااقوي المادة, يبادو تأاا  ثيار االلم,  ذلاك أن الأريماة الأنائلاة 

التأديبلة من حيث الهادف مان العقو اة, إذ أن العقو اة الأنائلاة تاتلف  ن الماال ة 
هاااادأها حمايااااة المأتمااااع  ينمااااا العقو ااااة التأديبلااااة هاااادأها حمايااااة م اااالحة الوظل ااااة 

 .(36)العامة

                                                           
 .20(, ص1, العدد )2015(, اجلريدة الرمسية, السنة 164م بشأن تعديل املادة )2015لسنة  4القانون رقم  (34)
م بشأن اخلدمة املدنية. أنظر:  إحممد أمحد البريي, القوانني 1976لسنة  55( من القانون رقم 96املادة ) (35)

 .12, ص1977والقرارات ذات العالقة ابلوظيفة العامة واملوظف, اجلزء األول, بدون انشر وال طبعة, واللوائح 
(, العدد 10(  جملة احملكمة العليا, السنة )1974.3.14ق,جلسة )3/20احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم  (36)
 .41(, ص4)
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مان جهاة أخارى ي,حااع أن ا تبااي ااقوي الااد وى التأديبلاة بساقوي الااد وى 
م بشأن تعديل 2015ة لسن 4الأنائلة, وأقًا لما هو من و   لله أي القانون  لم 

(, يعني أن المشر  لد ا تد وأ ترف بمدة التقادم المن و   ليها أي 164المادة )
القانون الأنائي, وحيث إن  القانون لد أللى التقادم فسبل لسقوي الد وى الأنائلاة 
وهاااااةا معناااااا   ااااادم ااااااقوي الاااااد وى التأديبلاااااة مطلقاااااًا إذا ماااااا ترتااااال  ليهاااااا جريماااااة 

أندتاااه المح ماااة العللاااا الليبلاااة بقولهاااا "... وماااع ذلاااك إذا فاااون  , وهاااةا ماااا(37)جنائلاااة
ال عل جريمة جنائلة أ, تسق  الد وى التأديبلة إ  بساقوي الاد وى الأنائلاة, وم ااد 
ال قاارة .. ماان هااةا الاان  إذا فااون ال عاال الواحااد المنسااوب للمااتهم ماال ااة إدا يااة أو 

ئلااة يترتاال  ليهااا بقاااا الااد وى ماللااة وجريمااة جنائلااة أاانن  اادم اااقوي الااد وى الأنا
, األمااار (38)التأديبلاااة و ااادم انطبااااق مااادد ااااقوي الاااد وى التأديبلاااة األخااارى  ليهاااا.."

الة  يترتال  للاه أن تبقاى الاد وى التأديبلاة اال ًا مسالطًا  لاى الماتهم ناوال حلاتاه 
اوى بقى أي الوظل ة أو ترفها بالتقا د أو أل  ابل لانوني  خر, وهاةا مان شاأنه 

قاد اللاياة ماان العقو اة وأ رهاا  لااى الموظاف لعاادم  د اه أاي أتاارة  منلاة ل اايرة أن ي 
من تا ي  ا تلابه للماال ة, من هنا فان  لى المشر  حسل وجهاة نظار  أن يبقاى 
 لاى مول اه السااا ق وهاو ال  اال  اين الاد وى التأديبلااة والاد وى الأنائلااة مان حيااث 

                                                           
بعض األحكام اخلاصة ابلدعوى اجلنائية إذ نصت  م بشأن تقرير1997لسنة  11( من القانون رقم 1املادة ) (37)

على " ال تسقط اجلرمية وال تنقضي الدعوى اجلنائية مبضي املدة", موسوعة التشريعات اجلنائية, مطابع اهليئة العامة 
 .164, ص1998لشؤون القضاء, 

(, العدد 40ا, السنة )( جملة احملكمة العلي2005.1.9ق, جلسة )60/48احملكمة العليا, الطعن إداري رقم  (38)
 .59(, ص2)
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 12( ماان القااانون  لاام 164) اااقوي الماادة وأقااًا لمااا هااو من ااو   للااه أااي المااادة
 م.2010لسنة 

م بشاااأن تعاااديل 2015لسااانة  4ودذا فاااان مولاااف المشااار  أاااي القاااانون  لااام 
( اادم اااقوي الااد وى التأديبلااة   تبانهااا بالااد وى الأنائلااةأ أهاال هااةا 164المااادة )

 يت ق مع القوانين األخرى والمطبقة  لى الموظ ين العامينأ
ر إلااى أئااة المااوظ ين الااةين أخضااعهم اإلجابااة  لااى التساااؤل تقتضااي النظاا

المشر  لقانون خا  من ذلك أ ضاا هيئة التد يس, أو إلى لانون الرلابة اإلدا ياة 
با تبااا  أن جهااا  الرلابااة يااات  بالرلابااة  لااى جملااع الأهااات اإلدا يااة أااي الدولااة 
والموظ ين العاملين  ها, حيث يعمل  لى متابعاة أ ماالهم للتحقاق مان مادى تحقياق 

 للاتهم وأداا واجباتهم وأقًا للقوانين واللوائه, وذلك وأقًا لما يلي:  مسؤو 
م بشاأن تعاديل الماادة 2015لسنة  4ي,حع أن التعديل الة  أجرا  القانون  لم  -1
 20(, مت ااااااااق  لااااااااى ااااااااايبل المهااااااااال مااااااااع لااااااااانون الرلابااااااااة اإلدا يااااااااة  لاااااااام 164)

, حيااااث أن لااااانون الرلابااااة اإلدا يااااة لاااام ي اااارد ناااا  خااااا  بسااااقوي (39)2013لساااانة
الد وى التأديبلة, وأي غلاب الن  القانوني أي تحديد تقادم الاد وى التأديبلاة أأناه 
ي ون لعضو الرلابة مباشرة إجراا اإلحالة إلى التحقيق وم,حقة مرتلبها أي أ  أي 

نبلاي الرجاو  إلاى القاانون ولم دون تقييد  ادمن محادد, وحتاى أاي حالاة القاول أناه ي
م, أأناه بااالعودة إللااه و التعاديل الااة  أجاارا  المشار   لااى ناا  2010لساانة  12 لام 

                                                           
 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية. منشور على املوقع اإللكرتوين:2013لسنة  20القانون رقم  (39)

https://security-legislation.ly/ar/node/31965 

https://security-legislation.ly/ar/node/31965
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( يتباااين أناااه لاااد تبناااى مااادة تقاااادم الاااد وى الأنائلاااة الاااة  لااام يحااادد لهاااا 164المااادة )
 المشر  الأنائي أترة  منلة محددة وذلك وأقًا لما الف  لانه.

(  ااين الااد وتين 164م بشااأن تعااديل المااادة )2015لساانة  4  اا  القااانون  لاام  -2
التأديبلة والأنائلة من حيث اقوي المدة, إ  أنه ي,حع أن بعض اللوائه والاالة 
ب ئااة معينااة ماان الماااوظ ين لااد أ االم الااد وى الأنائلاااة  اان الااد وى التأديبلااة مااان 

 ( ماان  ئحااة أ ضاااا هيئااة التااد يس66حيااث اااقوي الماادة, ماان ذلااك مااهً,  المااادة )
ن اام  لااى أن " تنقضااي الااد وى التأديبلااة بااااتقالة  ضااو هيئااة التااد يس ولبولهااا 

 لاااى أ  مااان الاااد وتين   مااان لأناااة الأامعاااة, و  تاااأ ير  نقضااااا الاااد وى التأديبلاااة
 .  (40)المدنلة الناشئة  ن ذات الوالعة "الأنائلة و 

ى يتباين مان الان  السااا ق أن ال,ئحاة لام تحادد أتاارة  منلاة  نقضااا الااد و 
الاتأديبلة, ودنما حددت الحالة التي بموجبها تسق  الد وى وهي لبول ااتقالة  ضو 
هيئاااة التاااد يس, وأاااي هاااةا تاتلاااف ال,ئحاااة  ااان القاااانون الاااة  لياااد إلاماااة الاااد وى 
الاتاديبلة بمدة محددة, إ  أن المادة الساابقة أضااأم لا ادة أخارى م ادهاا أن ااقوي 

لااد وى الأنائلااة, أ  أن تسااتمر النلابااة العامااة أااي الااد وى التاااأديبلة    ,لااة لااه با
إجااراا التحعلقااات والسااير أااي الااد وى الأنائلااة إلااى حااين الت اارف أيهااا إمااا بح ااع 
التحقياااق أو اإلحالاااة إلاااى مح ماااة الأناياااات, ودن ال  ااال  اااين الاااد وتين مااان حياااث 

                                                           

 مساءاً  20:5لساعة  ا      2020.7.13  اتريخ
 م. منشورة على املوقع اإللكرتوين:2001لسنة  99الئحة أعضاء هيئة التدريس الوطنني ابجلامعات رقم  (40)

https://aladel.gov.ly/home/?p=1766 

 مساءاً  22:15الساعة       2020. 7. 11اتريخ 

 

https://aladel.gov.ly/home/?p=1766
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ااااقوي المااادة معناااا  تطبياااق المااادة المن اااو   ليهاااا أاااي القاااانون الأناااائي الااااا  
لساااانة  4, وأااااي هااااةا تت ااااق ال,ئحااااة مااااع القااااانون  لاااام  (41)قااااادم الااااد وى الأنائلااااة ت

(, إذ أناااااه فااااا, منهماااااا أ تاااااد بالمااااادة الدمنلاااااة 164م بشاااااأن تعاااااديل الماااااادة )2015
المن اااو   ليهاااا أاااي القاااانون الأناااائي, وهاااةا يقاااود إلاااى تسااااؤل م ااااد  أاااي حالاااة 

 هأا تلاب  ضو هيئة التد يس للماال ة أ  لانون ينطبق  لل
م وتعدي,تاااااه, القاااااانون األم للقاااااوانين 2010لسااااانة  12يعتبااااار لاااااانون  لااااام    

األخرى أ  يتم الرجو  إلله إلنمال الق او  والانق  إذا وجاد أاي القاانون الااا , 
ذلااك أن الاان  العااام ي ماال الاان  الاااا  فلمااا لاام ياان   للااه ماان أح ااام, وللاان 

يق, ألن المشار  إذا خا  متى وجد الان  أاي القاانون الااا  أأناه األولاى باالتطب
أئااة ماان المااوظ ين بقااانون خااا   ا ااى أااي ذلااك نبلعااة العماال, وماان  اام أأنااه أااي 
وجاود الاان  القااانوني أااي  ئحااة أ ضاااا هيئاة التااد يس أأنااه ي ااون لااه األولويااة أااي 
التطبيق إ  إذا لم يوجد ن  بال,ئحة أأنه ينبلي الرجو  إلى لانون  ,لات العمل 

ألم, وهااااةا مااااا أندتااااه المح مااااة العللااااا أااااي الطعاااان اإلدا    لاااام با تبااااا   القااااانون ا
ق ماان أناااه "... أن تطبياااق  لاااانون الادماااة المدنلاااة  لاااى هاااة  الوالعاااة إنماااا 98/53

يساااتند  لاااى أن هاااةا القاااانون هاااو القاااانون العاااام الاااة  يح ااام الرابطاااة الوظلفلاااة  اااين 
لاااام  لاااى هااااةا اإلدا ة والموظاااف, فماااا أن  ئحااااة أ ضااااا هيئااااة التاااد يس.. لاااد أحا

 . (42)القانون ... فلما لم يرد بشأنه ن  أي ال,ئحة"

                                                           
 .164م, املرجع السابق, ص1997لسنة  11( من القانون اللييب رقم 1املادة ) (41)
(  جمموعة أحكام احملكمة العليا, القضاء 2007.11.15جلسة ) ق,98/53عليا, الطعن اإلداري رقم احملكمة ال(42)

 .732, ص2007اإلداري, اجلزء الثاين, السنة 
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 المطلب الثاني
 األثر المترتب على اإلحالة إلى التحقيق التأديبي

ماااان أهاااام ا  ااااا  التااااي تترتاااال  لااااى إحالااااة  الموظااااف إلااااى التحقيااااق ولااااف 
الموظااف المااتهم  اان العماال احتلانلااًا, أمااا المق ااود بااهأ ومااا هااو األ اار القااانوني 

ترتااال  لاااى لااادو  هاااةا القااارا  بالنسااابة للموظاااف الماااتهم مااان حياااث حقولاااه أاااي الم
المرتل والتربلةأ أ  هل منه المشر  الموظف الحق أي المرتل والتربلاة أ نااا مادة 

 الولف ا حتلانيأ هةا ما ايتم منالشته وأقًا لما يلي:
 الفرع األول: مفهوم الوقف االحتياطي:

لسااااانة  12أاااااي القاااااانون الحاااااالي  لااااام لااااام يااااارد تعرياااااف للولاااااف ا حتلااااااني 
م, وفةلك لوانين الادمة المدنلة السابقة له, وأي هةا يت ق القاانون ماع ثيار  2010

 .(43)من تشريعات الدول األخرى 
أما القضااا اإلدا   الليباي أقاد  ارف الولاف ا حتلااني بأناه "إااقاي و ياة 

اااالطته و  يباشااار  الوظل اااة  ااان الموظاااف إااااقانًا مؤلتاااًا, أااا, يتاااولى خااا,ل الولاااف
 مله, ذلك أن الموظف لد تسند إلله تهم وتوجه إلله مأخة, ويقتضي ذلك ا حتلاي 

                                                           
ربية يالحظ أن خال بعضها من اإلشارة إىل تعريف الوقف فيما مت االطالع عليه من تشريعات الدول الع (43)

 12م بشأن إصدار اخلدمة املدنية والقانون اللييب رقم 2016لسنة  81االحتياطي, مثال ذلك القانون املصري رقم 
م بشأن عالقات العمل, ولكن القانون السوري خيتلف عن القانون اللييب واملصري, حيث عرف الوقف 2010لسنة 
م على أنه "فصل املوظف عن 1962لسنة  90اطي يف املادة السادسة من املرسوم التشريعي السوري رقم االحتي

 وظيفته مؤقتاً حىت عودته إليه".
أنظر يف ذلك : حممد أمحد مصطفى, اإلجراءات االحتياطية يف التأديب يف الوظيفة العامة, دراسة مقارنة, دار النهضة 

 ..222, ص1998 العربية, القاهرة, بدون طبعة,
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ب ف يد   ن العمل الموفول إلله لونًا للعمل العام, وحتى يأر  التحقيق أي جو 
خااااال ماااان تااااأ ير  و عياااادًا  اااان ااااالطانه إلااااى أن تتضااااه الحعلقااااة فلمااااا هااااو منسااااوب 

 .(44)إلله."
مح مااة أن الولاااف ا حتلاااني إجااراا مؤلااام ي ااد  مااان يتبااين ماان ح ااام ال

السلطة المات ة بنلدا  , الهدف منه منع الموظف مباشارة أ ماال وظل تاه, وذلاك 
,  للاااه أااانن الولاااف  ااان العمااال لااالس (45)إذا التضااام م ااالحة التحقياااق هاااةا الولاااف
, يعطاي جهاة اإلدا ة الحاق أاي فاف ياد (46)بعقو ة تأديبلة ودنما هاو إجاراا احتلااني

, شار ه المشار   ان  (47)موظف  ن مباشرة أ مال وظل تاه فانجراا ولاائي مؤلامال
لريه لم لحة التحقيق إذا التضم م لحة التحقيق ذلك, وأي هةا يت اق القضااا 

                                                           
(, 34.33( جملة احملكمة العليا, السنة )2001.1.28ق, جلسة )70/44احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم  (44)

 .82ص
أنظر تفصياًل: علي مجعة حمارب, التأديب اإلداري يف الوظيفة العامة, دراسة مقارنة, دار املطبوعات اجلامعية  (45)

 .495-494, ص2010اإلسكندرية, بدون طبعة, 
أنظر كاًل من: عبدهللا حممد أرمجند, فلسفة اإلجراءات التأديبية, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة األوىل,  (46)

. صبيح بشري مسكوين, مبادئ القانون اإلداري اللييب, دراسة مقارنة, الناشر الكتاب والتوزيع 268, ص1998
. عدانن عمرو, مبادئ القانون اإلداري, املرجع السابق, 379, ص1982واإلعالن واملطابع, بنغازي, بدون طبعة, 

. حممد عبيد احلسناوي, التأديب وأثره يف احلد من األخطاء املسلكية لرجال الشرطة, مركز البحوث 268ص
 .80, ص1999والدراسات الشارقة, بدون طبعة, 

يف الوظيفة العامة يف القانون اللييب, دراسة  أنظر كاًل من: نصرالدين مصباح القاضي, النظرية العامة للتأديب (47)
. 515, ص 1997اهرة, الطبعة األوىل, موازنة يف القانون اللييب واملصري والشريعة االسالمية,  دار الفكر العريب, الق

نشر جالل أمحد األدغم, التأديب يف ضوء حمكميت الطعن, النقض, اإلدارية العليا, دار الكتب القانونية ودار شتات لل
. حممد ماجد ايقوت, شرح اإلجراءات التأديبية, منشأة املعارف 299, ص2009والربجميات, مصر, الطبعة الثالثة, 

 .148, ص2004اإلسكندرية, بدون طبعة, 
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اإلدا   ماااع المشااار  الاااوظل ي, ويبااادو أن المشااار  الليباااي  فاااان  اااادً   نااادما لياااد 
يمهاال ضاامانة للموظااف إذ أنااه  (48)الولااف ا حتلاااني بساابل م االحة التحقيااق أقاا 

المااتهم ألنااه لاان يولااف  اان العماال إ  لهااةا الساابل, ويباادو ماان ذلااك أن المشاار  لااد 
 ا ى أن الموظف المتهم محل التحقيق  لد ي ون لاحل الطة أو ن اود مان شاأنه 
التأ ير  لى اير التحقيق فنجباا  الموظاف المارؤوا  لاى اإلد ا باألوال ل االحه 

ستندات من شأنها التأ ير  لى نتلأة التحقيق  فل ذلك أو بلامه بنخ اا و ائق أو م
 يستد ي إبعاد الموظف  ن مداولة مهنته بش ل مؤلم.

مماااا اااابق يتباااين أن الولاااف ا حتلااااني إجاااراا مؤلااام ي اااد  مااان السااالطة 
المات اااة الهااادف مناااه منااااع الموظاااف مباشااارة أ مااااال وظل تاااه, وذلاااك إذا التضاااام 

إلاى تسااؤل م ااد  ماا هاو اإلجاراا القاانوني م لحة التحقيق هاةا الولاف, وهاةا يقاود 
الواجل اتبا ه من الموظف الماتهم إذا ماا اااتادمم جهاة اإلدا ة إجاراا الولاف أاي 

 ثير م لحة التحقيقأ
م بشااأن القضاااا اإلدا  , المسااائل الوظلفلااة 1971لساانة  88 اادد القااانون 

ا حتلااني مان  , إ  أناه لام ياو د لارا  الولاف(49)التي يات  بالنظر أيهاا ودللااهاا
( مان هاةا القاانون 2( مان الماادة )5ضمن هاة  المساائل, وللان باالعودة إلاى ال قارة )

يتنين أنها ن م  لى اخت ا  القضاا اإلدا   بالنظر أي "الطلبات التي يقدمها 
األأااااراد والهيئااااات بنللاااااا القاااارا ات اإلدا يااااة النهائلااااة", وحيااااث أن الموظااااف لباااال أن 

م هااو أااردًا ماان أأااراد المأتمااع لااه حااق التمتااع بالحمايااة ي تساال لاا ة الموظااف العااا

                                                           
 م. 2010لسنة  12( من القانون رقم 157املادة ) (48)
 م.1971لسنة  88 رقم نو ( من القان2املادة ) (49)
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القضائلة أي حالة لدو  لارا  أضار بم الحته, وحياث أن لارا  الولاف لاه أضارا  
معنوية  لى الموظف لما لد يتعرض لاه مان األلاويال  اين  م,ئاه و ؤاااا  ودااااة 
ن للساامعة, وفااةلك لااه أضاارا  ماديااة أااي حرمانااه ماان ن ااف  اتبااه,  للااه أأنااه يم اا

القول أن من حق الموظف اللأاوا الاى القضااا للطعان  لاى لارا  الولاف اااتق,ً , 
وهةا ما أوضحته المح مة العللا بقولها " .. من  ين المسائل المن و   ليها أي 

م .. وهاااي الطلباااات التاااي يقااادمها 1971لسااانة  88الماااادة الهانلاااة مااان القاااانون  لااام 
ا يااة النهائلااة, ومااا يشااتري أااي هااة  الااد وى أن األأااراد والهيئااات بنللاااا القاارا ات اإلد

ي ااون نعنااًا باإلللاااا  لااى لاارا  إدا   نهااائي و  يشااتري أيهااا تااواأر لاا ة الموظااف 
 . (50)العمومي"
أماا القضاااا اإلدا   أقااد ذهال إلااى أحعلااة الموظااف أاي الطعاان  لااى لاارا   

تهم با تلاب الولف  ا حتلاني بقولها "... وحيث أنه من الها م.. أن الطا ن لد ا
بعض األ مال لد تش ل جريمة جنائلة, مما د ا  ئلساه إلاى ول اه  ان  ملاه لحاين 
انتهاا النلابة من التحقيق فلما نسل إللاه,.... لماا فاان ذلاك وفاان لارا  الولاف ... 
ودن  لق  لى شري أاا  وهو انتهاا النلابة العامة من التحقيق.., إ  أنه   يعني 

محااددة  ه, ااة أشااهر أااي جملااع األحااوال.. ومااؤدى ذلااك أن أن ماادة ول ااه  اان  ملااه 
يباادأ ماان اليااوم  -أيااًا فااان األماار بشااأنه –ملعاااد الطعاان  لااى لاارا  ول ااه  اان  ملااه 

                                                           
(, جمموعة أحكام احملكمة العليا, القضاء 2007.1.14ق جلسة )53/52طعن اإلداري رقم احملكمة العليا, ال (50) 

 .83م, ص2007اإلداري, اجلزء األول, السنة 
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التاااالي إلب,ثاااه باااه و عااادم تم يناااه مااان مباشااارة  ملاااه ااااواا تااام التحقياااق معاااه أم لااام 
 . (51)يتم"

الموظاف الماتهم  يتبين من الح م السا ق أن القضاا اإلدا   الليبي لد منه
حق الطعن  لى لرا  الولف, وأن ملعاد احتساب الد وى أي الولف يبدأ مان الياوم 
التااالي إلب,ثاااه باااه, ويبااادو تأاااا  ااااللم, لماااا للولاااف مااان أ اااا  اااايئة  لاااى المساااتقبل 
الااوظل ي للموظااف وذلااك أقااًا لمااا ااالف  لانااه, ويباادو أااي هااةا أن القضاااا لااد  ا ااى 

تعساف الاة  لاد يتعارض لاه مان  ؤاااا  باااتادام م لحة الموظف وحمايته من ال
الولااف لم اااله أخاارى ثياار م االحة التحقيااق, أااالموظف ماارؤوا ويظاال الطاارف 
الضعلف أي الع,لة الوظلفلة أي المؤاسة العامة, وهةا ما لد يشاأع  ؤاااا  مان 
 إبعاد   لى الوظل ة لتحقيق م اله شا لة    ,لة لها بم لحة التحقيق.  

 لفرع الثاني: مدة الوقف االحتياطي: ا
م, مااادة 2010لسااانة   12( مااان القاااانون الحاااالي  لااام 157حاااددت الماااادة )

, فماااا حااادد (52)الولاااف ا حتلااااني  ااان العمااال للموظاااف الماااتهم بمااادة  , اااة أشاااهر
السااالطات المات اااة باااالولف ا حتلااااني وهاااي السااالطات المات اااة باااالتحقيق ماااع 

, إ  أنااه لاام (53)ماادة الولااف  لااى  , ااة أشااهرالموظااف المااتهم أااي حالااة الت اارت 
يحدد نريقة الولف هل بقرا  واحد أو بقرا ات متعددة أي المادة المحاددة لانوناًا, أماا 

                                                           
 .82ق, املرجع السابق, ص70/44احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم  (51)
يالحظ أن القانون احلايل قد حافظ على نفس املدة املنصوص عليها يف القوانني السابقة, من ذلك مثاًل حددت   (52)

لسنة  55( من القانون رقم 81املادة ) م بشأن اخلدمة املدنية, و1964لسنة  19( من القانون رقم 61املادة )
 ن العمل للموظف املتهم مبدة ثالثة أشهر.م بشأن اخلدمة املدنية, أن تكون مدة الوقف االحتياطي ع1976

 م. 2010لسنة  12رقم  ( من القانون157املادة ) (53)
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إذا ااااتد م م االحة التحقيااق ولااف الموظااف احتلانلااًا ماادة تديااد  اان  , ااة أشااهر 
مادة  أأنه يأل  لى الطة التحقيق إحالة األمر إلى مألس التأديل للبث أي تمديد

, وأااي هااةا يت ااق القااانون الليبااي مااع القااانون الم اار  الااة  أ طااى  اادو   (54)الولااف
, أماااا القاااانون (55)المحاااانم التاديبلاااة اااالطة الباااث أاااي تمدياااد مااادة الولاااف ا حتلااااني

اللااويتي أقااد أجااا  تمديااد الولااف ا حتلاااني  اان العماال لماارة واحاادة أقاا  وهااي ماادة 
 حتلاااني وتمديااد  مساابل ماان الساالطات  , ااة أشااهر  لااى أن ي ااون لاارا  الولااف ا

, أما القانون العرالي ااتادم م طله )احل اليد( للد لة  لاى الولاف (56)التأديبلة
ا حتلاني, ولاد مانه السالطة الرئااالة )الاو ير و ئالس الادائرة( "ااحل ياد الموظاف 

                                                           
 (, املرجع السابق ذكره.157املادة ) (54)
م بشأن إصدار اخلدمة املدنية,  وهو ذات النص الذي  2016لسنة  81القانون املصري رقم ( من 63املادة ) (55)

م بشأن العاملني املدنيني 1978لسنة  47ملصري )السابق( رقم القانون ا ( من83كان  منصوص عليه يف املادة )
ابلدولة, إذ نصت على أن ".. يوقف املوظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ملدة ال تزيد 

 ددها..". عن ثالثة أشهر, وال جيوز مد هذه املدة إال بقرار من احملكمة التأديبية املختصة للمدة اليت حت
 أنظر تفصيالً:

, 1996مسري يوسف البهي, شرح نظام قانون العاملني املدنيني ابلدولة, دار الكتب القانونية, مصر, بدون طبعة, 
. 26ق, جلسة )361/36. كذلك أنظر حكم احملكمة اإلدارية العليا  املصرية يف الطعن اإلداري رقم 652ص

 (  مشار إليه يف:1986.4
 .227-226دغم, التأديب يف ضوء حمكميت الطعن, النقض, اإلدارية العليا, املرجع السابق, صجالل أمحد األ

م بشأن اخلدمة املدنية, نصت على أن " يوقف 1979لسنة  15( من املرسوم الكوييت ابلقانون رقم 30املادة ) (56)
ة ال جتاوز ثالثة أشهر جيوز املوظف عن عمله .. إذا اقتضت مصلحة التحقيق.... ويكون الوقف بقرار مسبب ملد

 مدها ملدة مماثلة يعود ابنتهائها إىل عمله".
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( يومااًا إذا تاارااى لااه أن وجااود  أااي الوظل ااة مضاار بالم االحة 60ماادة   تأاااو  )
 .(57)مة أو يؤ ر  لى اير التحقيق أي ال عل الة  أحيل من أجله إلى التحقيق"العا

وي,حاااع أن القاااانون الليباااي أ طاااى مأاااالس التأديااال دو ًا مهماااا أاااي تمدياااد 
الماادة الدمنلااة للولااف ا حتلاااني  اان العماال,  وفااةلك أعاال المشاار  الم اار  حيااث 

, إ  أناااه ي,حاااع أاااي (58)مااانه المح ماااة التأديبلاااة دو ًا مهماااا أاااي تمدياااد مااادة الولاااف
القانونين لم يقيدا السلطات التأديبلة بمدة معينة  ند إلادا ها لقارا  ماد مادة الحابس 
ا حتلاني, األمر الة  يؤد   إلى تساؤً  حول مدى ل,حلة مأالس التأديل أي 
مااد الماادة الدمنلااة للولااف ا حتلااانيأ وهاال وضااع المشاار  ضااواب  أ ناااا تمديااد ماادة 

 نيأالولف ا حتلا
ال قه الم ار  أجااب  لاى هاةا التسااؤل بااخت,ف أاي وجهاة النظار  يانهم, 
حيااث ذهاال الاابعض إلااى أن المح مااة التأديبلااة تملااك تمديااد ماادة الولااف لماادة  , ااة 
أشهر أق  أاي المارة الواحادة, ألن القاانون حادد هاة  المادة و التاالي أهاي مقيادة  هاا, 

اآلخر من ال قه أقد ذهل إلى أحعلة . أما البعض (59)نما إنها تش ل ضمانة للمتهم
المحااانم التأديبلااة أااي تمديااد ماادة الولااف ا حتلاااني دون التقيااد بماادة  منلااة معينااة, 

                                                           
 م.1991لسنة  14قانون العراقي رقم ال( فقرة أوالً من 17املادة ) (57)
 م.2016لسنة  81( من القانون املصري رقم 63املادة ), م2010لسنة  12( من القانون رقم 157املادة ) (58)
. مصطفى بكر, خأديب العاملني 163-160عبدالفتاح حسن, التأديب يف الوظيفة العامة, املرجع السابق, ص (59)

 .221-219, ص1966يف الدولة, دار الفكر احلديث للطبع والنشر, القاهرة, بدون طبعة,  
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ولد أيد هةا ا تأا  وجهة نظر  أن القانون لم يقيد المح مة التأديبلة  ند مدها لمدة 
 .(60)الولف بمدة معينة حيث أنلق الطتها وهةا أمر   يال بضمانات التأديل

و يبااادو أن الاااارأ  الهاااااني ألااارب إلااااى الوالااااع ومت اااق مااااع القااااانون الم اااار  
وفةلك القانون الليبي, ذلك أن المشر  لم يحدد مدة تمديد الولف ا حتلااني, حياث 

م, لم يضع حدًا  منلا إلنهاا مدة الولاف, إذ 2010لسنة  12أن القانون الليبي  لم 
م ااالحة التحقياااق تساااتد ي ولاااف حااادد مااادة الولاااف بمااادة  , اااة أشاااهر وأاااي حالاااة 

الموظف المتهم أنهر من ذلك أنن مألس التأديل )وأًقا لهةا القانون( هو المات  
بمااااد ماااادة الولااااف دون أن ي ااااون مقيااااد بماااادة معينااااة إلنهاااااا الولااااف, فمااااا إن هااااةا 
ا خت ااا  الااة  منحااه المشاار  لمألااس التأدياال مت اار  ماان اخت الااه بمحانمااة 

ي ان مات اًا ألا, بمحانمتاه انت اى اخت الاه  تمدياد  الموظف تأديبلًا ذلك إن لم
 المدة, وللن هل يعتبر ذلك إجراا  ادً  وأي م لحة الموظف العام المتهمأ 

إن هااةا ا جااراا ضااد م االحة الموظااف, ألن  بااا ة تمديااد الماادة )لم االحة 
التحقياااق(  باااا ة ثامضاااة ويم ااان معهاااا أاااته أ اااواب التقااادير إلاااى مااادة نويلاااة األماااد 

الحااد المعقااول للولااف ا حتلاااني, وهااةا لااد ي اايل الموظااف بضاار  ماااد  وتأاااو  
ومعناو   اين  م,ئااه و ؤاااا , وأااي ذات الولام تقييااد مأاالس التأدياال بمادة معينااة 
أااي تمديااد الولااف لااد يتعااا ض مااع م االحة التحقيااق التااي لااد تتطلاال ااااتمرا  إبعاااد 

الموظاف المااتهم الموظاف  ان  ملاه,  لااةا للتوأياق  اين م الحة التحقيااق وم الحة 
                                                           

ار الفكر العريب, الطبعة سليمان حممد الطماوي, قضاء التأديب, دراسة مقارنة, الكتاب الثالث, دأنظر كاًل من:  (60)
. أمحد سالمة بدر, التحقيق اإلداري واحملاكمة التأديبية, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة 367, ص1995الرابعة, 
. مصطفى يوسف, املسؤولية التأديبية للموظف العام, حدودها وضماانهتا, دار النهضة 219, ص2004األوىل, 

 .103, ص2009, العربية, القاهرة, بدون طبعة



 

146 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول  لوم الشرعية والقانونية        عالجملة 

 

أي  دم األضرا  به, يبادو أناه  لاى المشار  أن يضاع ضاواب   لاى االطة مألاس 
 التأديل أي تقدير مد مدة الولف ا حتلاني  ن العمل. 

مما ابق يبدو  لاى المشار  الليباي أن يحادد ضاواب  أو معاايير تمدياد مادة 
: أن يضااااع الولاااف ا حتلااااني, وهااااةا لااان يتحقاااق إ  بنتبااااا  إحااادى األمااارين األول

ضااواب   لاااى مأااالس التأديااال  ناااد تقريرهااا لماااد مااادة الولااف ا حتلااااني بحياااث   
ي ااون لاارا  التمديااد بمااد ماادة الولااف مطلقااًا وأااي ماارة واحاادة إلااى حااين ا نتهاااا ماان 
المحانمة التأديبلة, ودنماا يحادد المشار  أتارات  منلاة معيناة فال " شاهر" ماهً, تنظار 

إلااااى ااااااتمرا ية ولااااف الموظااااف  اااان العماااال  أيهااااا مأااااالس التأدياااال ماااادى الحاجااااة
احتلانلاااًا, وذلاااك أاااي ضاااوا ماااا يحااادت مااان مساااتأدات أاااي التحقياااق تبااار  اااااتمرا  
الولف من  دمه مع اشتراي المشار  أن ي اون لارا  الماد مساببًا تسابيبًا فافلاًا, وذلاك 
حتى يتسنى للقضاا اإلدا   مراببة مدى لاحة لارا  الولاف أاي حالاة الطعان  للاة 

ماان ذلااك مااهً,  لااان مألااس التأدياال األاااباب المااؤ رة أااي ااااتمرا  وجااود  لضااائلًا,
 الموظف أي  مله  لى م لحة التحقيق ونتائأه. 

الهاااني: يقيااد تمديااد ماادة الولااف بماادة  منلااة محااددة وهااةا فمااا أعاال المشاار  
اللااويتي الااة  ليااد الأهااة اإلدا يااة أااي مااد ماادة الولااف بماادة  , ااة أشااهر مااع تساابيل 

أو فماا أعال المشار  العرالاي باأن يأعال لارا  الولاف ي اد  لمارة واحادة , (61)الولاف
و ماادة محااددة, حيااث ليااد الااو ير أو  ئاالس الاادائرة  أااي أن تلااون ماادة الولااف السااتين 

                                                           
م, إذ نصت على أن "يوقف املوظف عن عمله 1979لسنة  15( من مرسوم ابلقانون الكوييت رقم 30املادة ) (61)

.. إذا اقتضت مصلحة التحقيق... ويكون الوقف بقرار مسبب ملدة ال جتاوز ثالثة أشهر جيوز مدها ملدة مماثلة يعود 
 ابنتهائها إىل عمله".
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,  ذلااك أن تحديااد ماادة الولااف ا حتلاااني لانونااًا مااع تساابيبه يمهاال ليااد  لااى (62)يوماااً 
بلااة أااي هااةا اإلجااراا التااأديبي وأااي الساالطة التقديريااة التااي تتمتااع  هااا الساالطات التأدي

ذات الولاام يشاا ل ضاامانة للموظااف محاال المساااالة التأديبلااة, إذ أن ح اار الولااف 
بمدة  منلة محددة من شأنه أن يقياد السالطات التأديبلاة ويحههاا  لاى اار ة ال  ال 
أااي هااة  المرحلااة, وهااةا ماان شااأنه التااأ ير  لااى م االحة الموظااف الااة  لاان ي ااون 

لل وتسئ الولف ألاباب بعيدة  ن م لحة التحقيق, فماا أن تحم الطات لد تست
تقيياد السالطات التأديبلاة  تسابيل لارا  الولاف لاه تاأ ير  لاى م الحة التحقيااق, ألن 
التسبيل يش ل مرأة لادلة لما ياتلج أي ن اس مألاس التأديال  ان األااباب الاة  

ي  ألن ي اون د ته إلى إلدا  القرا , و التالي أنن المألاس التاأديبي اال ون حار 
تمديااد الولااف مبنااي  لااى أاااباب حعلقااة تسااتد يها م االحة التحقيااق, إذ ماان شااأن 
ماال اااااة هاااااةا اإلجاااااراا الأاااااوهر  اااااايترتل  للاااااه الااااابط,ن المطلاااااق  لقااااارا  الولاااااف 

 ا حتلاني. 
إضاأة إلى أن تقييد الولاف ا حتلااني بمادة  منلاة معيناه لاه أائادة لمألاس 

التأديل دون ليد لد يؤد  إلى إخراج الولاف  التأديل, ذلك إن ان,ق الطة مألس
من نبلعته فونه إجراا احتلانلًا لر  لم الحة التحقياق  إلاى  إجاراا جدائاي يهادف 
إلااى إبعاااد و اادل الموظااف  اان مما اااة وظل تااه, وذلااك إذا أنالاام الساالطة التأديبلااة 
مدة الولف إلى أجل ثير مسمى وهو ما يمهل خطو ة وضر  ماد   لى المساتقبل 

وظل ي للموظااف العااام  وااامعته, إذ أنااه ااالظل معلقااًا تحاام الولااف  ن ااف  اتاال الاا
 الة  لد   ي ل ه أي مواجهة تلاللف الحلاة.

                                                           
 م.1991لسنة  14العراقي رقم القانون أوالً من  ( فقرة17املادة ) (62)
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مماااا اااابق يولاااي الباحاااث المشااار  الليباااي إلاااى تحدياااد تمدياااد مااادة الولاااف 
ا حتلااااني لماااا أاااي ذلاااك مااان تحقياااق ضااامانه للأهاااة اإلدا ياااة  وللموظاااف, ضااامانة 

 لابة مستمرة  لى مشارو لة لارا  الولاف بحياث إذا  الام  الموظف تتمهل أي وجود
أابابه امتنع الولاف ا حتلااني, فماا أناه يحاث السالطة التأديبلاة أاي اار ة ال  ال 
أي التحقيق اواا بالبرااة أو اإلدانة و هةا ال  ل يستقر الوضاع القاانوني للموظاف 

قياق تشا ل م الحة المتهم, أما م لحة اإلدا ة تتمهل أي إن ار ة ال  ل أي التح
 للمرأق حيث يقف المرأق  ن لرف ن ف المرتل دون مقا ل  مل للموظف. 

 الفرع الثالث: أثر الوقف االحتياطي على حقوق الموظف الموقوف: 
حقوق الموظف هي المدايا الماللة التي يستحقها الموظف العام أ ناا تأديته 

يهاو  هال يساتحق الموظاف الماتهم , والساؤال الاة  (63)للوظل ة مهل المرتال والتربلاة
الحق أي منه  اتباه فاامً, ماع احت اظاه حقاه أاي التربلاة أاي مو اد اااتحقالها أ نااا 

 مدة الولف, أم أن يسق  حقه أي التربلة والمرتلأ
إن ا جابااة  اان هااةا التساااؤل تتطلاال معرأااة  أ  المشاار , ومولااف القضاااا 

وظاااااف المولاااااوف أاااااي المرتااااال اإلدا   الليباااااي, وال قاااااه اإلدا   أاااااي مااااادى حاااااق الم
 -والتربلة, وأقًا لما يلي:

 
 
 

                                                           
حممد عبدا هلل احلراري, أصول القانون اإلداري اللييب, منشورات املكتبة اجلامعة, الزاوية, الطبعة السادسة,  (63)

 .433-425, ص2010
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 أواًل: األثار المالية للوقف االحتياطي )مرتب الموظف الموقوف(: 
لسااااانة  10, ولاااااد  ااااارف القاااااانون  لااااام (64)المرتااااال هاااااو مقا ااااال أداا العمااااال

م, المرتاااال األاااااااي بأنااااه  "المقا اااال المااااالي المقاااار  للوظل ااااة التااااي يشااااللها 2012
بالوحدة اإلدا ية حسل جاداول المرتباات المعماول  هاا بماا يتنااال والأهاد الموظف 

المباااةول أااااي إنأااااا  الواجبااااات الوظلفلااااة وحأاااام المسااااؤوللات المترتبااااة  لااااى العلااااام 
,  أما المح مة العللا الليبلة أقد  رأته بأنه "ماا يح ال  للاه الموظاف (65)بأ بائها"

الباااد ت الماللاااة األخااارى التاااي تقر هاااا لقااااا  ملاااه مضااااأًا إللاااه العااا,وات والمداياااا و 
 .(66)القوانين واللوائه ذات الع,لة"

ي,حااع أن المشاار  والقضاااا اإلدا   الليبااي, لااد اشااترنا أن ي ااون المرتاال 
مقا ل العمل, والموظف الة    ياؤد   ماً,   يساتحق  اتباًا  للاه, وهاةا ماا أندتاه 

ق ماااان أنااااه "ااااااتحقاق 145/51المح مااااة العللااااا الليبلااااة أااااي الطعاااان اإلدا    لاااام 

                                                           
( اليت 145( )143( )142يستحق املوظف مرتبه اعتباراً من اتريخ تسلمه مهام وظيفته, وهذا يفهم من املواد ) (64)

بينت احلقوق واملزااي املالية للموظف العام, وأن هذه احلقوق ال يستحقها إال مقابل العمل, وقد أكدت هذا املعىن 
احملكمة العليا بقوهلا " املرتب وفقًا للتشريعات النافذة وما استقر عليه قضاء هذه احملكمة هو ما حيصل عليه املوظف 

( جمموعة أحكام احملكمة 2007.6.24ق, جلسة )118/53يا, الطعن اإلداري رقملقاء عمله..". احملكمة العل
 .649, ص2007العليا, القضاء اإلداري, اجلزء الثاين, السنة 

 م. 2010لسنة  12( من القانون رقم 5املادة ) (65)
( جمموعة أحكام 2004.1.4ق, جلسة )72/47الطعن اإلداري رقم  كمني التاليني: احملكمة العليا,أنظر احل (66)

ق, املرجع 118/53. احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم22, ص2004احملكمة العليا, القضاء اإلداري, السنة 
 .649السابق, ص
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, (67)الموظف لراتبه هو بلامه بأ باا وظل ته أعً, أو لانونًا, إذ   أجر بلير  مال"
إ  أن الموظف المولوف أولف ومنع  ن مداولاة  ملاه لالس بطلال مناه أو  رضاا  
 ااال  ثماااًا  ناااه, يبااادو لهاااةا السااابل أن المشااار  الليباااي وضاااع اااااتهناا  لاااى لا ااادة 

ماال بالنساابة للموظااف المولااوف, حيااث أنااه لاام يحرمااه ماان فاماال المرتاال مقا اال الع
 اتبه, إذ ن   لى أن يولف ن ف المرتل ا تداا مان تاا ي  الولاف  ينماا ي ارف 

, وأاااي هاااةا يشاااترك المشااار  الليباااي ماااع المشااار  (68)لاااه الن اااف اآلخااار مااان المرتااال
 اللاااويتي والقاااانون العرالاااي إذ أول اااا ن اااف المرتااال  ينماااا لااارأا للموظاااف الن اااف

 . (69)اآلخر من المرتل
أما المشر  الم ر  أقد  تل  لى إجراا الولف ا حتلاني  ان العمال لارف 
ن اااف أجااار العامااال وجو لاااًا, أماااا الن اااف اآلخااار مااان المرتااال أنناااه يولاااف إ  أناااه 

 :(70) اتمرا  ول ه حتى يتم ال  ل أي الد وى التأديبلة ينبلي تواأر شرنان

                                                           
ليا, القضاء ( جمموعة أحكام احملكمة الع2006.3.12ق, جلسة )145/51احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم  (67)

 .331, ص 2006اإلداري, السنة 
 م.2010لسنة  12( من القانون رقم 158املادة ) (68)
م, نصت على أن ".. يوقف نصف 1979لسنة  15( من مرسوم ابلقانون الكوييت رقم 2( الفقرة )30املادة ) (69)

أجله إىل عدم مسؤوليته وإال حرم  مرتبه يف حالة احلبس االحتياطي على أن يرد له إذا أنتهى التحقيق الذي حبس من
م نصت على " يتقاضى املوظف مسحوب اليد 1991لسنة  14( من القانون العراقي رقم 18منه..". املادة )

 أنصاف رواتبه خالل فرتة سحب يده".
م, وهو نفس ما كان منصوص عليه يف املادة 2016لسنة  81( من القانون املصري )احلايل( رقم 63املادة ) (70)
 م إبصدار قانون العاملني املدنيني ابلدولة.1978لسنة  47( من القانون املصري )السابق امللغي( رقم 83)
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ت ولاااف العامااال  ااان العمااال أمااار أن تعااارض السااالطة المات اااة التاااي لااار   -1
ن ااف المرتاال المولااوف لاارأه  لااى المح مااة التأديبلااة خاا,ل  شاارة أيااام 

 من تا ي  الولف.
أن ت د  المح مة التأديبلة لرا ها أاي شااأن ن اف المرتال المولاوف أاي   -2

ماادة خاا,ل  شاارون يااوم ماان تااا ي   أااع اآلماار إليهااا ماان الساالطة المات ااة 
 التي لر ت لرا  الولف.

 لااى تالااف أحااد الشاارنين أو ماال تهمااا لاارف مرتاال الموظااف المولااوف  يترتاال
 .(71)نام,ً 

وي,حع مما ابق أن المشر  الليبي أ اد أن يحمي ن ف المرتل المولوف 
بقااوة القااانون حيااث لاام يأعاال أماار ماانه هااةا المرتاال مولااوف  لااى مواأقااة الساالطات 

ماااع المشااار  اللاااويتي التأديبلاااة ب ااارأه, ودنماااا منحاااه مباشااارة لاااه, وأاااي هاااةا أشاااترك 
, (72)والمشر  الم ر  والمشر  العرالي أي حماية ن ف مرتال الموظاف المولاوف

يبدو أنه أ اد أن يحمي الموظف المولوف ويوأر له حد أدنى من المعلشاة لمواجهاة 
الحلااااة أ نااااا مااادة الولاااف ا حتلااااني, فماااا يبااادو أن مشااار  الادماااة المدنلاااة مقتناااع 

                                                           
, 1985املعارف اإلسكندرية, بدون طبعة,  أنظر كل من: أمحد حممود مجعة, منازعات القضاء التأدييب, منشأة  (71)

. سامي مجال الدين, أصول القانون اإلداري, اجلزء األول, دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية, بدون طبعة, 72ص
. عديل خليل, التعليق على نظام العاملني ابلقطاع العام, منشورات املكتبة القومية احلديثة, 379-369, ص1996

. فهمي إمساعيل عزت, سلطة التأديب بني اإلدارة والقضاء, رسالة دكتوراه, 454, ص1983وىل, مصر, الطبعة األ
 .272, ص1980جامعة عني مشس, كلية احلقوق, القاهرة, غري منشورة, 

 14( من القانون العراقي رقم 18م, املادة )1979لسنة  15( من مرسوم ابلقانون الكوييت رقم 30املادة )  (72)
 .م1991لسنة 



 

152 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول  لوم الشرعية والقانونية        عالجملة 

 

أن المااتهم  اارى حتااى تهباام إدانتااه ألنااه ماانه ن ااف  بقا اادة المشاار  الأنااائي وهااي
 اتاال الموظااف المولااوف أ ناااا التحقيااق معااه, وضاامانه أنهاار لحااق الموظااف المااتهم 
المولااوف أن المشاار  ناا   اان  لااريه إذا أااا رت اإلجاارااات التأديبلااة  اان  اادم 
إدانة المتهم أ   برااته أنن للموظف حق العودة إلى العمل مع منه حقه فامً, أي 

 .(73)الراتل
ق, 3/20هااةا مااا أندتااه مح مااة ااااتئناف ناارا لس أااي الطعاان اإلدا    لاام   

من أن امتنا  الأهة ا دا ياة  ان  ادم تم اين الموظاف العامال لادى م تال األخاوة 
العر ااي الليبااي  دمشااق ماان العااودة إلااى  ملااه ولاارف لااه مرتبااه فااامً, خاا,ل أتاارة 

من الادانة المسندة إلله, والة  لاد   إيقاأه  ن العمل بسبل تهمة السرلة األموال
ح ام  برااتاه  نهاا مان المح ماة الأنائلاة ومألاس التأديال, يعاد لارا ًا ثيار مشارو , 

م بشاأن 1976لسانة  55( مان القاانون  لام 4(  ناد )81ألنه ماالف لان  الماادة )
الادمااة المدنلااة, التااي تاان   لااى أنااه "إذا أااا رت اإلجاارااات التأديبلااة أو الأنائلااة 

ن  ااادم إداناااة الموظاااف أو  اادم إلاماااة الاااد وى ضاااد  يعاااد إلاااى ااااا ق  ملاااه ماااع  اا
 .(74)لرف مرتبه باللامل"

يبدو مما اابق أن المشار  الليباي والقضااا اإلدا   الليباي لاد منحاا ضامانة 
لحقوق الموظف الوظلفلة, إذ أ طلا الموظاف الماتهم حاق العاودة إلاى العمال إذا ماا 

                                                           
 م.2010لسنة  12( من القانون رقم 157املادة ) (73)
( غري منشور. 2001.4.30ق, جلسة )3/20حمكمة االستئناف طرابلس, الدائرة الثانية, الطعن اإلداري رقم  (74)

م بشأن اخلدمة املدنية , وأن  1976لسنة  55يالحظ أن هذه القضية قد صدرت يف ظل القانون السابق قانون رقم 
م بشأن اخلدمة املدنية املستند عليها يف احلكم تعادل املادة 1976لسنة  55( من القانون رقم 4( بند )81املادة )

 م بشأن عالقات العمل.2010لسنة  12( من القانون احلايل القانون رقم 157)
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البرااة ماان المح مااة الأنائلااة أو أااي حالااة  اادم  باام  اادم إدانتااه أو لاادو  ح اام باا
,  وللن  خ ة نلل العودة إلى العمل ل,ات ادة منها يأل (75)إلامة الد وى ضد 

أ مالهاا أااي ولاام لرياال ل ادو  الح اام ال اااد  بااالبرااة, ذلاك أن أااوات ماادة نويلااة 
لطلل العودة للعمل من لادو  الح ام باالبرااة يعطاي جهاة اإلدا ة الحاق أاي  أاض 
العودة للعمل, فما يعطيها الحاق أاي لارف ن اف مرتباه  ان مادة الولاف أقا  و  
يتأاو هااا إلااى مااا  اادا  ماان ماادة, و للااه إذا لاماام الأهااة اإلدا يااة ب اارف المرتاال 
المولاااف  ااان مااادة ت اااوق مااادة الولاااف فاااان لرا هاااا باااانً, لاااابً, للطعااان أماااام دوائااار 

ق 3/20لليبلاااة أاااي الطعااان  لااام القضااااا اإلدا  , وهاااةا ماااا أندتاااه المح ماااة العللاااا ا
 نااادما ذهبااام أاااي القضااالة التاااي تالااا  ولائعهاااا أن موظاااف بمرابباااة النقااال البااار  

بساابل اتهامااه أااي  1968 بنلااا   أولااف  اان العماال لم االحة التحقيااق أااي يناااير 
جريمااة تدوياار أو اق  اااملة, و بعااد أن لااد لضااي  برااتااه ماان مح مااة الأنايااات أااي 

( )أ  بعاد لادو  1971.9.16دة إلاى العمال )(, لدم بطلل للعو 1970.10.20)
 ح م  برااته بحوال  ام( مع لرف مرتبه  ن مدة الولف.

ولااد ح مااام مح ماااة ا اااتئناف ب ااارف المبلااام المولااوف, مااان ياااوم إيقاأاااه   
(, إ  أن المح ماااة العللاااا  لضااام بعااادم لاااحة ح ااام 1971.12.8وحتاااى تاااا ي  )

نون إذا أاا رت اإلجارااات التأديبلاة مح مة ا اتئناف, لالام )لاحله أناه وأقاًا للقاا
أو الأنائلاااة  ااان  ااارااة الماااتهم يأااال إ جا اااه إلاااى ااااا ق  ملاااه ماااع لااارف ن اااف 
المرتل المولف نيلة أتارة الولاف أقا  إ  أناه مح ماة ا ااتئناف لام ت ارق  اين مادة 
اإليقاف والتاي انتهام ب ادو  الح ام باالبرااة  وهاي التاي يأال أن ي ارف المرتال 

                                                           
 م.2010لسنة  12( من القانون رقم 157املادة ) (75)
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 ااين ال تاارة التااي أ قباام الح اام بااالبرااة وهااي الماادة التااي فااان  لااى المولااوف أيهااا و 
المطعون ضد  أن يقدم ن ساه أيهاا للعمال ألن األلال أن المرتال مقا ال العمال,... 
و للاه المح مااة تلااون لااد أخطااأت أااي تطبيااق القااانون  نمااا لضاام ب اارف المرتاال 

ة مباشاارة ( ألن المطعااون ضااد  لاام يتقاادم بطلاال العااود1971.12.28حتااى تااا ي  )
 .(76)أو  لدو  الح م بالبرااة حيث أنه لدمه بعد انة من لدو  الح م(

ممااااا ااااابق يباااادو ماااان أن المشاااار  والقضاااااا اإلدا   الليبااااي أ ادا أن يحملااااا   
الموظاااف مااان اااااوا نلاااة اإلدا ة بناااااااة اااااتعمال الولاااف ا حتلاااااني  هااادف إبعاااااد 

لانلاااًا لااار  لم ااالحة الموظاااف  ااان وظل تاااه  ااادً  هدأاااه األلااالي فوناااه إجاااراا احت
التحقيااق  ناادما لاار  لاارف ن ااف المرتاال, وأ اد أيضااًا أن يحمااي المااال العااام ماان 
التبااةير ولاارأه  اادون وجااه حااق  ناادما جعاال لاارف المرتاال ي ااون أقاا   اان ماادة 

 الولف ا حتلاني التي تنتهي  دوال أابابه منها الح م بالبرااة.
الليبااي  لااى  اادم لاارأه أمااا الن ااف اآلخاار ماان المرتاال أقااد ناا  المشاار    

من يوم ولف الموظف وهو أيضًا بقوة القانون دون أن يمنه مألاس التأديال االطة 
, وفأنه من ذلاك اأتارض نتلأاة الح ام (77)تقديرية أي منه ن ف المرتل من  دمه

باإلدانااة  ثاام أن الموظااف المولااوف   ال أااي مرحلااة التحقيااق التااأديبي ولاالس أااي 
 أو مرحلة لدو  الح م. مرحلة المحانمة التأديبلة 

يباااادو أن المشاااار  ثياااار لااااائل, ألنااااه لاااام يحاااال  ولااااف المرتاااال باااانجرااات 
ل اارف لهااةا المرتاال, حيااث أن المشاار  الليبااي أولااف ن ااف مرتاال الموظااف دون 

                                                           
 .41ق, املرجع السابق, ص3/20احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم  (76)
 م.2010لسنة  12( من القانون رقم 158املادة ) (77)
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وضع ضواب  ل دو  هةا القارا ,  نادما تضامن الان   لاى ولاف ن اف المرتال 
المرتااال ا تاااداا مااان تاااا ي  بقاااوة القاااانون باااأن ألااادم السااالطات التأديبلاااة  ولاااف ن اااف 

الولف, وهو أمر يتناأى وحقوق األنسان أي ح ع حلاة فريمة له وألاارته, ألن مان 
المعلوم أن الموظف يواجه الحلاة وتلالل ها من مرتبه الةى يتقاضا   الما إذا فان 
لديه أارة وأن ال,  فما إن ولف ن ف المرتل بقو  القاانون ماع  ادم وجاود مرابباة 

لتأدياال, يعنااي أن ماان يملااك الولااف )الساالطات الرئاااالة( يملااك ولااف ماان مألااس ا
ن ف المرتال أاي مادة  , اة األشاهر األولاى للولاف, وأاي هاةا لاد تتعماد السالطات 
الرئاااالة أااي ولااف الموظااف احتلانلااًا للااارض شا ااي لاارئلس العماال فتن يااة أمااار 

ي إلاااى مااااالف للقاااانون اآلمااار الاااة  لاااد ياااارج الولاااف مااان نبلعتاااه فااانجراا احتلاااان
اا,ح تسااتادمه هااة  الساالطات لماأ ب شا االة ضااد الموظااف الماتهم ممااا لااد ينااتج 
 نه ضل  ن سي ومالي )لاه وألاارته التاي لالس لهاا ذنال فلماا الترأاه الموظاف مان 

 أعل( أي مواجهة تلاللف الحلاة  ن ف مرتل.
مما ابق يتبين أن المشر  متد دب أي مول ه  ين ا  تاراف بقا ادة الماتهم 

 بتاام إدانتااه بماانه ن ااف المرتاال, و ااين إدانااة موظااف مااتهم  اارى لباال   اارى حتااى
محانمتااه وتم ينااه ماان الاادأا   اان ن سااه بحرمانااه ماان ن ااف المرتاال, ألجاال ذلااك 
يولي الباحث ضرو ة لدو  تعديل تشريعي   يار    اين الولاف ا حتلااني  ان 
العمل لم لحة التحقيق و اين ماا يح ال  للاه الموظاف مان مرتال بحياث ي ارف 
له مرتبه فامً,, أو اخضا  ن ف المرتل المولاوف لضاواب  بحياث يااول مألاس 
التأدياال حااق البااث أااي لاارف ن ااف المرتاال با تبااا  أن هااة  الأهااة التااي منحهااا 
المشر  حق الباث أاي تمدياد مادة الولاف أو ول اه وذلاك فماا أعال المشار  الم ار , 
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رتاال ماان  دمااه  ناادما ماانه المح مااة التأديبلااة حااق ال  اال أااي إ طاااا ن ااف الم
, وهاةا يبادو تأاا  جياد, (78)وذلك خ,ل أترة  منلة محددة ود  لرف المرتال فاام,ً 

ألنه لم يولف المرتل بقوة القانون  ل ترك األمار للمح ماة التأديبلاة لارف أو  ادم 
لرف ن ف المرتل المولوف تحم  لابة القضاا, والة  ند و المشر  الليباي أن 

ة  للمألاااس التاااأديبي, والاااة  يعطاااي الهقاااة أن هاااةا ي عااال ويعطاااي اااالطة تمدياااد الماااد
المألااااس متلااااون ماااان  نالاااار لضااااائلة وددا يااااة ممااااا ي ااااون لرا هااااا ألاااارب للعاااادل 
واألن اف مان ترفهاا  ياد واحادة )الارئلس اإلدا  ( الاة  لاد يسائ اااتعمال االطاته 
ويارجهااا ماان هاادف الم االحة العامااة إلااى هاادف الم االحة الشا االة, أو أن يأخااة 

المشاااار  اللااااويتي والمشاااار  العرالااااي, بااااأن يحاااادد الماااادة فاملااااة للولااااف  بمااااا أنتهأااااه
ا حتلاني أي ن وله دون أن يترك للسلطة الرئاالة حق تمديد مدة الولف ألماد 
ثياار معلاااوم, ذلااك أن تحدياااد ماادة الولاااف يترتااال  ليهااا أن الموظاااف لاان يحااارم مااان 

 لاى الموظاف مان مرتبه إ  لمدة محدودة ومحددة مسبقًا, و للاه الضار  الاة  يقاع 
إيقاف ن ف  اتباه لان ي اون إ  ل تارة مؤلتاة, و هاةا ي اون الموظاف أاي حماياة مان 

 تعسف السلطات التأديبلة بااتل,ل الولف وحرمانه من ن ف مرتبه.
 ثانيًا: أثر الوقف االحتياطي على ترقية الموظف الموقوف: 

أو ا نتقاال مان  التربلة فما  رأتها المح مة العللاا الليبلاة هاي " أاع الد جاة
, أ  أنها )انتقال الموظف مان د جتاه الوظلفلاة التاي يشاللها أاي (79)أئة إلى أخرى"

                                                           
 م.2016لسنة  81( من القانون املصري رقم 63املادة ) (78)
(, العدد 1( جملة احملكمة العليا, السنة )1964.5.16ق, جلسة )7/8احملكمة العليا, الطعن اإلداري رقم  (79)
 .23(, ص1)
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السااالم الاااوظل ي إلاااى د جاااة وظلفلاااة أ لاااى, ويساااتتبع ذلاااك ح اااول الموظاااف  لاااى 
, و عبااا ة أخاارى هااي )ناال مااا يطاارأ (80)لاا,حلات أواااع و لااى د جااة ماللااة أنهاار(
ي, ي ااون ماان شااأنه تقديمااه وتمييااد   اان  لااى الموظااف ماان تلياار أااي مرفااد  القااانون

 .(81)ألرانه(
وي,حااع بأنااه ماان أهاام األ ااا  المترتبااة  لااى ولااف الموظااف احتلانلااًا  اان 
العمل أي القانون الليبي, تعليق تربلة الموظف أ ناا مدة الولف ا حتلاني إلى أن 
يتلشااف مول ااه النهااائي  لااى ضااوا الت اارف أااي ا تهااام المنسااوب إللااه, وهااةا مااا 

م, أنه "   يأو  تربلة 2010لسنة  12( من القانون  لم 162م  لله المادة )ن 
موظف محال إلى المحانمة الاتأديبلة أو الأنائلة أو مولاوف  ان العمال خا,ل مادة 
اإلحالة أو اإليقاف  لى أن تحأد له د جة الوظل ة التي فان يستحق التربلاة إليهاا 

ة أو اإليقااف.., أانذا أاا رت اإلجارااات وذلك إلى أن تنقضي انة من تا ي  اإلحال
  ن  دم إدانته وجبم ترليته..".

يتبااااين ماااان هااااةا الاااان  أن المشاااار  لااااد وضااااع ضااااواب  تسااااا د الساااالطات 
التأديبلة  لى تن ية ولاف تربلاة الموظاف الماتهم المحاال إلاى التحقياق التاأديبي, مان 

أ  أناه   ا   ادم أهمها أنه حدد مادة ولاف التربلاة بساريان مادة الولاف ا حتلااني, 
التربلاااة بمااادة الولاااف ا حتلااااني, وأناااه   يأاااو  تربلاااة الموظاااف المولاااوف إذا فاااان 
مستحقًا لها إ  بعد لدو  القرا  التأديبي أو الح م الأنائي  برااته,  لى أن تتارك 

                                                           
عبدهللا احلراري, الرقابة القضائية على أعمال االدارة يف القانون اللييب, منشورات املكتبة اجلامعة, بنغازي,  حممد(80)

 .196, ص2010الطبعة اخلامسة, 
د السيوي, الوجيز يف القضاء اإلداري, دار ومكتبة الفضيل النشر والتوزيع, بنغازي, بدون طبعة, عمر حمم(81)

 .121, ص2013
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إحاادى الااد جات شاااثرة لماادة ااانة ليااتم ترفلعااه إليهااا إذا مااا لااد  الح اام  برااتااه أااي 
للااه, وتحساال التربلااة ماان التااا ي   ال علااي  اااتحقالها أ  فأنااه لااد الااتهم المنسااو ة إ

  لي لبل لدو  القرا  التأديبي أو الح م الأنائي  برااته.
أما المشر  اللويتي لم ين   لى ولف تربلاة الموظاف المولاوف احتلانلاًا 

م, يتبااين أن هااةا 1979لساانة  15 اان العماال, حيااث أنااه بااالعودة إلااى المراااوم  لاام 
م لد خلم مواد  من الن   لى ولاف التربلاة نتلأاة للولاف ا حتلااني, أماا المراو 

المشاار  العرالااي   اا   اادم التربلااة بالنتلأااة الااة  ينتهااي إليهااا التحقيااق,  أاانذا أااا ر 
التحقيااق  اان إدانااة وتق ااير الموظااف أأنااه يحاارم ماان التربلااة وأقااًا للنظااام القااانوني 

 . (82)ول ه احتلانلًا  ن العملالااضع له الموظف, وذلك ا تداا من تا ي  
يتبااين ماان ممااا ااابق أن المشاار   العرالااي أيضااًا لااد وضااع ضااواب  تسااا د 
السلطات التأديبلة  لى تن ية ولف تربلة الموظف المتهم, وهي تاتلاف أاي بعضاها 
 ن ما وضعه القانون الليبي, حيث أختلف القاانون العرالاي  ان القاانون الليباي أاي 

أولااف القااانون الليبااي التربلااة  أنااه لاام يولااف تربلااة الموظااف إ  إذا تاام إدانتااه,  ينمااا
أ ناااا ماادة الولااف وناا   لااى  اادم ااااتحقالها إ  أااي حالااة الباارااة, وأااي هااةا يباادو 
تأا  المشر  العرالي محماود أاي  ادم حرماان الموظاف التربلاة خا,ل مادة ولاف إ  
أي حالة  بوت مسؤوليته وددانته, إذ أنه ضيق من ل,حلات الطات التأديال وماا 

مان إااااة اااتعمال هاة  ال ا,حلات ضاد الموظاف و حرماناه مان لد ي د   نها 
التربلاااة, وأاااي هاااةا يبااادو أن المشااار  العرالاااي أنهااار  ااادً  مااان المشااار  الليباااي ألناااه 

 اأترض لا دة أن المتهم  رى حتى تهبم إدانته. 
                                                           

 م.1991لسنة  14( فقرة اثنياً من القانون العراقي رقم 19املادة ) (82)
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أمااا المشاار  الم اار  أقااد ناا   لااى أنااه "  يأااو  تربلااة الموظااف المحااال 
وف  اان العماال ماادة اإلحالااة أو الولااف وأااي هااة  الحالااة إلااى المحانمااة... أو المولاا

تحأد وظل ة الموظاف. ودذا  ارى الموظاف المحاال أو لضاي بح ام نهاائي باإلناةا  
أو الا م من األجر لمدة   تديد  لى  شارة أياام وجال ترليتاه ا تباا ًا مان التاا ي  

تربلااااة التااااي فاناااام اااااتتم فلااااه التربلااااة .... وأااااي جملااااع األحااااوال   يأااااو  تااااأخير 
 .(83)الموظف لمدة تديد  لى السنتين"

يتباين مان هااةا الان  أن المشاار  الم ار  أيضااًا لاد وضااع ضاواب  تسااا د 
السلطات التأديبلة  لى تن ية ولف تربلة الموظف المتهم, وهي تاتلاف أاي بعضاها 
 اان مااا وضااعه القااانون الليبااي, حيااث أن القااانون الم اار  لااد اشااترك مااع القااانون 

المولاااوف أو  الليباااي أاااي وجاااوب تااارك إحااادى الاااد جات شااااثرة لياااتم ترفلاااع الموظاااف
المحااال للمحانمااة, إ  أنااه أختلااف معااه أااي الماادة الدمنلااة, حيااث أن القااانون الليبااي 
أوجل أن تترك الد جة الوظلفلاة )شااثرة( للتربلاة مادة اانة,  ينماا القاانون الم ار  
جعلهاااا مااادة اااانتين, وأاااي هاااةا يبااادو أن القاااانون الم ااار  أنهااار  ااادً  مااان القاااانون 

لم ااار  لاااد  ا اااى م ااالحة التحقياااق وم ااالحة الموظاااف الليباااي, ذلاااك أن القاااانون ا
المتهم, أم لحة التحقيق تتمهل أي إبعاد الموظف  ان الوظل اة والترفلاع أيهاا لمادة 
ااااانتين, حيااااث أ تباااار المشاااار  أنهااااا ماااادة فافلااااه إلنهاااااا الااااد وى التأديبلااااة ودجااااراا 

ا أناه أ اد التحعلقات ال, مة للولول إلى الحعلقاة بن باات  ارااة أو إداناة الماتهم, فما
حااث الساالطات الاااتأديبلة  لااى  اادم تطوياال محانمااة الموظااف المااتهم بااأن حاادد ماادة 
الساانتين با تبا هااا ماادة فافلااة لأمااع األدلااة وأح ااها والولااول إلااى القاارا  النهااائي, 

                                                           
 م.2016لسنة  81( من القانون املصري رقم 65املادة ) (83)
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لةا يبدو  لى المشر  الليبي األخة بماا ااا   للاه المشار  الم ار , باأن يماد المادة  
حقة للتربلة إلى انتين  دً  من انة, ألنها مدة فافلة أي حأد د جة الوظل ة المست

لل  اال أااي الااد وى التأديبلااة, وأن الموظااف لباال ال  اال أااي الااد وى يعااد موظااف 
تحاام التحعلقااات وتحاام لاا ة مااتهم   لاا ة مأاارم أو مح ااوم  للااه, إذ لاام تهباام 

 إدانته بعد.
نماااااا أناااااه يتباااااين أن المشااااار  الم ااااار  لاااااد أااااارق  اااااين العقو اااااات البسااااالطة 
والعقو ات الأسلمة بشأن ااتحقاق التربلة, بحيث تستحق التربلة إذا فانام العقو اة 
بساالطة ويحاارم منهااا إذا  ولاال بعقو ااة جساالمة, ويباادو ماان هااةا أن المشاار  لااد أاارق 
 ين الماال ات البسلطة التي   ي ون لها أ ا  وخلمة  لى م لحة العمل فالغلاب 

مباشاااارة الاااادوام الرااااامي للعماااال, و ااااين  اااادون أذن أتاااارات متقطعااااة أو التااااأخير أااااي 
الماال ات الأسلمة  التي لها   ا  البلة  لى م لحة العمل والتي لد تترتل  نهاا 
جرائم جنائلة فأريماة ا خات,ا, وأاي هاةا يبادو تأاا  االلم, إذ أناه يحقاق م الحة 
الموظااف وم االحة العماال معااًا, م االحة الموظااف فونااه جعاال للموظااف حمايااة ماان 

ل السااالطات التأديبلاااة لااا,حلاتها أاااي إياااةاا الموظاااف بحرماناااه مااان اااااااة اااااتعما
التربلااة   تلابااه ماال ااة بساالطة, حيااث إن ولااف التربلااة شاار  فنتلأااة  مترتبااة  لااى 
الولف ا حتلاني أي المرحلاة األولاى للاد وى التأديبلاة, وأاي هاة  المرحلاة الاد وى 

إحالااة الموظااف إلااى التأديبلااة تحاام ااالطرة الساالطة الرئاااالة حيااث هااي ماان يملااك 
التحقيااق وهااي ماان يملااك حااق ول ااه احتلانلااًا  اان العماال, وأااي هااةا لااد تساائ هااة  
السااالطات ال ااا,حلات الممنوحاااة لهاااا وتساااتادم الولاااف لااالس لللااارض الاااة  شااار ه 
المشاار   اال لتحقيااق هاادف خااا  وهااو إبعاااد الموظااف  اان  ملااه أتاارة وحرمانااه ماان 



 
 

161 
 

 

 

 م2020لسنة  العدد: األول  لوم الشرعية والقانونية        عالجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

لتضالع  للاه أرلاة التربلاة بسابل حقوله فحقه أي التربلة محاباة لشا   خر أو 
خ,ف  ين الموظف المتهم و ين الارئلس اإلدا   أو لسابل  خار ثيار مشارو . أماا 
م لحة العمل تتمهل أي  دم حرمان المواننين المتعاملين مع اإلدا ة من  نالار 
إدا ية  ف وا وذات خبرات ومها ات  تسهل لهم إنأاا  معام,تاه وم االحه بساهوله 

لد تلون له   ا   اإليأا لة إذ من شأنه أن يد   أي الموظف حال  ويسر, وهو أمر
أداا العماال والحاار   لااى أداا  واجباتااه, والعظااة أااي  اادم تلاارا  ال عاال الماااالف 
مرة أخرى وأد انه أن أخطاا  البسلطة  لم تحرماه مان أرلاة التربلاة, وهاو ماا يباث 

ل اااة تح مهاااا القااااوانين فلاااه الهقاااة أناااه يعماااال تحااام لاااوانين  ادلاااة وأن  ,لتااااه بالوظ
 واللوائه لتحقيق م لحة العمل.

أما تأا  المشر  بشأن حرماان الموظاف المح اوم  للاه بعقو اة جسالمة مان 
التربلة,  يبدو تأا  جيد, وأي م لحة العمل, إذ أن م لحة العمل تقتضاي وضاع 
الموظاااف المنااااال أاااي الوظل اااة المنااااابة, وأن الموظاااف المح اااوم  للاااه جنائلاااًا أو 

يبلًا   يستحق أن ي ون أنهر تحم, للمسؤوللة وللمن ل الة  الشلله فوناه لام تأد
يباااةل جهااادًا للولاااول إللاااه,  ااال  لاااى الع اااس لاااد أاااااا للوظل اااة وللرامتهاااا بااااختراق 
المعاااايير األخ,بلاااة والقوا اااد القانونلاااة أيهاااا, وتبااادو مااان األهملاااة للمشااار  الليباااي أن 

ناه  اةلك االحقق ناو  مان العدالاة والتاو ان يأخة بماا ااا   للاه القاانون الم ار , أل
 ين ااتحقاق و دم اااتحقاق التربلاة وأقاًا لضاواب  معتمادة  لاى ناو  الماال اة التاي 
أ تلبهاا الموظااف وجساامة العقو ااة, هاةا يباادو أنتاار  ادً , ألنااه  تربلاة الموظااف لاان 

 تلون إ  وأقًا لتطبيق موضو ي اللم لنظام التربلة .
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 الخاتمة
الد ااة إلى د ااة اإلجراا الساا ق  لاى المسااالة التأديبلاة وهاو هدأم هة  

اإلحالااااة إلااااى التحقيااااق, حيااااث تبااااين أن هناااااك ممياااادات أ ناااااا مرحلااااة اإلحالااااة إلااااى 
التحقيق, ومن ناحلة أخرى تبين أن هناك ل او  أاي اإلجارااات أاي هاة  المرحلاة, 

أن اإلجااارااات حياااث أن الد اااااة انتهااام إلاااى  ااادة معولاااات أاااي القاااانون الليباااي بشااا
الواجل اتبا ها أ ناا اإلحالة إلى التحقيق, و نظرًا للق و  التي تبينهاا الباحاث أاي 
التشاااريع الليباااي األمااار الاااة  تتطلااال ا ااااتعانة بقاااانون مقاااا ن ل,اااات ادة مناااه أاااي 
إم انلاة نقال ماا ينااال مان أح اام  إلاى القاانون الليباي, ولاد أختاا  الباحاث القاانون 

اللويتي والقاانون العرالاي لماا يمهلاه مان أح اام متطاو ة أاي مأاال الم ر  والقانون 
التأديل, والتي يم ن ا ات ادة منها أي تطاوير أح اام القاانون الليباي, ولاد خل ام 
هة  الدا اة إلى جملة من التوللات والتي أي ا تقاد الباحث أنه لاو تام األخاة  هاا 

 القانون الليبي.اوف تؤ ر خلق  أح ام متطو ة أي مأال التأديل أي 
 أواًل: النتائج:

لاام يحاادد القااانون الليبااي أااي لااوانين الوظل ااة العامااة ال اااد ة أااي ليبلااا بمااا أيهااا  -1
م, الساالطة المات ااة باإلحالااة إلااى التحقيااق, 2010لساانة  12القااانون الحااالي  لاام 

إجاراا وما انتهم إلله الد ااة إلى أن السند القانوني أي مما اة السلطات الرئااالة 
اإلحالااة هااو العاارف اإلدا  , وفااةلك ال اا,حلات الممنوحااة للاارئلس اإلدا    توبلااع 
العقو اااة,  ينماااا حااادد المشاااار  اللاااويتي لاااراحة الساااالطات المات اااة باإلحالاااة إلااااى 

 التحقيق, وفةلك المشر  العرالي حدد السلطات المات ة باإلحالة.
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لموظااف المااتهم حااق الطعاان القضاااا اإلدا   الليبااي فااان  ااادً ,  ناادما أ طااى ا-2
 لاى لاارا  الولااف ا حتلااني, لمااا فلااه مان تحقيااق العاادل للموظاف فلمااا إذا أااااات 
السلطات التأديبلة ااتادام الولف للير م لحة التحقياق.  ينماا القضااا اإلدا   لام 
ي ن موأقاًا  نادما اشاتري لا ة النهائلاة أاي القارا  اإلدا   لقباول الاد وى حياث أناه 

 لاى لارا  اإلحالاة, وأاي هاةا أت اق ماع القضااا اإلدا   الم ار  و  لم يأاد الطعان
المشر  العرالي, وما انتهم إلله الد ااة أن القانون العرالاي أنهار  ادً  مان القاانون 
الليبااي, ألنااه أوضااه أااي ن ولااه لااراحة فلفلااة الطعاان  لااى لاارا  اإلحالااة, أيضااًا 

  اإلحالاة ثيار االلم, ألنااه اتأاا  القضااا اإلدا   الليباي أاي حظار الطعان  لاى لارا
يأعل الموظف ينتظر حتى لدو  القرا  النهائي للطعن  لى لارا  اإلحالاة, و هاةا 
ي اااون تحااام ولاااف الماااتهم حتاااى انتهااااا مرحلاااة المحانماااة التاااي لاااد تساااتلرق ولااام 
نويً,, أي حين أن الطعن  لى لارا  اإلحالاة لاد يعطاى إم انلاة إنهااا القضالة أاي 

 ولم أل ر.
   الليبااي فااان موأقااًا  ناادما ليااد الااد وى التأديبلااة بماادة  منلااة محااددة إن المشاار  -3

أقد حدد مدة تقادم الد وى التأديبلة وحدد  دا اريانها وهو من تا ي  ولو  الماال ة 
التأديبلة, و للاه أانن أاوات المادة تساق  الماال اة اإلدا ياة, ودذا ماا خال ام السالطات 

 للتحقيق فان ت رأها بانً,. التأديبلة ذلك ولامم بنحالة الموظف 
إذا فاااون ال عااال الواحاااد ماال اااة تأديبلاااة وجريماااة جنائلاااة أاااي ولااام واحاااد, أااانن  -4

المشر  الليبي أللى ان  ال الد وى التأديبلاة  ان الاد وى الأنائلاة وألار ا تبانهماا 
م بشاأن تعاديل 2015لسانة  4 بعض مان حياث ااقوي المادة, ب ادو  القاانون  لام 

أااي هااةا يباادو أن المشاار  لااد  اادل  اان مول ااه بشااأن ال  اال  ااين (, و 164المااادة )
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الد وى التأديبلة والد وى الأنائلاة, وماا أنتهاى إللاه الباحاث تأاا  ثيار االلم, إذ أن 
 هااةا ا  تباااي ي ااون المشاار  لااد أ تااد وأ تاارف بماادة التقااادم المن ااو   ليهااا أااي 

تقاااادم فسااابل لساااقوي لاااانون الاااد وى الأنائلاااة, وحياااث إن  هاااةا القاااانون لاااد أللاااى ال
 الد وى الأنائلة وهةا معنا   دم اقوي الد وى التأديبلة مطلقًا.

حدد القانون الليبي المدة األلللة للولف ا حتلاني بقرا  ي د  من السلطات  -5
المات ة بمباشرة التحقيق,  ينما لم يحدد مدة تمدياد الولاف ا حتلااني, ودنماا حادد 

وأي هةا ات ق المشر  الليبي ماع المشار  الم ار , أق  السلطة المات ة  تمديد , 
وما انتهم إللاه الد اااة أناه تأاا  ثيار جياد, ألناه لام يضاع إجارااات وضاواب  تتباع 

 أ ناا تمديد مدة الولف. 
إن المشار  الليبااي أ اد أن يحمااي ن ااف مرتاال المولااوف بقااوة القااانون حيااث لاام  -6

لطات التأديبلاة ب ارأه, ودنماا يأعل أمر مانه هاةا المرتال مولاوف  لاى مواأقاة السا
منحه مباشارة لاه, وأاي هاةا أشاترك ماع المشار  اللاويتي والمشار  الم ار  والمشار  
العرالي أي حماية ن ف مرتل الموظاف المولاوف, و يبادو ذلاك  اادً ,  ألناه أ اد 
أن يضمن للموظاف فحاد أدناى مان المعلشاة لمواجهاة تلااللف ومشاقة الحلااة  أ نااا 

 مدة الولف.
ولف المشر  الليبي الن ف اآلخار للمرتال بقاوة القاانون, وذلاك مان ياوم ولاف أ -7

الموظاف احتلانلاًا  اان العمال وأاي هااةا أشاترك المشار  الليبااي ماع المشار  اللااويتي 
والمشر  العرالي, ولد انتهم الد ااة إلاى أن تأاا  المشار  المقاا ن جياد, فوناه حادد 

دودة, وذلااك  ناادما حاادد لااراحة مساابقًا ماادة حرمااان الموظااف ماان مرتبااه ولماادة محاا
 مدة الولف الة  يترتل  ليها إيقاف ن ف المرتل. 
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انتهااام الد اااااة إلاااى تاااوا ن المشااار   أاااي تاااوأير بعاااض اإلجااارااات, حياااث أن   -8
المشر  الليبي والقضاا اإلدا   أ طلا الموظف المولوف حق العودة إلى العمل أي 

مح ماة الأنائلاة أو أاي حالاة  ادم ولم لريل ل دو  الح م ال اد  باالبرااة مان ال
إلامة الد وى ضد , ويبدو تأا  جيد, ألنه فله م الحة للموظاف أاي تح ياد  اار ة 
العودة للعمل إذا  ثل العودة, وم لحة اإلدا ة أي تلللاف ثيار  أو تعييناه دون أ  

 مسؤوللة. 
أولاااااف المشااااار  الليباااااي تربلااااااة الموظاااااف العاااااام المولااااااوف أ نااااااا مااااادة الولااااااف  -9

لاني, وأوجل أن تحأد الوظل ة المستحقة للتربلة مدة انة تحسل من تاا ي  ا حت
إحالااة الموظااف أو ول ااه احتلانلااًا  اان العماال, يباادو أن هااةا اإلجااراا ثياار محمااود, 
ذلاااك أن مااادة السااانة لاااد   تلاااون مااادة فافلاااة لل  ااال أاااي الاااد وى التأديبلاااة ودجاااراا 

 ااة أو إدانة المتهم.التحعلقات ال, مة للولول إلى الحعلقة بن بات  ر 
 ثانيًا: التوصيات:

تولي الد ااة المشر  الليبي إلى أن ين  لراحة أاي ن ولاه  لاى السالطة -1
المات ة باإلحالة إلى التحقيق, وذلك فما أعل المشر  اللويتي و المشر  العرالي,  
نما تولي القضاا اإلدا   الليبي إلاى أن يأعال ماال اة لوا اد ا خت اا  بشاأن 

الااة إلااى التحقيااق يترتاال  ليهااا الاابط,ن المطلااق الااة  يااؤد  إلااى انعاادام القاارا  اإلح
وذلاااك فماااا أعااال القضااااا اللاااويتي, وفاااةلك فماااا أعااال مألاااس ا نضاااباي العاااام أاااي 

 العراق.
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يولي الباحث القضاا الليبي أن يضاع اااتهناا  لاى لا ة النهائلاة أاي القارا   -2
إلااى التحقيااق التااأديبي( ويأعلهااا لا لااة اإلدا   لاابعض القاارا ات )مهاال لاارا  اإلحالااة 

 للطعن القضائي باإلللاا بش ل مستقل  ن القرا  النهائي.     
م بشاأن 2015لسانة  4تولي الد ااة إلى أن يللي المشار  الليباي القاانون  لام -3

( لبااااال تعاااااديلها 164(, ويعاااااود إلاااااى تطبياااااق ودلااااارا  الماااااادة )164تعاااااديل الماااااادة )
م, حتااااى   تبقااااى الااااد وى 2010لساااانة  12القااااانون  لاااام المن ااااو   ليهااااا أااااي 

التأديبلة ال ًا مسلطًا  لى الموظف الماتهم ناوال حلاتاه, خالاة  و ماا انتهام إللاه 
م يعد القانون األم للقوانين األخارى, 2010لسنة  12انتهم الد ااة أن القانون  لم 

ة الماااوظ ين و للاااه أاااأن تطبياااق هاااة   القا ااادة  واااااع النطااااق حياااث أنهاااا تشااامل أئااا
الااضعين لقانون العمل, وفةلك للموظ ين الااضعين للقوانين الاالة فلما لم يرد 

 فله ن  أي القانون الاا .
يولااي الباحااث المشاار  الليبااي أن يحاادد الولااف ا حتلاااني بااأن   ي ااون لاارا   -4

الولااف ال اااد   اان مألااس التأدياال مطلقااًا وأااي ماارة واحاادة إلااى حااين ا نتهاااا ماان 
نماااة التأديبلاااة,  ااال يحااادد أتااارات  منلاااة معيناااة لتمدياااد الولاااف, ينظااار خ,لهاااا المحا

مألااس التأدياال ماادى حاجااة التحقيااق إلااى ااااتمرا ية ولااف الموظااف ماان  دمااه مااع 
اشاااتراي أن ي اااون لااارا  الماااد مساااببًا تسااابيبًا فافلاااًا, أو أن يأعااال تمدياااد الولاااف لمااارة 

مشااار  اللاااويتي,  أو يحااادد واحااادة أقااا  ولمااادة محاااددة ماااع تسااابيبه وذلاااك فماااا أعااال ال
لااراحة ماادة الولااف لماارة واحاادة و ماادة محااددة وذلااك فمااا أعاال المشاار  العرالااي, لمااا 

 أي ذلك من تحقيق منع ااتمرا  حرمان الموظف تقاضي ن ف مرتبه.
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تولاااي الد اااااة المشااار  الليباااي إماااا أن يحااادد لاااراحة مااادة الولاااف ا حتلااااني  -5
ن ااف المرتااال ي اااون وأقااًا لهاااة  المااادة ناملااة أاااي ن ولاااه و التااالي الحرماااان مااان 

المحددة,  وذلك فماا أعال المشار  العرالاي والمشار  اللاويتي,  أو أن يضاع ضاواب  
تبااين فلفلااة ولااف ن ااف المرتاال الموظااف المولااوف احتلانلااًا  اان العماال, بحيااث 
يأعاال لاارا  ولااف المرتاال ماان اخت ااا  ولاا,حلات مألااس التأدياال, وذلااك فمااا 

أن ي د  تعديل تشريعي   ير    ين الولف ا حتلاني أعل المشر  الم ر , أو 
 ااان العمااال لم ااالحة التحقياااق و اااين ماااا يح ااال  للاااه الموظاااف مااان مرتااال بحياااث 

 ي رف له مرتبه فامً,.
يولااي الباحااث المشاار  الليبااي أن يعاادل تأااا  بحيااث يمااد ماادة حأااد الوظل ااة  -6

ر  الم ار . فمااا أن الماراد التربلاة إلااى اانتين  اادً  مان ااانة, وذلاك فمااا أعال المشاا
الاااد وة للمشااار  الليباااي باااأن يأخاااة ا تأاااا  الاااة  ااااا   للاااه المشااار  الم ااار , باااأن 
يضاااع ضاااواب    ااااتحقاق التربلاااة, ي ااارق أيهاااا  اااين العقو اااات البسااالطة والعقو اااات 
الأسااملة, أو أن يساااير المشااار  الليبااي أاااي ذات ا تأاااا   الااة  ااااا   للاااه المشااار  

مولاوف التربلاة خا,ل أتارة الولاف ا حتلااني, ويحارم العرالي باأن يمانه الموظاف ال
منها أي حالة  بوت إدانته  لى أن تحسل من تا ي  ا تداا ول اه  ان العمال, وهاةا 
 يحقق العدالة لما فله من تحقيق التو ان  ين م لحة الموظف وم لحة العمل.
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 قائمة المراجع
 أواًل: الكتب القانونية:

التحقياق اإلدا   والمحانماة التأديبلاة, دا  النهضاة العر لاة, أحمد اا,مة  اد ,  -1
 .2004القاهرة, الطبعة األولى, 

أحمااد محمااود جمعااة, منا  ااات القضاااا التااأديبي, منشااأة المعااا ف اإلااا ند ية,  -2
 .1985 دون نبعة, 

أاااااي الوظل اااااة العاماااااة, دا  اللتااااال  محماااااود الر لعاااااي, التحقياااااق اإلدا    أحماااااد -3
 .2011طبعة األولى, القانونلة, ال

إمحمااد أحمااد البياار , القااوانين واللااوائه والقاارا ات ذات الع,لااة بالوظل ااة العامااة  -4
 .1977والموظف, الأدا األول,  دون ناشر و  نبعة, 

إ ااراهلم المنأااى, إللاااا الأااداا التااأديبي, منشااأة المعااا ف, اإلااا ند ية, الطبعااة  -5
 .2005األولى, 

لتأديااال أاااي ضاااوا مح متاااي الطعااان, الااانقض, اإلدا ياااة جااا,ل أحماااد ا دثااام, ا-6
العللا, دا  اللتل القانونلة ودا  شتات للنشر والبرمألات, م ار,  الطبعاة الهالهاة, 

2009. 
خلل ااااة اااااالم الأهمااااي, أح ااااام ومبااااادى القضاااااا اإلدا   الليبااااي, دا  وم تبااااة  -7

 .2009ال ضيل للنشر والتو يع   نلا  , الطبعة األولى, 
جماااال الااادين, ألاااول القاااانون اإلدا  , الأااادا األول, دا  المطبو اااات  ااااامي -8

 .1996الأامعلة اإلا ند ية,  دون نبعة, 
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اللمان محمد الطماو , مبادى  لم اإلدا ة العامة, دا  ال لر العر اي, القااهرة,  -9
 .1972الطبعة الاامسة, 

اااة مقا نااة, دا  االلمان محمااد الطمااو , لضاااا التأديال, اللتاااب الهالاث, د ا -10
 .1995ال لر العر ي, القاهرة, الطبعة الرابعة, 

امير يواف البهي, شرح نظام لاانون العااملين المادنيين بالدولاة, دا  اللتال  -11
 .1996القانونلة, م ر,  دون نبعة, 

لبله بشير مس وني, القضاا اإلدا   أي الأمهو ياة العر لاة الليبلاة, د اااة  -12
 .1974امعة  نلا  ,  دون نبعة,  مقا نة, منشو ات ج

لبله بشير مس وني, مباادى القاانون اإلدا   الليباي, د اااة مقا ناة, الناشار  -13
 .1982اللتاب والتو يع واإل ,ن والمطابع,  نلا  ,   دون نبعة, 

لااااعل ناااااجي الاااادللمي, الاااادأو  الشاااا للة أمااااام القضاااااا اإلدا   أااااي العااااراق,  -14
 .2010الطبعة األولى,  المؤاسة الحديهة لللتاب,

 بدال تاح حسن, التأديال أاي الوظل اة العاماة, دا  النهضاة العر لاة, القااهرة,  -15
 .1964 دون نبعة, 

 باادم محمااد أ جمنااد, ألساا ة اإلجاارااات التأديبلااة للعاااملين بالادمااة المدنلااة,  -16
 .1998دا  النهضة العر لة, القاهرة, الطبعة األولى,  

 بادالمنعم خلل اة, المسائوللة التأديبلاة أاي الوظل اة العاماة, منشاأة   بد العديار -17
 .2009المعا ف اإلا ند ية,  دون نبعة, 

 دنان  مرو, مبادى القانون اإلدا  , نشاي اإلدا ة ووااائلها, الأادا الهااني,  -18
 .2010منشأة المعا ف اإلا ند ية, الطبعة الهالهة, 
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العاااملين بالقطااا  العااام, منشااو ات الم تبااة  اادلي خلياال, التعليااق  لااى نظااام  -19
 .1983القوملة الحديهة, م ر, الطبعة األولى, 

 لي جمعة محا ب, التأديل اإلدا   أي الوظل ة العامة, د اااة مقا ناة, دا   -20
 .2010المطبو ات الأامعلة اإلا ند ية,  دون نبعة, 

م تبة ال ضايل النشار  مر محمد السيو , الوجيد أي القضاا اإلدا  , دا  و  -21
 .2013والتو يع,  نلا  ,  دون نبعة, 

ماااااهر  باااادالهاد , الشاااار لة اإلجرائلااااة أااااي التأدياااال, دا  ثرياااال للطبا ااااة,  -22
 .1986القاهرة, الطبعة الهانلة, 

محمد أحمد م ط ى, اإلجرااات ا حتلانلة أي التأديل أي الوظل اة العاماة, -23
 .1998العر لة, القاهرة,  دون نبعة, د ااة مقا نة, دا  النهضة 

محمااااد  باااادم الحاااارا  , ألااااول القااااانون اإلدا   الليبااااي, منشااااو ات الم تبااااة  -24
 .2010الأامعة, الداوية, الطبعة الساداة, 

محمد  بدم الحرا  , الرلابة القضائلة  لى أ مال اإلدا ة أي القانون الليبي, -25
 .2010ة, الطبعة الاامسة, منشو ات الم تبة الأامعة, الداوي

محمااد  بيااد الحسااناو , التأدياال وأ اار  أااي الحااد ماان األخطاااا المساالللة لرجااال -26
 .1999الشرنة, مرفد البحوت والد ااات الشا لة,   دون نبعة, 

محمااد ماااهر أ ااو العينااين, الضاامانات واإلجاارااات التأديبلااة, نقابااة المحااامين,  -27
 .1991 دون نبعة, 

أ و العيناين, الادأو  أاي نطااق القاانون العاام, اللتااب الهااني, دا   محمد ماهر-28
 .2002أ و المأد للطبا ة, القاهرة,  دون نبعة, 
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محمااد ماجااد يااالوت, التحقيااق أااي الماال ااات التأديبلااة, د ااااة مقا نااة, منشااأة  -29
 .2002المعا ف اإلا ند ية,   دون نبعة, 

تأديبلااة, منشااأة المعااا ف اإلااا ند ية, محمااد ماجااد يااالوت, شاارح اإلجاارااات ال -30
 .2004 دون نبعة, 

محمااد ماجااد يااالوت, شاارح القااانون التااأديبي للوظل ااة العامااة, منشااأة المعااا ف  -31
 .2006اإلا ند ية,  دون نبعة, 

محمد محمود ندا, انقضاا الد وى التأديبلة, د ااة مقا نة, دا  ال لر العر ي, -32
 .1981القاهرة, الطبعة األولى, 

م ااااط ى أ و يااااد أهمااااي, القضاااااا اإلدا   ومألااااس الدولااااة, دا  المطبو ااااات -33
 .1999الأامعلة اإلا ند ية,  دون نبعة, 

م ااااط ى ب ااااار, تأدياااال العااااااملين أااااي الدولاااااة,  دا  ال لاااار الحاااااديث للطباااااع  -34
 .1966والنشر,  القاهرة,  دون نبعة, 

دودها وضماناتها, دا  م ط ى يواف, المسؤوللة التأديبلة للموظف العام, ح-35
 .2009النهضة العر لة القاهرة,  دون نبعة, 

ن ااارالدين م اااباح القاضاااي, النظرياااة العاماااة للتأديااال أاااي الوظل اااة العاماااة,  -36
د ااة موا نة أي القانون الليباي والم ار  والشاريعة ا اا,ملة, دا  ال لار العر اي, 

 .1997القاهرة, الطبعة األولى, 
 :لبحوث العلميةثانيًا: الرسائل وا

 روت محمد  وض, التحقيق ا دا   ودو  النلابة اإلدا ية فله,  ااالة دفتاو ا , -1
 .1995جامعة  ين شمس, فللة الحقوق, القاهرة, ثير منشو ة, 
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أهمااي إااااما يل  ااادت, اااالطة التأديااال  اااين اإلدا ة و القضااااا,  ااااالة دفتاااو ا , -2
 .1980منشو ة, جامعة  ين شمس, فللة الحقوق, القاهرة, ثير 

خلل ااة اااالم الأهمااي, "النظااام القااانوني للماال ااات الماللااة أااي التشااريع الليبااي", -3
 .1995(, يناير 46.45(, العدد )12مألة المحامي, السنة )

محمااود  ماار معتااوق, "العاارف فم ااد  للقااانون اإلدا   الليبااي", مألااة البحااوت -4
 .2014(, أنتو ر 1(, العدد )2القانونلة, جامعة م راته, السنة )

 :ثالثًا: المجموعات التشريعية والقضائية
 الأريدة الراملة.-1
 مواو ة التشريعات الأنائلة.-2
 مألة المح ة العللا.-3
 لضاا المح مة العللا ا تحادية, القضاا اإلدا   والداتو  , الأدا األول.-4
 .2007الهاني, السنة مأمو ة أح ام المح مة العللا, القضاا اإلدا  , الأدا -5
 .2006مأمو ة أح ام المح مة العللا, القضاا اإلدا  , السنة -6
 .2005مأمو ة أح ام المح مة العللا, القضاا اإلدا  , السنة -7
 .2004مأمو ة أح ام المح مة العللا, القضاا اإلدا  , الأدا الهاني, السنة -8
( لضااااااا 1957.6.26) ق, جلساااااة6/3المح ماااااة العللاااااا, الطعااااان اإلدا    لااااام-9

 المح مة العللا ا تحادية, القضاا اإلدا   والداتو  , الأدا األول.
ق, جلساااااااااااة 3/20مح ماااااااااااة ا ااااااااااااتئناف نااااااااااارا لس, الطعااااااااااان اإلدا    لااااااااااام -10
 ( ثير منشو .2001.4.30)
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ق , جلسااااااااااة 25/1مح مااااااااااة ااااااااااااتئناف  نلااااااااااا  ,  الطعاااااااااان اإلدا    لاااااااااام  -11
 ( ثير منشو .1973.3.25)
 .2016( م ر )أ( أي أول نوأمبر انة 43لراملة الم رية, العدد )الأريدة ا-12
ق, جلسااااة 25/996المح ماااة اإلدا ياااة العللااااا الم ااارية, الطعاااان اإلدا    لااام -13
( مأمو اة المبااادى التاي لر تهااا المح ماة اإلدا يااة العللاا ماان مااا ا 1984.5.12)

الم ارية العاماة (, الهيئاة 2( , العدد )29, السنة )1984إلى نهاية يونيو  1984
 .1984لللتاب, 
إدا  , جلساااااااااة  2001/ 238مح ماااااااااة التميياااااااااد اللويتلاااااااااة, الطعااااااااان  لااااااااام  -14
( مأمو ة المبادى التي لر تهاا مح ماة التميياد خا,ل أ  عاين  اماًا 2002.4.29)

, المألااد اإلدا  , المألااد الحاااد  2001.12.31وحتااى  1972.10.1ماان ال تاارة 
 .2016 شر,  و ا ة العدل, أنتو ر 

لساانة  14القااانون العرالااي, لااانون انضااباي مااوظ ي الدولااة والقطااا  العااام  لاام  -15
( 1991.9.1(, تاا ي  النشار )1991.6.3( تا ي  العادد )3356م, العدد )1991

 مأمو ة القوانين واألنظمة, العراق, اتحاد .
( 2009.5.30, )2009( لسانة 3لرا  مألس ا نضباي العام العرالي  لم ) -16
 . 2010(, و ا ة العدل, بلداد 1(, العدد )3ة العدالة, السنة )مأل

 رابعًا: القوانين واللوائح والمواقع االلكترونية:
م بشاأن إنشااا هيئاة الرلاباة اإلدا ياة. منشاو   لاى 2013لسانة  20القانون  لام -1

 المولع اإلللتروني:
https://security-legislation.ly/ar/node/31965 

https://security-legislation.ly/ar/node/31965
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 مسااًا  20:5السا ة       2020. 7.13تا ي  
م. 2001لساااانة  99 ئحااااة أ ضاااااا هيئااااة التااااد يس الااااوننين بالأامعااااات  لاااام  -2

  منشو ة  لى المولع اإلللتروني:
https://aladel.gov.ly/home/?p=1766 

 مسااًا  30:1السا ة       2020. 7. 11تا ي  
م بشاااأن العااااملين المااادنيين بالدولااااة. 1978لسااانة  47القاااانون  الم ااار   لااام  -3

 منشو   لى المولع  اإلللتروني:
https:llgroups.google.com/forum/topic/hamdy66/0z191
3xjyEE. 

 مسااًا  5:15السا ة       2020. 6.5تا ي  
  
م بشاااااأن الادماااااة 1979لسااااانة  15القاااااانون اللاااااويتي, المرااااااوم بالقاااااانون  لااااام  -4

 المدنلة. منشو   لى المولع اإلللتروني:
https:/ Law. Almohami.com :         

 مسااًا  7:10السا ة       2020. 6.6تا ي   
 
 
 
 
 

https://aladel.gov.ly/home/?p=1766
https://aladel.gov.ly/home/?p=1766
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 االخفاء القسري في القانون الدولي الجنائي
 *د. أحمد عبدهللا ويدان

 مقدمة
الجريمةةأياًةةاني اتةةليفيمعةةاي ةةىيمةةحةاييميةة يلقةةينأيًنم  ةةايال ةةات ي ي  ةةىي

المجيمةة في  يةةح اييسةةي إيستنةةاتىيً  ةةانيلي ةةحعريالمرةةرعيعيمةةاصايلةة ي ةة  يةلقةةال 
ةه يتفة يلف ة ايالجريمةأيالحةل ةأياليةىيفمعةايي1بيجريمهيةالم ابيمي هي ىيتق صه 

مةةةحةاييميةةة يالمقةةةال يةالةةةحماا يا ساسةةة أفياليةةةىيعةةةو ييمي  ةةةايالمجيمةةة يالةةةحةلىفي
ي  ىيسي إيستناتىيًماقبيمي هيال ات ييالحةلىيالجوااى ي2ةف حديالوهيةاسي راصه 

الفردفيةف  ايلنؤةل يهيالجواا أيمو ةافيحن ةاليتيفويفةىيهة هيي الجريمأيالحةل أيعرفكب ا
المنةةةؤةل أي  ت ةةةاياصفكبةةةليحاسةةة يالحةلةةةأياةيلننةةةاب افية  ةةةاني   ةةةاايالو ةةةااياتساسةةةىي

يليمن مأيالجواا أيالحةل أ يي
ةت ةةةةراني ييات فةةةةا يال نةةةةرليللوةةةةدا يًرةةةة ايسةةةةي إيع ةةةةحدي ةةةة  ية و ةةةةايي

ا وةةةدا ياليةةةىي ةةةموي ايلدييةةة ييالمجيمةةة يالةةةحةلىفيلك تةةةهيًمةةة ي  ةةة  ية ريةةةا 
الم اث قيةالمماهحا يالحةل أ ي  حي حد يالمادةيالدالنأيلنيت اايالمن مأيالجواا أي
الحةل ةةةأفيا يقاصةةة ايالم  ةةة مىيميةةة ياوةةةحيالجةةةراا ي وةةة صةيةاليةةةىيفميبةةةريل  ةةة ي

                                                           
 جالمأيسر ي–مض يه أةياليحصي يح ي أيال ات ييي*

1
ا   اايالمالأيي-الجز يا ةلي–ا(يورحيا   اايالمالأيل ات ييالم   ا يالي بىي2015لنمحيصلضاييحاصهفي)ي 

ي 93-92ليجريمأفي ي
2
الو ريأيالمالأيي-اةل يا يال ات ييالحةلىيالجوااىي-ا(يال ات ييالحةلىيالجوااى2002 ي حيمبحهللايالراذلىفي)ي 

ي 205ع أفياتس وحصيأفي يليجريمأيالحةل أفيداصيالموب ما يالجال
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 ي  ةةاليفضةةمولي3اهيمةةاايالمجيمةة يالةةحةلىيحأسةةرهيةلةةنيب و ةةايالجةةراا ي ةةحيا تنةةات أ
لوةةةهيميةةة يفمةةةحاديليجةةةراا ي ةةةحياتتنةةةات أفياليةةةىيفع ةةةريقيةةةقيالمجيمةةة ييالمةةةادةيالنةةةاحمأ

الحةلىيت رانيلدو صف افيةفووة ليمية يلنةؤةل أيجواا ةأي ردًةأيلمرفكب ةافيةفةح اي ةىي
ةتًأيالمن مأيلية ياصفكبةلي ةىيسًةاصيهجة ايةاسة يالووةا ياةيلو جةىفيل جةهي ةحي

ييي4اليلجم مأيلنيالن اييالمحت  ن 
ال نةةةرليلرةةة يأيمالم ةةةأفيةلةةة يًمةةةحي  ةةةرانيميةةة يلوو ةةةأيل ةةةحياصةةة  يات فةةةا ي

حم و ةايلةنيالمةال  يد مةحلاي اتةليهة هيال ةاهرةي ةىيةقةليلضة يتيةاليات مةأيوةم ل أي
اساسةةانفيًم ةةنيال ةة اياييًنةةح يات فةةا يال نةةرلي ةةىياةةرةخيلم ةةحةيلوةةزاعيدا يةةىفياةي
ًنةةيدحايحةةا  سي  سةة يأيليضةةسييالن اسةةىيميةة يالدقةة ا يةلةةايعع ةةريال يةةقيب جةةهي

ا ياسةةيمراصيالمضةةاً ا ياليةةىيعيمةةرايل ةةاياقةةاصبيةذةليالضةةناًافيةمةةحايلعةة لي ةة
 يي5الجواةيالاايالمحالأفيةلايعي  يذلكيلنيس الف  يلنيالم ابيمي يتوا يةاس  

 مماصسأيات فا يال نرلي اتليةتيفزاليفنيدحل ايالن  لا ياةيالمو ما ي
حيالضةةةن أيلةةةنيلةةةنياجةةةايسحمةةةادياليوةةةدسيمةةةني ماًةةةأيال ةةةات يفي  ةةةاليعةةةي يفجريةةة

ستنةةات يهيمةةنيًريةةقيالةةح  لي ةةىي الةةأياسةةيعوا يًحنةةراي الل ةةايلةةني  ةةهي ةةىياليميةة ي
يحالن   فيل اي   ياتي اإيلنيمريلين   يا تنات أيليمديفىيةا رادياسرفه يي

ة اليالىيًمحيات فا يال نرليةا حيلنياكعريات اعياتي اكةا ي  ة  يا تنةايييي
ضةةةناًايحمةةةحةيًةةةر فيحمةةةاي ةةةىيذلةةةكيالدةةة خي وةةة صةي ةةةىيالمةةةال  ي  ةةة يعةةةؤثريميةةة يال

                                                           
ي(يلنيالو اايا ساسىيليمن مأيالجواا أيالحةل أ 5المادةي)ي3

4
ي(يلنيالو اايا ساسىيليمن مأيالجواا أيالحةل أ 1-7المادةي)ي 

5
لف   أياتل يالمينحةيالنال أيلن   ياتتنايفي ات يات فا يال نرلياةيغ ريالو مىيفيج و ففيصن فأييي 

ي2في ي6ال قاا يصق ي
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

المنيمريمي ي  ا يالمديفىيلنيقباياص ل  ية ةرةم  فيالة عنيًع رة يي ةىيفرقةبي
ا يمةالةةيميةة ي ةفنةلي ةسييتفنةىي ب ةرفيميةة يالةايةاتي ةاصيا  ةاصيقةةحيتيفةأفىيابةحن
ذلكفي   يعؤثريمي يمحديلني    يا تنايفيلعايالنقي ىيا لنيالفةردلفيةالنةقي

 جةةبيال ةةات يفيةالنةةقي ةةىيمةةحاي رلاتةةهيلةةني رييةةهيةالنةةقي ةةىيمةةحاي ةةىيالنماًةةأيحم
ياليمرايلييم عبياةياليلماليأيقاس أياةيتيستنات أ 

ةتي جأيل  ايليواح يالمم حيةالمنيمريلجريمأيات فا يال نةرلفية  ةال يلرفكبةىيهة اي
الفمةةايلةةةنيالم ةةةابي ةةةىي ع ةةةريلةةةنيات  ةةاي ي ةةةاييا لةةةريعيويةةةبي  ةةة يهةةة هيالجريمةةةأفي

اآلل ةةةةا يال ات ت ةةةةأيلم ا ني ةةةةايلةةةةني ةةةةالليفني ةةةةايا  ةةةةاايالو ةةةةااياتساسةةةةىييةفني ةةةةا
ليمن مأيالجواا أيالحةل أياليىيجرلليه ايالفمافيةتق  ياليرري يالي بىيالداصأي
حات فةةةةا يال نةةةةرلفيلي قةةةة خيميةةةة يلةةةةحليتجامي ةةةةايلموةةةة يهةةةة هيالجريمةةةةأيةل ا ني ةةةةافي

اليني يةةىيةالم ةةاصيي ةةىيةل  ةة ي ةةحيل ةةاهرةيات ةةال يلةةنيالم ةةاب يةسةةوميمحيالمةةو  ي
دصاسةةيوا يةلةةنياجةةايذلةةكيسةةويواةليالم  ةة عي ةةىنيل حلةةأيةل نعةة ننيا ةليتبةة نيد ةةهي
و ةأ يةالم نةاليالعةاتىي لف  ايه هيالجريمةأي ةىيالف ةهفيةال ة ات نيالحةل ةأيالجواا ةأيةالً 
تيواةليد هياتًاصيال ات تىيلجريمأيات فةا يال نةرلي جريمةأي ةحيا تنةات أيةاآلثةاصي

يي يمو افية افمأيلي نال اليىيفو
ي
ي
ي
ي
ي
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 المبحث األول
 مفهوم اإلخفاء القسري 

ات فةةا يال نةةرليةالوب مةةأيال ات ت ةةةأيلةةهيذةياهم ةةةأييلف ةة اسييال قةة خيميةة ي
قات ت ةةةأيحالسةةةةأفيذلةةةكيايياليك  ةةةفيال ةةةات تىيًجةةةبياييًميمةةةحيميةةة يفمريةةةفيالجريمةةةأي
فمريفانيدق ة انيةلنحدانفيحن اليعب ةنيالمواصةرياليىيعبو يمي  ايه اياليك  ةفيال ةات تىفي

 ىيالف هيال ات تىييفمريفيا  فا يال نرليةلنياجايف    يذلكي اييا لريعيويبي
و أي ىييلويبياةلفيةفمريفهي ىيالم اث قيالحةل أي ىيلويبيثاتى  .ةاليرريما يالً 

 المطلب األول
 تعريف اإلخفاء القسري في الفقه القانوني والتشريعات الوطنية

موةةةحيدصاسةةةيوايلجريمةةةأيات فةةةا يال نةةةرليتجةةةحياييالكع ةةةريلةةةنياليرةةةريما يلةةة ي
مةةةايد ةةة ي   ةةةا يال ةةةات ييلالجي ةةةادي ةةةىية ةةة يفيقةةةحليل  ةةة يفمريةةةفيلنةةةحديلةةةهفيل

فمريفةةا يلف فةةا يال نةةرليعيضةةمنيالمواصةةريةالقةة صياليةةىيعيكةة ييلو ةةايهةة ايالفمةةا ي
يةسويواةليذلكيمي يالون ياليالىن

 الفرع االول: اإلخفاء القسري في الفقه القانوني
ًموةةةةىيلقةةةةوي ي يا  فةةةةا يال نةةةةرل يا  فةةةةا ياةيات يجةةةةا ياةيات يوةةةةاخي
حقةةة صةيغ ةةةريقات ت ةةةأفياةياتمي ةةةالياةيات يجةةةا يالنةةةرلفيةينةةةح يا  فةةةا يال نةةةرلي
موةةةحلايعةةةي يسل ةةةا يالخةةة ييميةةة يوةةةدسياةيا يجةةةا هياةي وفةةةهيلةةةنيقبةةةايالحةلةةةأياةي
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اييالرةةةةدسيالةةة  ال يالةةةة عنيعيقةةةةر  ييلقةةةةال يالحةلةةةةأفيةالةةةة عنيعوكةةةةرةييحمةةةةحيذلةةةةكي
يي6لنيجزفياةيًدفىيل اتهيلمايًضمهي اصلي ماًأيال ات ي 

ةاةصديالفخ ةةهيالةةح ي صيةلةة  يتج ةةبيجةة صليتضةةاصيفمريفةةايلف فةةا يال نةةرلي ةةىي
كياحه يلف  ايالجراا ي حيا تنات أي ىيال ات ييالحةلى يحأتهي يالخة ييمية يوةدسي

سةةةيبي رييةةةهيحوري ةةةأيلنةةةحديال  يةةةأفياةيا يجةةةا هفياةيا يوا ةةةهيصغمةةةانيمةةةنيسصادفةةةهياةي
 ةةاصليتوةةا يال ةةات يفيثةة يس فةةا يل اتةةهفياةيص ةةييا  قةةاحيمةةنيلقةة رهفياةيممةةني
سي هي رييهفيةذلكيلنيقبايل اف نياةيلني يا يلدييفأيلنيالن  لةأفياةيمية يعةحي

يي7جماما يفممايلنناب افياةيحاذييلو افياةيحم ا  ي ا 
ا يوةةةاخيا وةةةدا فيةهوةةةاإيلةةةني  ةةةفيجريمةةةأيا  فةةةا يال نةةةرليحامي اصهةةةايجريمةةةأي

  ةةاليمر  ةةايحأت ةةاي يسةةيبيالفةةردياةيالضةةن أي رييةةهفيحاسةةيدحااياسةةي بياةياكعةةريلةةني
اسال بيالمو فيةات يفاظيحهي ىيل اييلايًدض يلن ورةيةصقاحأيالمديوف نيفنخ  اني

ي8لسرايلم ن  
كمةةةايمةةةرخيالةةةح ي صيمبحالننةةة نيوةةةع اييا  فةةةا يال نةةةرليحأتةةةهي يا يجةةةا ي

ل  يةةأيلةةنيجاتةةبيج ةةأيغالضةةأياةيلج  لةةأفيسةةة ا يوةةدسياةياوةةدا يلنةةحدليا

                                                           
6
 MD. RAISUL ISLAM SOURAV،Defining the Crime of Enforced Disappearance in Conformity 

with International Criminal Law a New Frontier for Bangladesh Bergen Journal of Criminal Law 

and Criminal Justice. Volume 3, Issue 2, 2015, p. 221.  See also: United Nations, General 

Assembly Resolution 47/133, Declaration on the Protection of all Persons from Forced 

Disappearance, A/RES/47/133 (18 December 1992), available at http://undocs.org/A/RES/47/133. 
7
الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية،  القانون في االنسانية ضد الجرائم مفهومي(ي2008ةل  يتج بيتضاصف)ي 

 كجريمة القسري االختفاء جريمة( 2014) صبرينة جدي،  تيويزي شعالل يات رياًضاني280 يبيروت ، لبنان،

ي.7 ص الحقوق، كلية الجزائر، بجاية، ميرة عبدالرحمن جامعة ماجستير، رسالة الدولي، القانون في االنسانية ضد
8
 ايضا   أنظر.  ي14(فيجريمأيا يواخياتودا فيالم يبيالجالمىيالنحعالفي 2009مبحهللاي ن نيالممرلفي)يي 

ي.7 ص ،مرجع سابق( 2014) صبرينة جدي،  تيويزي شعالل
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كاتليسيوأياةيلو مأياةيا راديةف  ايه هيالج أيحا فةا ييل ةاييالرةدسفيةفةر يي
ي9الكر يمنيلق رهياةياتميراخيحا يجا هفيةفنم يسل يس فا يلمال يالجريمأ 

ةمحرخيا  فا يال نرلياًضانيحأتهنيا يجا يودسيلنحديال  يأيصغمانيموهي
فىيالي رعيلني رةعيالن  لأياةيلني ياف افيةلنيجاتبيلجم ما يلنيجاتبيل ا

لو مأياةيا راديمادع نفيبزم يات  يًممي ييحاس يالن  لأياةيبحم يلو افياةيحاذت افي
اةيحم ا  ي افي ي  ايال  ليحا فةا يل ةاييذلةكيالرةدسيةفةر ييالكرة يمةنيلقة رهي

 ي10ي اةياتميراخيحا يجا هفيلمايًجرديالردسيلني ماًأيال ات ي
ةفأس نةةانيميةةة يذلةةةكيتةةةرليايياليمةةةاصيفيالمةةة   صةيقةةةحي ةةة  ليلةةةنيتوةةةا يجريمةةةأي
ليلين  ةةهيالةةايالج ةةايحم ةةاييا  فةةا فياةيب  يةةأيلرفكةةبي ا  فةةا يال نةةرلفيسذياوةةيًر
الجريمأفي مايعيض يايياو الياةيص صيا  فا يال نرليمحعحةيةفيمعاي ىيالخة يي

رلات  يلني ريي  فيةقحيً  ايحهيمي يا ودا فياةيا يجا ه فياةيا يوا   فياةي 
 ةةردياةيلجم مةةا يلو مةةأيلةةنيات ةةراديةقةةحيف ةة ايحةةهي   لةةأياةيدةلةةأي ةةحيوةةمبياةي

يدةلأيا رلفيل ايًم نيف ن  يات اعيا  فا يال نرليسل يلايعيىن
 ا  فا يال نرليالفردلنيةه يال ليعرفك هيالفردي س ابيليمحدةي  -1

                                                           
9
يالك يي أفيي  يالجريحة يات يفا يال نرلفيل اليلور صي ىيجريحة د يمبحالنن نيوع ايفيا يالسيالزلني ىيااهرة

ي 2006فيعواعري186المحدي
10

 للتطبيق مراجعة ، قائمة2011تقرير منظمة العفو الدولية ال لإلفالت من العقاب على االختفاء القسري ،   
الخميس   - 51: 6القسري، تاريخ الزيارة:   االختفاء من األشخاصيجميع لحماية الدولية لالتفاقيةيالفعال

 م 9/1/2020
                                         

11ar.pdfhttps://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior5100620   

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior510062011ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior510062011ar.pdf
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ةهةة يالةة ليفرفك ةةهيجمامةةا يلةةنيا  فةةا يال نةةرليالجمةةامىيغ ةةريالموةةي  ني -2
 ات رادية س ابيليو مأي النق ليمي ياتل الفياةياتتي اايةغ رها 

ا  فا يال نةرليالجمةامىيالمةو  نيةهة يالة ليفرفك ةهيالمجم مةا يالمو مةأي -3
اةيات ةةراديالمةةادع نيالةة عنيًمميةة ييحاسةة يالن  لةةأية ةةحم يلو ةةاياةيلةة اف ني

يلنيلديي ي رةعيالن  لأيةلني ياف ا 
 الفرع الثاني: تعريف اإلخفاء القسري في التشريعات الوطنية:

المةةةالمىيلنماًةةةأيجم ةةة يا وةةةدا يلةةةنيفةةةوسيالمةةةادةيالراحمةةةأيلةةةنيا مةةةاليي
ميةةة ياتةةةةهي ًميبةةةري ةةةةايممةةةايلةةةةنياممةةةاليا  فةةةةا يياف1992ا  فةةةا يال نةةةرلفيلمةةةةاا

قي ية وةةا يمي ةةهيميةةقيالفريةة11ال نةةرليجريمةةأيًماقةةبيمي  ةةايحالم   ةةأيالمواسةة أ       
مي يه ايالوسيليضةمنيالمموىيحنات يا  فا يال نرلياةيغ ريالو مىفييالمالا

و ةةةأيي ايياتليةةةزاايبيةةةحةينيهةةة هيالجريمةةةأي جريمةةةأيلوفقةةةيأيمةةةنيال ةةة ات نيالجواا ةةةأيالً 
ًنرليمي يجم  يالحةليحسييالو ريممايسذاي اتلي ات يا  فا يال نرليفنةح ي

اامةةةأيالجةةةراا يالم جةةة دةيسةةةاح انيةالميمي ةةةأي مةةةالني   ةةةاياايتفيةتيً فةةةىياييفرةةة ريسلةةة يق
حالنرلاييال نرليلنيالنريأفيةاليم عبفيةاليره ةبفيةالموة يالمفةروفيةلةايسلة يذلةكفي

يي12بايًجبيفنحعحيا  فا يال نرلي جريمأيجواا أيلني يأ 
ةف مةةةايلةةة لكفيهوةةةاإيقي ةةةايلةةةنيالةةةحةليدةتةةةلي ةةةىيق ات و ةةةايالحا ي ةةةأيا  فةةةا ي

 انيلني النفيصغ ياييالمادةيالراحمأيلنيسماليي ماًأيجم  يال نرليحامي اصهيجرلايجواا
ا وةةدا يلةةنيا  فةةا يال نةةرليفويةةبيلةةنيالةةحةلياييفميبةةري ةةايممةةايلةةنياممةةالي

                                                           
11

يا 1992ات ريالمادةيالراحمأيلنياتمالييالمالمىيلنماًأيجم  ياتودا يلنيات يفا يال نرلفيلمااي 
12

 الدورة االنسان، حقوق لمجلس المقدم الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني العامل الفريق تقريري 
ي.4ص م16/2010
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ة ةةىيال قةةليذافةةهفيهوةةاإيدةليي13ا  فةةا يال نةةرليجريمةةأيحم جةةبيال ةةات ييالجوةةااى 
ا رليفوسيدساف رهايمي يايي قيجم  يا ودا يغ ريقابةايلالتي ةا ي ةىيمةحاي

يي14اليمرايلف فا يال نرل 
ستياييمةحايالةوسيمية يةجةة ديجريمةأيلنةي يأيلال يفةا يال نةةرليتيًم ةقيالةحةليلةةني
الين  ةةقي ةةىياممةةاليا  فةةا يال نةةرليةالمما  ةةأيمي  ةةافيستياييالةةوسيميةة يفجريم ةةاي

يييي15حر ايلوفقايًمعايآل أيق يأيلييسيبيمي يا  ال يلنيالم اب 
سلةة يجاتةةبيذلةةكيهوةةاإيمةةحةيدةليفةةوسيدسةةاف رهايميةة ي ةةماتا يفموةة يهةة هي
الجريمةةأيلةةني ةةاللياليقةةحليلمةةحةيجةةراا يلرف وةةأيحا  فةةا يال نةةرلياةيةث  ةةأيالقةةيأي
ب افيلعايالدو فيةات يواخفيةات يجا يغ ريالمررةعفيةالنرلةاييغ ةريال ةات تىي

ال نةةرليستيات ةةةايتييلةةنيالنريةةأ يستياييذلةةةكيقةةحيًرةةة ايجات ةةاني  ةةةحيصةة صيا  فةةةا 
احم ايالدو ر ي يي16فسوىيجم  يمواصريجريمأيا  فا يال نرليةفم  حهايًة

ةقةةحيقالةةليالمحعةةحيلةةنيالةةحةليحةةالوسيميةة يفجةةري يا  فةةا يال نةةرليحامي ةةاصهي
جريمأي حيا تنات أيلية ياصفكةبي ةىيسًةاصيهجة ايةاسة يالووةا ياةيلو جةىيل جةهي

                                                           
13

 .3ص المرج يالنابقي 

يي14 يالم اد ي120في66،80)دسي صياتك ادةص ي13ف يحاصغ اليالمادة يةدسي ص ي5(ف يالمادة يدسي صيب ل ف ا يةدسي صي15ف ف
 القسري االختفاء بحاالت المعني العامل الفريق تقريرات ريي 45فيةالحسي صيالفوزةييىي ىيلادفهي12ك ل لب ايالمادةي

ي.4ص مرجع سابق، االنسان، حقوق لمجلس المقدم الطوعي غير أو
15

مرجع  االنسان، حقوق لمجلس المقدم الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني العامل الفريق تقريري 
ي.5ص سابق،

16
ي.5ص المرجع السابقي 
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يةة يحةةال ج افية  ةةانيلمةةايةصديحالمةةادةي ةةحياليلجم مةةأيلةةنيالنةة اييالمةةحت  نفيةمةةنيم
ييي17الناحمأيلنيت اايصةلايا ساسى ي

ستيايي ةةةات يا  فةةةا يال نةةةرليتيفنةةةح يغال ةةةانيي ةةةىيسًةةةاصيهجةةة ايةاسةةة ي
وىيلف فةا ي الووا ياةيلو جةىي ةحيالمةحت  نفيةل ة اي ةاييققةريفجةري يال ةات ييالةً 

لةةني ةةات يا  فةةا ييال نةةرليميةة ياصفكاحةةهي ةةىيهةة ايالنةة ا يالمنةةحديًموةةىياييالكع ةةر
وىية ةةةاصليةتًةةةأيلناكمةةةه ي يي ال نةةةرليسةةةي اي ةةةاصليتوةةةا يال ةةةات ييالجوةةةااىيالةةةً 
لم ةةةة ي ةةةةات يا  فةةةةا يال نةةةةرليتيف ةةةة ي ةةةةمنيهجةةةة ايةاسةةةة يالووةةةةا ياةيلو جةةةةىي
ًنةةةي حخياسةةةي ماديالضةةةناًايلةةةني ماًةةةأيال ةةةات ييلفيةةةرةيً ييةةةأيحالضةةةرةصةفيبةةةايً ةةةة ي

يةحةلياييفنقةةريفجةةري ي ةةات يا  فةةا يلم م ةاي نةةات يلومزلةةأ يةل ةة ايتيًم ةةنيل
ال نةةةرليميةةة يالنةةةات ياليةةةىيفرةةة ايجريمةةةأي ةةةحيا تنةةةات أيحمف ةةة ايت ةةةاايصةلةةةايبةةةاي

يييي18عو سىيل اياييفحصلي ىيفمريفيالجريمأيحري ياصوا ه 
ةل ةةة اي  ةةةحياقةةةر يقةةة ات نيحمةةةييالةةةحةليلعةةةاياةصغةةة الية ومةةةافيالةةةوسيميةةة ي

 ةىيالمةادةيالنةاحمأيلةنيت ةاايصةلةاييجةريمي نيلدييفية ننيس ةحاهماية ةقيالنة ا يالة اصد
ا ساسىفيةالعات أيهىيالمما  أيمي ي ات يا  فا يال نرليموحلايتيفي ي ىياًاصي

ةلةةة يذلةةةكيهوةةةاإيدةلييي19هجةةة ايةاسةةة يالووةةةا ياةيلو جةةةىي ةةةحيالنةةة اييالمةةةحت  ن 
تقليق ات و ايمي يجريمأيل سمأيالووا يحمايً فىيل رمايه هيالجرايحري يص صهي
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 2007 يناير 5 المـؤرخ 26 القـانون 9 المادة) األرجنتين ؛(الجنائي القانون من 110 المادة) ذربيجانمثل اي 
 الجنائية بالمحكمة المتعلق انونالق من 1 والجدول 1995 لسنة الجنائية المدونة قانون من 21-268 المادة) أستراليا
 9 المادة) إندونيسيا ؛(الدولي القانون ضد للجرائم األلمانية المدونة من 7-1-7 المادة( ألمانيـا)2002 لعام الدولية

 المعني العامل الفريق تقريرات ري ؛(المخصصة اإلنسان حقوق لمحكمة المنشئ 2000 لعام 26 رقم القانون من

ي6، 5صمرجع سابق،  االنسان، حقوق لمجلس المقدم الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت
18

مرجع  االنسان، حقوق لمجلس المقدم الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني العامل الفريق تقريري 
ي.7صن سابق،

19
ي.7ص المرجع  السابقي 
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ماليلمزةتياةي ىيسًاصيهج ايةاس يالووا ياةيلو جىي حيالنة اييس ا يب صفهي 
ي20المحت  ن يةاميبرفهيجريمأي حيا تنات أ 

الايد مايًدسيالمررعيالي بىي ية يعةوسيا مةالييالحسةي صليالي بةىيالمؤقةلي
ايمية يا  فةا يال نةرليةفجريمةهيفيةلكوةهيتةسيمية ي ةماتا ي2011القادصيمااي

ة ة لكي ةاييقةات ييي21لوةه ي17سل يي7أي ىيالم اديلنيمالأيلين   يةالنريا يالمال
الم   ةةةا يالي بةةةىيلةةة يعةةةوسيصةةةرا أيميةةة يجريمةةةأيا  فةةةا يال نةةةرلي جريمةةةأيلنةةةي يأي
يقةةحيفرةة ايصةة صانيلةةنيا  فةةا يال نةةرلي ةةىيال ةةابي ة رةة ايلوفةةردفيةلكوةةهيجةةرايا مةةاتن

 يفيلعةاي وة435سلة يي425الراح يلوهي يالجراا ي حي ريأيا  راد ي ةىيالمة اديلةني
ع(فيالخةةة ييميةةة يالوةةةاسيي436ع(فيفمةةة عبيالمنةةةج ت ني)ايي428ا وةةةدا ي)ياي

ييييي22ع( ي434ع(فيةف   حيالنريأيالردق أيبحةييلبرصي)ايي433بحةييةجهي قي)اي
ايحرةأييفجةري ي2013(يلنةوأي10ستياييالمررعيالي بىياصحصيال ات ييصقة ي)

لةةة يميةةة يا  فةةةا ياليمةةة عبيةا  فةةةا يال نةةةرليةاليم  ةةةزفيالةةة ليتةةةسي ةةةىيلادفةةةهيا ةي
ال نةةرلي جريمةةأيلنةةي يأيلماقةةبيمي  ةةافي  ةةاليجةةا ي   ةةا يًماقةةبيحالنةةجني ةةايلةةني
 وةةة يستنةةةاتاياةي جةةةزهياةي رلةةةهيميةةة ياليةجةةةهيلةةةني رييةةةهيالردقةةة أيحةةةال  ةياةي

يحالي حعحياةيحالدحاع 
ي
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ي   القانون من 392المـادة) أرمينيـا)2006 أكتوبر 4 المؤرخ ٠26-18 القانون من 21 المادة) أوروغوايي
 بيرو ؛(الجنائي القانونيمـن مكررا   292 المادة) بوليفيا ؛(الجنائي القانون من 236 المادة) باراغواي ؛(الجنائي

 الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني العامل الفريق تقريرانظر  .الجنائي؛ القانون من 320 المادة)
ي.7،8ص مرجع سابق، االنسان، حقوق لمجلس المقدم

21
 . م2011 عام الصادر المؤقت الليبي الدستورا مالييي 

22
ي(يلنيقات ييالم   ا يالي بى ي435 إلى  425ات ريالم اديلن)يي 
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يسو ا يسذاياصفكبيالفمايني7ةفك ييالم   أيالنجنيلحةيتيف ايمني
 ل  حيا ص لياةيالفرةعياةيالزةي -يا

سذاياصفكبيالفمايل ا يمم لىيليمحًاني ىيذلكي ةحةديالنةيوا يالميمي ةأي -يب
 ب ا فيه 

سذايةقةة يالفمةةايح قةةحيالنقةة ليميةة ي نةةبيل ابةةايسًةةال يالنةةراحفي ةةاذايي -ي 
 يييي23سو ا   ي8  قيالجاتىيغر هي اتليالم   أيالنجنيلحةيتيف اييمني

ميةةةةة يياي ةةةةةىيلادفةةةةةهيالدالنةةةةةأيالةةةةةوس2013(يلنةةةةةوأي10ةاةصديال ةةةةةات ييصقةةةةة ي)
ًماقةةةبيبةةة ا يالم   ةةةأي ةةةايلنةةةؤةلي“لنةةةؤةل أيالن اسةةة  نيةال ةةةادةي  ةةةاليجةةةا يب ةةةاني

س اسةةةىياةيفوف ةةة لياةيسداصلياةيقااةةةحيمنةةةة رلياةياليوةةةدسيقةةةاا يحأممةةةاليال ااةةةةحي
المنةةة رلفيسذاياصفكةةةبيالجةةةراا يالموقةةة  يمي  ةةةاي ةةةىيالمةةة اديالنةةةاح أيقةةة ا يفدضةةة ي

عيزايلنيفحاب ريلمو ياصفكاب ةاياةي لرفهيةس ورفهياةيل ا يفاح يلهيسذايل يعيد يلاي
كرةةةف ايلةةة يقحصفةةةهيميةةة يذلةةةكفياةي ةةةاليحةةةأليةجةةةهيلةةةنيال جةةة هيدةييمر ةةة ايميةةة ي

يييي24النيوا يالمديقأيحاليأدعبياةيالين  قياةيالمناكمأي  
ةتال ةةعيميةة يالمرةةرعيالي بةةىياتةةهياةصديتةةسيل يضةة انيلجريمةةأيا  فةةا يال نةةرلي

لةةةةهيميةةةة ياليةجةةةةهيلةةةةني رييةةةةهيةذلةةةةكيح  لةةةةهي لةةةةني وةةةة يستنةةةةاتاياةي جةةةةزهياةي ري
الردقةة أيحةةال  ةياةيحالي حعةةحياةيحالدةةحاع فيلةةني ةةاللياليقةةحليلمةةحةيجةةراا يلرف وةةأي
حا  فا يال نرلياةيةث  أيالقةيأيب ةافيلعةايالدوة فيةات يوةاخفيةات يجةا يغ ةري
المرةةرةعفيةالنرلةةاييغ ةةريال ةةات تىيلةةنيالنريةةأ يستياييذلةةكيقةةحيًرةة ايجات ةةاني  ةةحي

نةةةرليستيات ةةةايتيفسوةةةىيجم ةةة يمواصةةةريجريمةةةأيا  فةةةا يال نةةةرليصةةة صيا  فةةةا يال 
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ي. والتمييز القسري واالخفاء التعذيب تجريم بشأن م2013 لسنة( 10) رقم القانونالمادةياتةل يلنيي 

24
ي.والتمييز القسري واالخفاء التعذيب تجريم بشأن م2013 لسنة( 10) رقم القانون من الخامسة المادةي 
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احم ةةايالدو ةةرفية اليةةالىيلةة يعةةحصلياتممةةاليالممو جةةأيلف فةةا يال نةةرلي ةفم  ةةحهايًة
اليىيف  ايب ايالحةلأفياةيبحم يةفأع حيل اورياةيغ ريل اوريلو افياةيلنيالمو ما ي

مةةأيا  فةةا يال نةةرليلةةنيالن اسةة أي ةةىيلف ةة ايا  فةةا يال نةةرليفية اليةةالىياحمةةحيجري
يلف  ايالجراا ي حيا تنات أياليىيتيًجبياييًفيليلرفكب ايلنيالم اب ي

 يلةةةةنيقةةةةات يي-12/2ةد مةةةةايًدةةةةسياليرةةةةريما يالم اصتةةةةأفي  ةةةةحيمر ةةةةليالمةةةةادةي
ايا  فةا يال نةرليحأتةه يسل ةا ي2005لنةوأيي10المن مأيالجواا أيالمرا  ةأيالمي ةايصقة ي

اةيا يوةةةةةا   يلةةةةةنيقبةةةةةايالحةلةةةةةأياةيلو مةةةةةأيالخةةةةة ييميةةةةة ياوةةةةةدا ياةيا يجةةةةةا ه ي
س اسةةة أفياةيحةةةاذيياةيدمةةة يلو ةةةايل ةةة ايالفمةةةاياةيحنةةة  ف ايموةةةهفيثةةة يص ضةةة اياتقةةةراصي
حنرلةةاييهةةؤت يييا وةةدا يلةةني ةةريي  فياةيمةةحايسموةةا يلمي لةةا يمةةنيلقةة ره في

يي25اةيمةةنيالةةاكنيةجةة ده فيب ةةحخي رلةةات  يلةةني ماًةةأيال ةةات ييلةةحةي لو ةةأيً ييةةأ  
رعيالمراقىياقي  يه اياليمريفيلةنيالف ةرةيالعات ةأيلةنيالمةادةيالنةاحمأيتال عياييالمر

يلو اايالمن مأيالجواا أيالحةل أ 
ايةفمحعيةةةهي ةةةىي2012كمةةةايايياليرةةةري يالمقةةةرليلةةة يعةةةوسيسةةة ا ي ةةةىيدسةةةي صي

فياةي ىيغ رهيلةنيال ة ات نفيمية يفمريةفياةيفجةري يا  فةا يال نةرليصةرا أي2014
كجريمةةأيفوي ةةةكيالمحعةةةحيلةةةني  ةةة  ياتتنةةايفيةاكيفةةة يالمرةةةرعيالمقةةةرليحةةةالوسي ةةةىي

 ييفو ة  يالنةج يفيالحسي صية ىيقات ييالم   ا فيةقات يياتجرا ا يالجواا أفيةقةات
ميةةةة يفجةةةةري يحمةةةةييصةةةة صيالخةةةة ييميةةةة يا وةةةةدا فيةفو ةةةة  ياجةةةةرا ا يالخةةةة يي

ايحةةاعرادياسةةيعوا ا ي2014ةات يجةةا فيةالنةة  يات ي ةةاًى ي  ةةالياكيفةة ييدسةةي صي
ي41ةي40(يلوه ية ة لكيالمة ادي55ةي54لييمحليمي يالنريأيالردق أي ىيالمادةي)
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ي.م2005 لسنة 10 رقم العليا العراقية الجنائية المحكمة قانوني 
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لةنيقةات ييالم   ةا يي126ةي280ةيلنيقةات يياتجةرا ا يالجواا ةأيالمقةرلفيةالمةاد
المقةةرلفيةاليةةىيلةةنيوةةأت ايسسةة اليتةة عيلةةنيالنماًةةأي ةةحيحمةةيياتي اكةةا يا  فةةا ي

يي26ال نرل 
ةالجةةحعريحالةة  ريايياغيةةبيالحسةةاف ريلةة يفرةةريصةةرا أيسلةة يلقةةوي ي يا  فةةا ي
ال نةةرل يحقةة صةيل اوةةرةيستياتةةهيقةةحيفةة ياتوةةاصةيسل ةةهيحقةة صةيغ ةةريل اوةةرةيلةةني ةةاللي

صةة صهيلةةنيقب ةةاي  ةةريالي   ةةفياةيالنةة  ياةيالخةة يياةيات يجةةا ياةييا وةةاصةيسلةة 
اي ةةىيلادفةةةهي1952اتمي ةةاليستية ةةقيا  ةةاايال ةةةات ي يلعةةايالحسةةي صيا صدتةةةىيلمةةااي

لةنيي48ة74فيةالمة اد28/228اي ةىيالمةادةي1973ةالحسي صيالن صليلمةاايي27العات أف
صةيالحةلةةأيالمرا  ةةأي/ليلةةنيقةةات ييادا15فيةالمةةادةي29ا1996الحسةةي صيالجزااةةرليلمةةااي
في15اي ىيالمادف ني)2005فيةالحسي صيالمراقىيلماايا2003ليمر يأياتتي ال أيلمااي

اي ةةةةةةةةةةىيلةةةةةةةةةة ادهي2011فيةا مةةةةةةةةةةالييالحسةةةةةةةةةةي صليالي بةةةةةةةةةةىيالمؤقةةةةةةةةةةليلمةةةةةةةةةةااي30(199
ييي31( 14ف12ف11)

ي
ي
ي

                                                           
26

سل يي2013ف ريريالمف   أيالمقريأيلين   يةالنريا يا ةلفيمنياتماويات يفا يال نرلي ىيلقريلو يي 
ي ي11،12في10فيالمف   أيالمقريأي 2015

27
ي.الثانية مادته في م1952 لعام ردنياأل الدستوري 

28
ي.28/2 المادة في م1973 لعام السوري الدستوري 

29
ي.م1996 لعام الجزائري الدستور من 48 و74 الموادي 

30
ي.(199 ،15) المادتين في م2005 لعام العراقي الدستوري 

31
ي.(14 ،12 ،11) مواده في 2011م لعام المؤقت الليبي يالدستورا مالييي 
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 المطلب الثاني
 تعريف جريمة اإلخفاء القسري في المواثيق الدولية

ألأيا  فةةةةا يال نةةةةرلفية ةةةةاةلياليقةةةةحليل ةةةة هياهةةةةي يالمجيمةةةة يالةةةةحةلىيحمنةةةة
ال ةةةاهرةيالدو ةةةرةيلةةةني ةةةالليالمحعةةةحيلةةةنيالقةةة  إيةالم اث ةةةقيالحةل ةةةأيةاليةةةىيفواةلةةةلي
فمريةةةفيهةةة هيالجريمةةةأيةفنحعةةةحياص ات ةةةافيسةةة ا يحرةةة ايل اوةةةرياةي ةةةمو انيلةةةني ةةةاللي

  ةةاليلةة يًحمةةرخيهةة ايالفمةةاييي32فجريم ةةايلمدييةة يا  مةةاليالمجرلةةأيلن ةة  ياتتنةةاي 
نةةةربيالمالم ةةةأيالعات ةةةأيحقةةة صةيل ع فةةةأفيلمةةةايادليسلةةة يمةةةحايةصةدهيصةةةرا أي ةةةالليال

الةة ليي-المبةةحايالنةةادسي-ب صةةفهيا ةةحيالجةةراا ي ةةحيا تنةةات أي ةةىيل ةةاد يتةة صلبرليي
فييستيايياتيرةةةاصيات يجةةةا يالنةةةرلي ةةةىيدةلي33مةةةحدياتةةة اعيالجةةةراا ي ةةةحيا تنةةةات أ ي

ادليسلةةة يا يفةةةا يالضةةةناًايالري ةةةايالالف و ةةةأي ةةةالليسةةة م وا يال ةةةرييالما ةةةىيالةةة لي
ييي35د  يسل ياليفك ري ىيسدصاليالفماي منيداارةياليجري  ي34ةالج ايحمق ره ف

ل لكيافد يالمجيم يالةحةلىي وة ا يلم ا نةأي ةات يا  فةا يال نةرليمية ي
القةةم حعنياتقي مةةىيةالةةحةلىفي  ةةالياصةةحص يالجمع ةةأيالمالةةأيلللةة يالمينةةحةيال ةةراصي

افيب وةةةةليد ةةةةهيقي  ةةةةايحنةةةةببيالي ةةةةاصيرياليةةةةىي1978دًنةةةةمبريي20 ةةةةىيي33/173صقةةةة ي
 يثةة يفيةة يذلةةةكي36سةةجيلي ةةات يا  فةةا يال نةةةرلي ةةىيلوةةاًقيلدييفةةأيلةةةنيالمةةال  ي

                                                           
32

 في االنسانية ضد كجريمة القسري االختفاء جريمة( 2014) صبرينة جدي،  تيويزي شعالل ايضا   أنظر.  
ي.8 ص ،سابقمرجع  الدولي، القانون

33
يا 1945اغنو يي6المادةيالنادسأيلنيت اايلناكمأيت ص مبرلفيالميضمني ىياففا  أيلوحييالمؤص أي ىيي 

34 JUROVICS, Yann, Article 7.Crimes contre l’humanité …, op. cit., p. 449.See also, 

JUROVICS, Yann, « Réflexions sur la spécificité du crime… »…, op. cit., p. 61 et 62.ي
35

 غير دكتوراه رسالة( 2016) سامية بوربة الداخلي، والقانون الدولي القانون بين االنسانية ضد الجرائم معاقبة 
 .95ص الحقوق، كلية الجزائر، جامعة منشورة،

36
ي.460 ص سابق، مرجع اإلنسانية، ضد الجرائم بكة، تمرخان سوسني 
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صحةصيمحةيل اث قيفواةلليحر اياةيحآ ريا  فا يال نرلفيلو انيا مالييالمالمىي
افيةاففا  ةةأيالبيةةحاييا لري  ةةأي1992لنماًةةأيجم ةة يا وةةدا يلةةنيا  فةةا يال نةةرلي

افيةاففا  ةةةأيا لةةة ي1998افيةت ةةةاايصةلةةةايا ساسةةةىي1994ا  فةةةا يال نةةةرلييحرةةةأي
اياليةةىيد يةةلي  ةةزي2006المينةةحةيلنماًةةأيجم ةة يا وةةدا يلةةنيا  فةةا يال نةةرلي

يا 2010الوفاذيماا
  ةةةةةالياصةةةةةةحص يالجمع ةةةةةةأيالمالةةةةةةأيلللةةةةة يالمينةةةةةةحةيسمةةةةةةاليي ماًةةةةةةأيجم ةةةةةة ي

  ةةأيدةل ةةأيفيميةةقيايفيةهةة يًمةةحياةليةث1992ا وةةدا يلةةنيا  فةةا يال نةةرليلمةةااي
حجريمأيا  فا يال نرلفيه ايا مالييلة يعيضةمنيفمريةفيلجريمةأيا  فةا يال نةرلفي
بةةاياةصديةصةةفانيمالةةانيليجريمةةأي ةةىيدع اجيةةهفي  ةةالياوةةاصيسلةة يصةة صهفيةهةةى يالخةة يي
مي ياودا ياةيا يجا ه ياةيا يوا   يصغمانيمةو  ياةي رلةات  يلةني ةريي  يمية ي

لةةةنيلدييةةة ي ةةةرةعيالن  لةةةأياةيلنةةةي ياف اياةيياليتنةةة يآ ةةةرفيميةةة ياعةةةحليلةةة اف ن
مي ياعحليلجم ما يلو مأياةيا راديمادع نيًممي ييحاس يالن  لأياةيبحم يلو افي
حقةةة صةيل اوةةةةرةياةيغ ةةةريل اوةةةةرةفياةيبر ةةةاهاياةيح ب ل ةةةةافيثةةة يص ةةةةييالكرةةة يمةةةةني
لقةة ريا وةةدا يالممو ةة نياةيمةةنيالةةاكنيةجةة ده ياةيص ةةيياتميةةراخيحنرلةةات  ي

ةي ينةةةبيهةةة اييي37مةةةايًجةةةرديهةةةؤت يا وةةةدا يلةةةني ماًةةةأيال ةةةات ي لةةةني ةةةريي  فيل
ا مةةاليياهم يةةهيلةةني  تةةهيلةةنياةلةة يال ثةةااقياليةةىياهيمةةليب صةة يجريمةةأيا  فةةا ي

يال نرليحر ايدق قفيةإيي اييغ ريليزايلنيالوا  أيال ات ت أ 
/ويلنيت اايصةلايا ساسىيالةوسيمية يجريمةأيا  فةا ي1ةفضموليالف رةي

راا ي حيا تنةات أياليةىيفةح اي ةىيةتًةأيالمن مةأيالجواا ةأيالحةل ةأيال نرلي أ حيالج
                                                           

37
 47/133 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرارب اعتمد القسري االختفاء من األشخاص جميع حماية اعالندع اجأيي 

ي.1992 ديسمبر 18 في المؤرخ
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كجريمةأيلنةي يأفيمية يم ة يالمنةةاك يالحةل ةأيالمؤقيةأي)ع غنةالد ايةصةاتةحا(فيي  ةةالي
لسةةرايهةةة ايالو ةةاايا ساسةةةىفيًرةة ايالي مةةةايلةةةنييميةة ياتةةةهني 7/1تقةةليالمةةةادةي
ج ايةاس يالووا ياةيلي ياصفكبي ىيسًاصيه”يجريمأي حيا تنات أ“ا  مالياليال أي

لو جةىيل جةةهي ةةحياًةأيلجم مةةأيلةةنيالنةة اييالمةحت  نفيةمةةنيميةة يحةةال ج انييي)و(ي
ي38ا  فا يال نرليللودا  

/ويلةةةةنيالمةةةةادةيالنةةةةاحمأيالةةةةوسيميةةةة يفمريةةةةفيا  فةةةةا ي2جةةةةا ي ةةةةىيالف ةةةةرةيةي
سل ةا يالخة ييمية يالياوةدا ياةيا يجةا ه ياةيا يوةا   يلةنيقبةاي”ال نرليحأتةهني

س اسةة أفياةيحةةاذيياةيدمةة يلو ةةايل ةة ايالفمةةاياةيحنةة  ف ايمي ةةه يثةة يدةلةةأياةيلو مةةأي
ص ضةةة ايا قةةةراصيحنرلةةةاييهةةةؤت يا وةةةدا يلةةةني ةةةريي  فياةيسموةةةا يلمي لةةةا يمةةةني
لقةة ره ياةيمةةنيالةةاكنيةجةة ده فيب ةةحخي رلةةات  يلةةني ماًةةأيال ةةات ييلفيةةرةي لو ةةأي

ي39ً ييأ 
لةةنيي7ةلةةنياجةةايةصةة يالفمةةايحأتةةهييجريمةةأيا فةةا يقنةةرليحم جةةبيالمةةادةي

ي:الو اايا ساسىيليمن مأيالجواا أيالحةل أفيًجبياييفك ييالمواصرياليال أيل ج دة
ةجةة دي الةةأيلةةنيالخةة ييميةة يوةةدسيةا ةةحياةيمةةحةياوةةدا ياةيا يجةةا ه ياةيي-1

ي.ا يوا   
ص ةةةيياتميةةةراخيحالنرلةةةاييلةةةنيالنريةةةأياةيسموةةةا يلمي لةةةا يمةةةنيلقةةة ري ي-2

ي.الضن أي)الضناًا(ياةيل اييةج ده 
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يويلنيالو اايا ساسىيليمن مأيالجواا أيالحةل أ ي-7/1المادةيي 
39

ي.الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من ط -7/2 المادةي 
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ً ة ييفوف ة ي ةايلةني)الفمية نيالنةاح  ن(يلةنيقبةافياةيبيقةري ياةيبةحم ياةيايي ي-3
ي.ح ب ليلنيالحةلأياةيلو مأيس اس أ

ي.حالني إيالمرفكب((اييً  ييلرفكبيالجريمأيمي يمي ي ي-4
اييً ةة ييال قةةحيهةة يس ةةرالي)الضةةن أ(يلةةني ماًةةأيال ةةات ييلفيةةرةيً ييةةأيلةةني ي-5

ي.الزلن
 ايةاس يالووا ياةيلو جىيل جهي حيس ايياييعرفكبيالني إي جز يلنيهج ي-6

ي.لحت  ن
ي40اييًمي يلرفكبيالجريمأيحأييالني إيجز يلنيه ايال ج ا ي-ي7

لنيالو اايا ساسىيليمن مأيالجواا أيي7ة يني اياليمريفيال اصدي ىيالمادةي
الحةل ةةةأفيتجةةةحهاي نةةةمليالجةةةحليالةةة لي ةةةايي اصةةةالنيبةةة نيالف ةةةهي ةةة ليلةةةحليامي ةةةاصي

ي41ال اسةةة يالووةةةا يةالمو جةةةىيلع ةةةاصينيليةةةراحو نيًرةةةيرويفن   مةةةا ال جةةة ايالمممةةة ي
ةالنخ  ةةأياييالجةةراا ي ةةحيا تنةةات أيهةةىي ةةىيا صةةايجةةراا يلةةنيال ةةات ييالمةةاافيغ ةةري
ات ةةايفيم ةةزيبةة مييالدقةةااسياليةةىيفم زهةةايةفيمعةةاي ةةىياصفكاب ةةاي ةةىيسةة ا ي ةةا ي

حهايالحةلأيةه ي) رةصةيةج دةيهج ايلمم يةيلو جىفيً  ييتافجايمنيس اسأيفميم
اةيالمو مأ(فيةاييًني حخيه ايال ج ايالن اييالمحت  ني)المجم مأيالمني ح أيهىي
لجم مأيلنيا ودا يالمحت  ن(فل يفمحديا  مالي)لمايًر ريسل يالوةاح يالم ع ة ي
اةيالجمةةامىفيةاليةةىيتيفرةة اياممةةاتياتفرادًةةأياةيلمزةلةةأ(فيلةة يفةة ا ريموقةةريالميةة ي
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 MD. RAISUL ISLAM SOURAV ،Ibid, p. 225 
41

ي)  يسال أ يغ ري2016ب ص أ يد ي صاه يصسالأ يالحا يىف يةال ات ي يالحةلى يال ات ي يب ن ياتتنات أ ي ح يالجراا  (لما  أ
ي 67لور صةفيجالمأيالجزاارفي ي أيالن   في 
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اا ياييعيقةةرخيمةةنيميةة يحةةأييفقةةر هيعوةةحصلي ةةمني)ًرةةيروي ةةىيلرفكةةبيهةة هيالجةةري
يي42الن ا يالمراصيسل هياماله( 

الةةةاياتففا  ةةةأيالحةل ةةةأيلنماًةةةأيجم ةةة يا وةةةدا يلةةةنيا  فةةةا يال نةةةرليلمةةةاايييييي
ي"في  ةةةةحيمر ةةةةليحاًجةةةةا يجريمةةةةأيا  فةةةةا يال نةةةةرلي ةةةةىيلادف ةةةةايالعات ةةةةأيحأت ةةةةاا2006

تمي ةةالفياةيات يجةةا فياةي غةةراايهةة هياتففا  ةةأفيً قةةحيبي ا  فةةا يال نةةرل ي ا
ات يوةةاخفياةياليوةة ايلةةنياوةة اليالنرلةةاييلةةنيالنريةةأيعةةي يميةة ياعةةحليلةة افىي
الحةلأفياةياودا ياةيلجم ما يلنيا  راديعيقر  ييحاذيياةيدم يلةنيالحةلةأياةي
حم ا  ي ةافيةيًمخ ةةهيص ةيياتميةةراخيحنرلةةاييالرةدسيلةةني رييةهياةيس فةةا يلقةة ري

 يةفضةةمولي43"دهفيلمةةايًنرلةةهيلةةني ماًةةأيال ةةات ييالرةةدسيالمديفةةىياةيل ةةاييةجةة ي
الف ةةةرةيالعات ةةةأيلةةةنيالمةةةادةيا ةلةةة يلو ةةةايحةةةالوسيميةةة يمةةةحايجةةة ا ياليةةةحصعيحةةةال رةخي
اتسيعواا أياليىيفمريب ايالحةلأي مبرصيلف فا يال نرليفيةالزلليالمةادةيالراحمةأيلةني

م جةةةبيهةة هياتففا  ةةأيالةةةحةلياتًةةراخيحضةةةمايياييا  فةةا يال نةةرليًرةةة ايجريمةةأيح
وى  ي44قات ت ايالً 

ة م جةةةبيهةةة اياليمريةةةفي ةةةاييا  فةةةا يال نةةةرليهةةة يجريمةةةأيفرفكةةةبيلةةةنيقبةةةايييييييي
لةةة افىيالحةلةةةأياةيلةةةنيقبةةةايلجم مةةةا يلننةةة  أيةفاحمةةةأيل ةةةافيحةةةأييعةةةي يامي ةةةالياةي
ات يجةةا يغ ةةريال ةةات تىيليضةةن أيعةةؤدليسلةة يا يفةةا يالمجوةةىيمي ةةهيدةيياييعةةيم ني

يةةهي ةةاصليتوةةا ي ماًةةأيال ةةات يي ية اليةةالىي ةةاييالوةةاسيلةةنيلمر ةةأيلقةة رهفيلمةةايًجم
                                                           

42ي
 ,BOSLY, H.D, VANDERMEERSCH: نظر أيضا  ا .62ص ،مرجع سابق ، (2016) سامية بوربةي 

Damien, Génocide, crimes contre l’humanité …op. cit, p.310ي
43

يي   شعالل ايضا   أنظري.2006 لعام القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقيةلني2المادة

ي.15،16 ص مرجع سابق،( 2014) صبرينة جدي،  تيويزي
44

 MD. RAISUL ISLAM SOURAV، Ibid p. 224 
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هةة هياتففا  ةةأيتقةةليميةة يفجةةري يا  فةةا يال نةةرليفيلةة  يحا وةةاصةيسلةة ياصفكاحةةهيلةةني
ي45الحةلي مايتسيت اايصةلايا ساسىفيةلكنيتصفكاحهيلنيل افىيالحةلأ 

افي ةةةىي1994ةفضةةةمولياتففا  ةةةأياتلري  ةةةأيحرةةةاييا  فةةةا يال نةةةرليلمةةةااييييي
ا  فةا يال نةرليهة ي–العات أيفمريفانيلف فا يال نرلي  غةراايهة هياتففا  ةأيلادف اي

عرفك ةهيل افة يي–اًانيلةاي اتةليي– رلاييودسياةياودا يلني رييهياةي ريي  ي
الحةلأياةياودا ياةيلجم ما يلنيا ودا يال عنيًممي ييبي  ييياةيفأع حياةي

 ةيياتميةراخيبة لكيالنرلةاييلةنيل ا  أيالحةلأفيةيي ة يذلةكياتمةحاايالممي لةا ياةيصي
النريأفياةيص ييسموا يالممي لا يمنيل اييذلكيالردسفيةلنيث يسماقةأيلج اةهي

ي46سل يال سااايال ات ت أيةاج أياليوب قيةالضماتا يا جراا أ 
هةةة اياليمريةةةفيالةةة اصدي ةةةىياتففا  ةةةأياتلري  ةةةأيحرةةةاييا  فةةةا يال نةةةرليلمةةةااي

ففا  أيالحةل أيحرايي ماًأيجم  يا ودا يفيًراحهيلييمريفيال لياةصدفهيات1994
افي  ةةاليفيبيةة صيل  تةةا يالجريمةةأي   مةةافيحنرلةةايي1996لةةنيا  فةةا يال نةةرليلمةةااي

ودسياةياودا يلني رييهياةي ريي  فيلنيقباياودا يعيقر  ييحاس يالحةلأي
اةيبيأع ةةحهافيةييرفةةبيمي  ةةايستكةةاصيةإ فةةا يالممي لةةا يمةةنيالرةةدسيةل ةةاييةجةة دهفي

يلني ماًأيال ات ي ييلمايًنرله
 الصأيلايسبقيب اتةهيايييال ةات ييالةحةلىيالجوةااىيتيًمةحي ةات يا  فةا يييي

ال نرليلجرديجريمأيقاس أيةاتي اكةانيصةاص انيلن ة  ياتتنةايفيبةايًمةحهيجريمةأي ةحي
ا تنات أفي  اليفيمبيالحةلأيةلؤسناف ايدةصاني   ياني ىي حةث افيلة لكيعي جةبيصدعي

                                                           
 ديسمبر 23 في النفاذ حيز دخلتي.2006لعام  القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقيةي45

ي.2010
46

 للجمعية والعشرين الثامنة الدورة في اعتمدت التي القسري، االختفاء بشان االمريكية االتفاقيةالمادةيالعات أيلنيي 

ي.م1996 عام النفاذ حيز ودخلت البرازيل في م1994 عام األمريكية الدول لمنظمة العامة
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وىيًجرايا  فةا يالحةلأيةصجاتف اي لنياصفكابيه هيالجريمأيةغ رهايبيبوىيفرري يًة
و ةةةأيةاليرةةةريما يالم اب ةةةأيةاتففا  ةةةا يةا مالتةةةا ي ال نةةةرل يةاجممةةةليالحسةةةاف ريالً 
الحةل أيمي يفجري يا  فا يال نةرليللوةدا فيةذلةكيحمةحهتياتي اكةانيصةاص انيلن ة  ي

 ةةةىيالن ةةةاةيةا لةةةنيةالنريةةةأيياتتنةةةايية ريافةةةهيا ساسةةة أيالميمعيةةةأي ةةةىي ةةةقياتتنةةةاي
الردقةةة أيةسةةةاللأيودقةةةهية راليةةةهفية  ةةةهي ةةةىيالدق صةةة أيالردقةةة أ يةاةصد ي
فمريفيلف فا يال نةرليلة يا ةيالخيًف ةفي ةىيلف  ل ةافية وةلياتسةاسيال ةات تىي

يال ليًم نياتسيواديمي هيليجريم ا 
 المبحث الثاني

 االطار القانوني لجريمة اإلخفاء القسري وآثارها
الو ةةةاايا ساسةةةىيليمن مةةأيالجواا ةةةأيالحةل ةةةأيفيفةة يفقةةةو فيجريمةةةأييحم جةةب

ا  فةةا يال نةةرليميةة يات ةةايجريمةةأي ةةحيا تنةةات أيفي  ةةاليتقةةليالف ةةرةيا ةلةة يلةةني
المةادةيالنةةاحمأيلةةنيهةة ايالو ةةاافيميةة يا ًةةاصيالمةةاايالةة ليًجةةبياييفرفكةةبيد ةةهيهةة هي

حأييفرفكبي ةمنيهجة ايفيةذلكي47الجراا يليح اي ىيةتًأيالمن مأيالجواا أيالحةل أ
ايلةةنيس اسةةأي ةاسةة يالووةةا ياةيلو جةةىيفيل جةةهي ةةحيالنةة اييالمةةحت  نيفيةيمعةةايجةةز ن

 ية ةة لكي49اصفكاب ةةاياثوةةا يالوزامةةا يالمنةةينأيحن ةةاليتيًرةةيرو ي48الحةلةةأياةيلو مةةأ
ويلةةنيالمةةادةيالنةةاحمأفيا ص ةةاييالداصةةأيحجريمةةأيا  فةةا يال نةةرلي-2 ةةحد يالف ةةر

                                                           
47

 HALL, Christopher. K, 2000, .Article 7 Crimes against humanity In: TRIFFTERER, Otto 

(Ed.). Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court. London: Hart 

Publishing,p168. 
48 SCHABAS, William, 2010, The international criminal court: a commentary on the Rome 

Statute, Oxford: Oxford University Press, pp147-157. 
49

 Gabriel Webber Ziero, 2015, The crime of enforced disappearance under the Rome Statute The 

possibility for prosecution of the crimes committed during the Brazilian dictatorship, Porto 

Alegre ,Volume 7 – Número 1, pp. 162-177 – p166 
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كأ ةةةحيالجةةةراا ي ةةةحيا تنةةةات أفيةاليةةةىيفةةةح اي ةةةىيةتًةةةأيالمن مةةةأيالجواا ةةةأيالحةل ةةةأ ي
يةسوواقشيذلكي اليالىني

 المطلب األول
 األركان العامة للجرائم ضد اإلنسانية

لسرايه ايالو اايا ساسىفيفموىيالجريمةأي ةحيا تنةات أياًةانيلةنيا  مةالي
ةيلو جةةىيل جةةهي ةةحياليلةةنياليال ةةأيليةة ياصفكبةةلي جةةز يلةةنيهجةة ايةاسةة يالووةةا يا

 يي50الن اييالمحت  نفيةمنيمي يحال ج ا 
ة اليةةالىيهةة هيا  مةةالياليةةىيفرةة ايجةةراا ي ةةحيا تنةةات أفيفر ةة يلةةنيلنةةي ليالجريمةةأي
المادًةةأياةيالنةةي إيالالستنةةاتىيسلةة يلقةةاخيالجريمةةأي ةةحيا تنةةات أياليةةىيفةةح اي ةةىي

 ي51ةتًأيالمن مأيالجواا أيالحةل أ 
حمأيالف ةرةيالعات ةأي)ا(في  ةاييال جة ايالم جةهي ةحياليسة ايي    انيليمادةيالنةا

لرةاصيال  ةاي ةىي-لحت  ن فيًموةىي لنةاصيسةي إيعووة ليمية ياصفكاحةهياممةاليليمةحدةي
 حياليلنيالن اييالمحت  نفيممالنيحن اسأيدةلأيلاياةيفأع حهافياةيي–الف رةيا ةل ي

ا يفيكةرصي ةىي ةاياص ةاييالن اسأياليو  م ةأيتصفكةابيلعةايهة ايال جة ا  يهة هيالع ةاصي
الجةةراا ي ةةحيا تنةةات أ يةف مةةانيلةة لكيهةة ايالنةةي إيًجةةبياييعرفكةةبي جةةز يلةةنيهجةة اي
ةاسةة يالووةةا ياةيلو جةةىيل جةةهي ةةحيسةة اييلةةحت  نفيس ةةا أيسلةة ياوةةيراوياييً ةة يي
لرفكبيه هييالجريمأيمي يمي ييحأييالني إي اييجز نيلنفياةيع حخيسل ياييً  يي

                                                           
يالمادةيالناحمأيلنيالو ااياتساسىيليمن مأيالجواا أيالحةل أ يي 50

See also: Mark Klamberg ،2017 ،Commentary on the Law of the International Criminal Court 

،Torkel Opsahl، Academic EPublisher Brussels .P31. 
51

 Mark Klamberg ، Ibid .P31. 
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يلةةنيهجةة ايةي ياسةة يالووةةا ياةيلو جةةىي ةةحيالنةة اييالمةةحت  ن يهةة ايالنةةي إيجةةز ن بوةةا ن
ميةة يلةةايف ةةحايفي ةةحد يالةةحةاارياليم  حًةةأي منةةأيمواصةةريمالةةأني يال جةة ايالم جةةهي
 حياليلجم مأيلنيالن اييالمحت  نفيس اسأيالحةلأياةيالمو مأفيالوب مأيال اسمأي

يي52 ج اي اةيالمو ج ةةةأيلي جةةة افيالمالقةةةأيبةةة نيالفمةةةايالفةةةردليةال جةةة افيةالممر ةةةأيحةةةال
ةالجةحعريحالة  رياييا ص ةاييالمالةأيليجريمةةأيتيفنية ليمية ياليوةرويعيميةقيبر وةةهي

 ييي53.بوزاعيلني ياةياليموقريفم  زليآ ر
 الفرع االول: الركن المادي للجريمة ضد اإلنسانية:

الةةر نيالمةةادليليجريمةةأي ةةحيا تنةةات أية  ةةانيلو ةةاايصةلةةايا ساسةةىفيًرةةيرويي
لنيهج ايةاس يالووا ياةيلو جىيل جهي حيلجم مةأيلةنياصفكابيالني إيي جز ي

يالن اييالمحت  ن ية اليالىي مواصريه ايالر نيالمادليهىن
ي(يال ج ايالم جهي حياليلجم مأيلنيالن اييالمحت  ن1)

ف   ياص اييالجراا ي حيا تنات أياتهي يتيًرةيروياييً ة يي"بالهجوم" د مايعيميقي
هج لةةايمنةة ريا  يحةةالرغ يلةةنياييت ةةاايصةلةةايا ساسةةىيًمةةرخي يال جةة ا يميةة ياتةةهي ي

                                                           
52(Situation in the Republic of Kenya, ICC PT. Ch. II, ICC01/09-19, Decision Pursuant to Article 15 of the 
Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 31 March 

2010, para. 79; Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, ICC PT. Ch. III, ICC-02/11-14, Decision Pursuant 

to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of 
Côte d’Ivoire, 3 October 2011, para. 29). 

53  Herman von Hebel and Darryl Robinson, “Crimes Within the Jurisdiction of the Court”, in 

Roy S. Lee (ed.), The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute. Issues, 

Negotiations, Results, Kluwer Law International, The Hague, 1999, pp. 92–94  ؛Timothy L.H. 

McCormack, “Crimes Against Humanity”, in Dominic McGoldrick, Peter Rowe and Eric 

Donnelly (eds.), The Permanent International Criminal Court: Legal and Policy Issues, Hart 

Publishing, Oxford, 2004, pp. 184-186  ؛ Darryl Robinson, “Defining ‘Crimes Against Humanity’ 

at the Rome Conference”, in American Journal of International Law, 1999, vol. 93, no. 1, pp. 45–

 ,William A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute ؛  47

Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 144–147  ،157. See also: Mark Klamberg ،2017 

،Commentary on the Law of the International Criminal Court ،Torkel Opsahl، Academic 

EPublisher Brussels .P31. 
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لناصيالني إ في اييالحاارةياليم  حًأي ةىيقضة أيالمةحمىيالمةاايليمن مةأي ةحيب م ةافي
لمقةةةةةوي ي ميةةةةةأياةيممي ةةةةةأ فيةيًضةةةةة فياييا" اميبةةةةةر ياييالمقةةةةةوي يًرةةةةة ريسلةةةةة 

يي54المواسبيه يال لياسيدحاي ىيالو اايا ساسىيليمن مأي  تهي يلناصيسي إ  
ةذ ةةةر يتفةةة يالةةةحاارةياليم  حًةةةأياييوةةةروي يالم جةةةهي ةةةح يًموةةةىيايي يالنةةة اييييييي

المةةةحت  ييًجةةةبياييً  تةةة ايال ةةةحخيالرا نةةةىيلي جةةة ايةل نةةة ايلجةةةردي ةةةن أيمر ةةة أي
يي55لي ج ا  

د جةبياييفكة ييل ج ةأي ةحيلجم مةةأييفالةايد مةايعيميةقيحموقةري يالنةة اي 
لنيالن اييالمحت  نيةتيًم نيمي يه ايالون يليمن مأياييفو ريا  ماليالفردًأياةي
المومزلةةأياةيالميفرقةةأياةيالمرةة اا أياليةةىيتيفرقةة يسلةة ي ةةحيالجةةراا ي ةةحيا تنةةات أيةتي

نيً فةةىيةجةة ديمةةحديقي ةةايلةةنيالجوةة ديبةة نيالنةة اييالمةةحت  نيليجريةةحيهةةؤت يالنةة اييلةة
كمايتي  ليالةحاارةياليم  حًةأياييلقةوي ي يلةحتى يغ ةريلمةرخييًب مي  يالمحت أ 

 ةةةىيالو ةةةاايا ساسةةةىفيلكةةةنية  ةةةانيليمبةةةحايالراسةةةالي ةةةىيال ةةةات ييالةةةحةلىياتتنةةةاتىي  ةةة ي
 ًرمايجم  يا ودا يالمحت  نيمي يم  يذلةكيا ةراديال ة ا يالمنةينأيةالم ةافي ني

يي56الررم  نياآل رين  
                                                           

54 (Prosecutor v. Bemba, ICC PT. Ch. II, ICC-01/05-01/08- 424, Decision Pursuant to Article 

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba 

Gombo, 15 June 2009, para. 75: See also: Mark Klamberg ،2017 ،Commentary on the Law of the 

International Criminal Court ،Torkel Opsahl ،Academic EPublisher Brussels. P31. 
55 (Prosecutor v. Bemba, ICC PT. Ch. II, ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba 

Gombo, 15 June 2009, para. 76 
56 (Prosecutor v. Bemba, ICC PT. Ch. II, ICC-01/05-01/08- 424, Decision Pursuant to Article 

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba 

Gombo, 15 June 2009, para. 78; also cited by Prosecutor v. Katanga, ICC T. Ch. II, ICC-01/04-

01/07-3436, Jugement rendu en application de l’Article 74 du Statut, 7 March 2014, para. 1102). 

In this respect, the Pre-Trial Chamber cited the Trial Judgment in the Kunarac case (Prosecutor v. 

Kunarac et al., IT-96-23 and 23/2, ICTY Trial Ch., 22 February 2001, para. 425. 
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اة نليالحاارةي مي ي يتوا يةاس  ف يد مايعيميقيبةيأو منهجي" "واسع النطاقي-2
اليم  حًأي ىيقض يىيالمحمىيالمةااي ةحي افاتسةايةيتس دج لة فيةالمةحمىيالمةااي ةحي
غ ةةةةةاغب ييست ةةةةةاي فةةةةةحليميةةةةة يالوب مةةةةةأيال اسةةةةةمأيالووةةةةةا يلي جةةةةة ايةمةةةةةحديا وةةةةةدا ي

حيب م ةافياييةاة نليالحاارةياليم  حًأي ىيقضة أيالمةحمىيالمةااي ةي57المني ح  ن  
ال جةة ايةاسةة يالووةةا ي عو سةةىياييً ةة ييهةةااالنيةليكةةرصنافيةيةةي يفوف ةة هيحرةة ايجمةةامىي

ي58الجحًأفيةل جهي حيمحديلنيالضناًاي يل 
ةةاي ةلةة يذلةةكيفي يقةةليدةااةةريلةةايقبةةايالمناكمةةأي ةةىيب م ةةاية افاتسةةايةتس دج لةة ياًضن

ةةايعوفةة يميةة يلوو ةةأيجسري اد ةةأي ب ةةرةياةيسلةة ياييال جةة ايال اسةة يالووةةا يًنةةييزاي هج لن
ةةاي ةةىيلوو ةةأيجسراد ةةأيصةةس رةفي ةةحيمةةحدي ب ةةريلةةنيالمةةحت  ن  يلةة لكيعبةةحةيايي هج لن
ةةةايلةةةحاارةي اتمي ةةةاصا يالرا نةةة أيهةةةىيالووةةةا يالجسرا ةةةىيلي جةةة ايةمةةةحديالضةةةناًا يةة  ن
كافاتسةةاياليم  حًةةأفي يةة ي ةةىيسةة ا يال جةة ايالمو جةةىفي ةةاييوةةروي ا  مةةاليالميمةةحدة ي

ة الونة أيلةةيي59ايعوو ليمي يمحدي ب ريلةنيالضةناًا لنيوأتهياييًضمنياييال ج ي
ذ ةةةةر يدااةةةةرةي افاتسةةةةايةتس دج لةةةةة يةدااةةةةرةيغ ةةةةاغب ياليم  حًةةةةأياييهةةةةة اييالمو جةةةةى ف"

الموقةةةةةريًرةةةةة ريسلةةةةة ي الوب مةةةةةأيالمو مةةةةةأي ممةةةةةاليالموةةةةة يةمةةةةةحاي ةةةةةحةث ايحرةةةةة اي
ي 60مر ااى 

                                                           
57 Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, ICC PT. Ch. I, ICC-01/04-01/07-717, Decision on the 

Confirmation of Charges, 30 September 2008, para. 394;  Prosecutor v. Gbagbo, ICC PT. Ch. I, 

Decision on the Confirmation of Charges against Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-656-Red, 12 

June 2014, para. 222. 
58 (Prosecutor v. Bemba, ICC PT. Ch. II, ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba 

Gombo, 15 June 2009, para. 83. 
59  Mark Klamberg ،2017 ،Commentary on the Law of the International Criminal Court ،Torkel 

Opsahl ،Academic EPublisher Brussels. P33 
60 (Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, ICC PT. Ch. I, ICC-01/04- 01/07-717, Decision on the 

Confirmation of Charges , 30 September 2008, para. 394. Prosecutor v. Gbagbo, ICC PT. Ch. I, 
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 ( سياسة الدولة أو المنظمة3)
ال جةة ا يفيفضةةموليياص ةةاييالجةةراا ييس اسةةأياصفكةةابيلعةةايهةة ا"د مةةايعيميةةقيحموقةةري

 حيا تنات أيمي ي اييالحةلأياةيالمو مةأيفممةايبورةاويمية يفرةج  ياةيفأع ةحيلعةاي
هةةةة ايال جةةةة اي ةةةةحيالنةةةة اييالمةةةةحت  ن  يةقةةةةحيا ةةةةاخيال ةةةةاام ييميةةةة يالقةةةة اغأيايي
 الن اسةةةأيفي ةةةىياةةةرةخياسةةةيعواا أفيًم ةةةنيفوف ةةة هايحفرةةةايليممةةةحي ةةةىيافدةةةاذيسجةةةرا في

ىيسلةة يفرةةج  يلعةةايهةة ايال جةة اي ةلكةةن يتيًم ةةنياييتنةةيوي ييةالةة ليع ةةحخيمةةنيةمةة
 يةقةحي61ةج ديلعايه هيالن اسأي  ييلنيغ ابيا جرا ا يالن  ل ةأياةياليو  م ةأي 

ص وليالحاارةياليم  حًةأي ةىيقضة أيالمةحمىيالمةااي ةحي افاتسةايةتسج ل   صيةلفيهة اي
ليا ييً ةة يالموقةةريحرةة ايصةةن  يحموقةةريةاسةة يالووةةا ياةيلو جةةىني  ةةالياوةةيًر

الفماي  ىيسة ا يهجة ايةاسة يالووةا فيحن ةاليًضةمنيفة ا ريوةرويس اسةأيفو  م ةأفي
 62ةاييه ايال ج اييًجبياييً ايلو  يفمالنايةيعي  يتمونايمادًنا 

 لف ةة ا يالن اسةةأييحةةأيةا ةةا ليالةةحاارةياليم  حًةةأي ةةىيالمةةحمىيالمةةااي ةةحيغ ةةاغب ني
لم نيلنياليدو ييلي جة ا يي ةالوب مأي المو ج أ يلي ج اي الهمايًر ريسل يلني لي

ة  ة ايالمموةة فيقةةحيً ةة يياليدوةة يياةياليو ةة  ياةيالي ج ةةهيلةةنيقبةةايدةلةةأياةيلو مةةأفي
دل الني ث ا ي ايلنيالن اسأيةالوب مأيالمو ج أيلي ج ايفيحةالرغ يلةنياتةهيتيعو سةىي
ةايلدييفةأيةل اصةحيلدييفةأي ةمنيالمةادةي  يييالمف  ل ني  اليات مايًدحلايياغرا ن

ة قةةةرخيالو ةةةريمةةةنيهةةة اياليقةةةري ييي63(ي)ا(يلةةةنيالو ةةةاايا ساسةةةىي  2)(يةي1)ي7
                                                                                                                                              
Decision on the Confirmation of Charges against Laurent Gbagbo, ICC-02/11- 01/11-656-Red, 12 

June 2014, para. 223). 
61 Mark Klamberg ،2017 ، Ibid. P31. 

62 Katanga and Ngudjolo, ICC PT. Ch. I, ICC-01/04- 01/07-717, Decision on the Confirmation of 

Charges, 30 September 2008, para. 396. 
63 (Gbagbo, ICC PT. Ch. I, Decision on the Confirmation of Charges against Laurent Gbagbo, 

ICC-02/11-01/11-656-Red, 12 June 2014, para. 216 
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القةةادصيمةةنيالةةحاارةياليم  حًةةأي ةةىيغ ةةاغب يفي ةةاييفمريةةفي ال جةة ايالم جةةهي ةةحيالي
(يً يايلنياهم أياتصف اويفيل ص يال ج اي)''يمي ي2)ي7س اييلحت  ن ي ىيالمادةي

 64توا يةاس ياةيلو جىي ( 
اًضةةانفي ةةىيقضةة أيالمةةحمىيالمةةااي ةةحيب م ةةاية مةةايتاقرةةليالةةحاارةياليم  حًةةأي

ا فيةاتةهي موقري الن اسأ يفيقاايأيست ايفر ري موانيسل يايي ال ج ايعي  يتمونايلميةادن
(ي2)ي7ةة  ةةانيلةةوسيالمةةادةيي65تيًرةةيرويس ةةفا يالوةةاح يالرسةةمىيميةة يهةة هيالن اسةةأ 

م ةأفي)ا(ي أتهيعيويبيياييفك ييه هيالن اسأيلقحصهافيس اسةأيدةلةأياةيس اسةأيفو  
ة ىيه ايالن ا يقرص يس ةحليالةحةاارياليم  حًةأياييلقةوي ي الحةلةأ يةا ة يب افةهفي
لكو ةةايا ةةا لياتةةهيتيعيمةة نية ةة يالن اسةةأي  ةةىياميةة يلنةةي ليلةةنياج ةةزةيالحةلةةأ في
ة اليةةالىيفي ةةاييالن اسةةأياليةةىيفيبواهةةايا ج ةةزةيا قي م ةةأياةيالمني ةةأيليحةلةةأيًم ةةنيايي

ي66ففىيب  ايالسرا 
يراويالن اسةةأيي اليو  م ةةأ في  ةةحيذ ةةر يالةةحةاارياليم  حًةةأي ةةىيالةةايحرةةأيياوةة

المةةحمىيالمةةااي ةةحيب م ةةايةالمةةحمىيالمةةااي ةةحي افاتسةةايةتس دج لةة فياييالمو مةةأيقةةحي
افياةيلةحع ايال ةحصةيمية ي فك يي لجم ما يلنيا ودا يال عنيًن م ييسقي منايلنةحدن

                                                           
64 William A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, 

Oxford University Press, Oxford, 2010, p.143.See also: Mark Klamberg ،2017 ،Commentary on 

the Law of the International Criminal Court ،Torkel Opsahl ،Academic EPublisher Brussels. P33. 
65 Prosecutor v. Bemba, ICC PT. Ch. II, ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against JeanPierre Bemba 

Gombo, 15 June 2009, para. 81; see also Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, ICC PT. Ch. I, 

ICC-01/04-01/07-717, Decision on the Confirmation of Charges , 30 September 2008, para. 396) 
66 Situation in the Republic of Kenya, ICC PT. Ch. II, ICC PT. Ch. II, ICC-01/09-19, Decision 

Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the 

Situation in the Republic of Kenya, 31 March 2010, para. 89, citing Prosecutor v. Blaškić, ICTY 

T. Ch., Judgment, 3 March 2000, para. 205 
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كيتيً يقةريهة ايلة لي67اصفكابيهج ايةاس يالووةا ياةيلو جةىي ةحيسة اييلةحت  ن 
ةذ ةةر يدااةةرةيب م ةةاياليم  حًةةأياًضةةانفياتةةهيي.المف ةة ايميةة يالمو مةةا يالرةةب  أيحالحةلةةأ

موحيفنحعحيلايسذاي اييقةحيفة ياسةي فا يوةروي جةز يلةن ي ات ةايسةيو ري ةىي  قةااسي
اي68الفماياةياهحا هياةيًب ميةهياةيم ا  ةه   ية اليةالىيًجةبياييً ة ييهة ايالفمةايجةز ن

ي ياةيلو جىي حيالن اييالمحت  ن لنيهج ايةاس يالووا
 الفرع الثاني: الركن المعنوي 

(يمي يالموقريالمموة ليحامي ةاصهي المية يحةال ج ا  ي  ةالي1)ي7فوسيالمادةي
ف  ةةة ياص ةةةاييالجةةةراا ي ةةةحيا تنةةةات أياييهةةة ايالرةةةروفي تيعو سةةةىيففنةةة رهيميةةة ياتةةةهي

ليفاصة ايعيويبيسث ا ياييلرفكبيالجريمأيمي يمية يحجم ة ي قةااسيال جة اياةيا
الح   ةةأيليدوةةأياةيالن اسةةأياليةةىيفي م ةةايالحةلةةأياةيالمو مةةأ  ي مةةايذ ةةريامةةالهيفيبةةاي
ايلنياةيع حخي مي يلرفكبيالجريمأيًجبياييً  ييمي يمي ي اييالني إي اييجز ن
ايلةةةةنيهجةةةة ايةاسةةةة يالووةةةةا ياةيلو جةةةةىي ةةةةحيالنةةةة ايي سلةةةة ياييً ةةةة ييالنةةةةي إيجةةةةز ن

ا تنةةات أيميةة يميةة يحةةال ج ايالةة لييةاييً ةة ييلرفكةةبيالجريمةةأي ةةحيي69المةةحت  ن  
ًرةةة ايالفمةةةاياتيستنةةةاتىيالةةة لياصفك ةةةهياةيجةةةز ايلوةةةهي يةةة يًم ةةةنيال ةةة ليبيةةة ا ريت ةةةأي

                                                           
67 Prosecutor v. Bemba, ICC PT. Ch. II, ICC01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba 

Gombo, 15 June 2009, para. 81; Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, ICC PT. Ch. I, ICC-01/04-

01/07-717, Decision on the Confirmation of Charges , 30 September 2008, para. 396. 
68 Prosecutor v. Bemba, ICC PT. Ch. II, ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba 

Gombo, 15 June 2009, para. 84). It also stated “the underlying offences must […] not be isolated” 

(Prosecutor v. Bemba, ICC PT. Ch. II, ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba 

Gombo, 15 June 2009, para. 83 
69 Darryl Robinson, “The Context of Crimes Against Humanity”, in Roy S. Lee (ed.), The 

International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 

Transnational Publishers, Ardsley, NY, 2001, p73 
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فيحمموةةة ياتةةةهيًجةةةبيسث ةةةا يميةةة ياةيةمةةةىيالمةةةي  يحا ًةةةاصي70اصفكةةةابيالجريمةةةأيلحًةةةه
الن اسىيالماايليجريمأيدةيياويراويالمي يحاليفاص اياةي  تهيلرير اي ىيسمحاديه هي

يةدةييه ايالمي يتيفي ا رياص اييالجريمأي حيا تنات أ يالن اسأ
ل ياتوايترلياتهيلنيالقمبيمي يال ليعرفكبيا ماتيتيستنات أياتيعية ا ري
لحًهيمي يحأييفقر افهيستمةايفوةحصلي ةمنيسًةاصيهجة ايلةو  ياةيةاسة يالووةا يت ةراي

النةةربيفيلمةةايفكةة ييمي ةةهيهةة هيالمواصةةريلةةنيال  ةة حيةالب ةةاييسةة ا يةقةةليالنةةي ياةي
ةل لكيتمي حياييالمادةيالناحمأي أييًم نياييفنةيخ  يحمجةرديا يةراايالمية يلةحليلةني
فةةة ا ري ةةةىي ميةةةهيالرةةةًر نيالنةةةاح  نيةدةيي اجةةةأيتوةةةيراويسث ةةةا يلمةةةاي ةةةىيذلةةةكيلةةةني

ي 71صم  أيعوي يمو ايف   حيا يقا يالمن مأيةإ ال يالجواةيلنيالم اب
 المطلب الثاني

يأركان جريمة اإلخفاء القسري 
لنيت اايصةلايا ساسىيهىيي7جريمأيا  فا يال نرليحم جبيتسيالمادةي

جريمةةةأيلم ةةةحةفيةقةةةحياًيةةةقيمي  ةةةاي جريمةةةأيا  وبةةة و ية ةةة لكي الجريمةةةأيالمنةةةيمرة  ي
حن ةةاليًم ةةنيل ا ةةاةيالمحعةةحيلةةنيا وةةدا ي ةةىيلرا ةةايلدييفةةأيلةةنيا  فةةا فيميةة ي

ليةىيعرفكب ةايآ ةرةييالرغ يلنياييحمض  يقحيً  يياةيتيً  ييمي يمي يحا  مةاليا
 ية وا يمي هيفيأل يالجريمأيلنيت م نيصا ن  نيلةنيالنةي إفي72 ىيسينيأيا  حا 

                                                           
70

ي ي181ل وحةيلممريًر لفيلرج يسابقفي يي- 
71

ي 182ممريًر لفيلرج يسابقفي يل وحةيلي- 
72 Kittichaisaree, K. International Criminal Law. OUP, 2001, p. 123.See also: Dalia Vitkauskaitė-

Meurice, Justinas Žilinskas Mykolas, 2010, THE CONCEPT OF ENFORCED 

DISAPPEARANCES IN INTERNATIONAL LAW, Romeris University, Faculty of Law, 

Department of Comparative Law, Lithuania, pp 197.214. p205 
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النرلاييلنيالنريأيةي جبيالممي لا  ي  اليتيعو سىياييً  ييلرفكبيالنرلةايي
ةلكةةةنيًجةةةبيميةةة   يي.ةالم ةةة يصةةةن  ي73لةةةنيالنريةةةأيهةةة يالةةة ليًنجةةةبيالممي لةةةا 

ايلمر أيس ا يالفما   جم من
ي17/1وب مةأيالمنةيمرةيلجريمةأيات يفةا يال نةرلي  ةحيتقةليالمةادةيةت رانيلي

افيمية ياتةهي يًميبةري1992لنيسماليي ماًأيجم  ياتودا يلنيات يفا يال نرلي
كايممايلةنياممةاليات يفةا يال نةرليجريمةأيلنةيمرةيحاسةيمراصيلرفكب  ةاي ةىياليكةي ي

ال قةةةاا يقةةةحييميةة يلقةةة ري ةةن أيات يفةةةا يال نةةرلفيةل ةةةاييس فااةةهفيةلادالةةةليهةة ه
ايي ةةات يات يفةا يال نةةرليتمةة ذليلل مةةاليالمنةةيمرة يةيي74ايةليلةةنيغ ةةريف  ةة   

ةيبةحايالفمةةايموةةحيالدوة يةينةةيمريًةة اليالفيةرةياليةةىيلةة يفويةهي   ةةايالجريمةةةأفية مبةةةاصةي
ا رلفيسل ياييفميرخيالحةلأيحات يجا ياةيفورريالممي لا يالميمي أيحمقة ريالفةةردي

 75اةيل ةاييةج ده 
ةاليمريةةفيالةة اصدي ةةىيت ةةاايصةلةةايا ساسةةىفيحةةالرغ يلةةنياةجةةهياليرةةاحهيب وةةهي
ة ةة نياليمريفةةا يالنةةاح أيةالال  ةةأيلف فةةا يال نةةرلفيستياتةةهيسةةاه ي ةةىيسبةةرا يحمةةيي
الج اتةةبيالمع ةةرةيلالهيمةةاايلمف ةة ايالجريمةةأ يةذلةةكيبوقةةهفيميةة ياييالرةةدسيالةة لي

اةيدمةة ياةيقبةة لفيدةلةةأياةييعرفكةةبي مةةايا  فةةا يال نةةرليًجةةبياييًفمةةايذلةةكي حةةاذي
لو مةةأيس اسةة أ  يةهةة ايًموةةىياييس اسةةأيا  فةةا يال نةةرليًجةةبياييفورةةأيلةة  يمةةني

                                                           
73 Werle, G. Principles of International Criminal Law. The Hague: TMC Asser Press, 2005, p. 

260–261. See also: Dalia Vitkauskaitė-Meurice, Justinas Žilinskas Mykolas, 2010, THE 

CONCEPT OF ENFORCED DISAPPEARANCES IN INTERNATIONAL LAW, Romeris 

University, Faculty of Law, Department of Comparative Law, Lithuania, p205. 
74

ي.م1992القسري االختفاء من االشخاص جميع حماية إعالن من 17/1 المادةيي 
75

ف ريريالفريقيالمالايحنات يات يفا يال نرليالم حايسل يلجي ي    ياتتنايي ىيدةصفهيالنادسأيمرر/يي 
ي 12 ي ي2010
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ت اًايودق أفيبايمنيس اسأيدةلأياةيمنيتراويلو مأيس اس أ يةلةنيالسريةبيايي
افيةتياففا  ةةةةةةأيالبيةةةةةةحاييا لري  ةةةةةةأيةتياففا  ةةةةةةأياتلةةةةةة يالمينةةةةةةحةي1992تيا مةةةةةةاليي

يما يالن اس أي   اتا يفنم ياةيفؤيحيلعايه ايالمما يافيقحيذ ر يالمو 2006
ةةةةةةايليمةةةةةةادةي (ي)و(يلةةةةةةنيت ةةةةةةاايصةلةةةةةةايا ساسةةةةةةىفيًموةةةةةةىيا  فةةةةةةا يال نةةةةةةرلي2)ي7ةة  ن

للودا ي ف   فيا وةدا ياةيا يجةا ه ياةيا يوةا   يلةنيقتبةايدةلةأياةيلو مةأي
يس اس أياةيبير  سيلو ةاياةيدمم ةاياةيل ا  ي ةايمي  ةافيةيم ةبيذلةكيص ةييا قةراص

حأييالنرلاييلنيالنريأياةيف حً يلمي لا يمنيلقة ريهةؤت يا وةدا ياةيالةاكني
ةج ده فيح قحيسحماده يمني ماًأيال ات ييلفيرةيً ييأيلنيالزلن  ية اليالىي أص ايي
هةة هيالجريمةةأيفيمعةةاي ةةىفيالنرلةةاييلةةنيالنريةةأيةص ةةيياتميةةراخيب ةة ايالنرلةةايياةي

الرةدسياةيهةؤت يا وةدا فيةايييف حً يلمي لا يمنيلق رياةيل اييةج ديه ا
ً ةة ييقةةحيفةة يفوف ةة هيلةةنيقبةةافياةيبيةةر  سفياةيدمةة فياةيقبةة لفيالحةلةةأياةيالمو مةةأي

 الن اس أ 
 الفرع االول: الركن المادي لجريمة اإلخفاء القسري:

فقو يجريمأيا  فا يال نرليحامي اصهايجريمأيلنيمرةيصغ ياييت اايصةلاي
 الجريمةأيالمنةيمرةي  مةاياةياليوةاعيًجرلةهيي 76ا ساسىيل يعوسيصرا أيمية يذلةك

ال ات ييقابايلالسيمراصي يرةيلنيالزلنفيةييويةبيفةح النيلةنيسصادةيالجةاتىياةيالجوةاةفي
 يسييفوب ةةةقيهةةة ايالمف ةةة ايميةةة يجريمةةةأي77ًميةةةحي   ةةةايفن  ةةةقيمواصةةةرهاي يةةةرةي لو ةةةأ 

                                                           
76 WIERDA, Marieke and UNGER, Thomas ،2009. Enforced disappearances. In: CASSESE, 

Antonio (Ed). The Oxford Companion to International Criminal Justice. Oxford: Oxford 

University Press, p310. 
77 NISSEL, Alan. 2004،Continuing crimes in the Rome Statute. Michigan Journal of International 

Law. Michigan v.25, pp. 661-662. 
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ييا  فةةا يال نةةرليًموةةىياييفوف ةة هايعبةةحايحنرلةةاييالضةةن أيلةةني رييةةهيةيي مةةهيص ةة
ةفأ ة يهة هي ي78سموا يلمي لا يموهيةيوي ىيموحيلمر ةأيل ةايياةيلقة ريالضةن أي

الجريمأيص صانيلدييفأفي  اليًنيحمىياصفكاب ايلناهمأياكعريلةنيوةدسيةا ةحي ةىي
فوف ةة يهةةحخيجوةةااىيلرةةيرإفيةفيجيةة يالوب مةةأيالمم ةةحةيلجريمةةأيا  فةةا يال نةةرلي ةةىي

مةةاياةياليوةةاعيمةةني مةةافياليًب مةةأيص و ةةايالمةةادلفيالةة ليعيويةةبياسةةي فا هيةجةة دي 
الخ ةةةاايحةةةالخ يياةيات يجةةةا ياةيات يوةةةاخفيلرةةةدسياةياكعةةةرفياةيص ةةةيياتقةةةراصي
حنرلات  يلني ريي  ياةياموا يلمي لا يمنيلق ره ي ياتليواع  ية اليالىيليةر ني

يثال ي ات ن
 أواًل: ارتكاب الجريمة عن طريق القيام بالفعل.  

 النرلاييلنيالنريأييال لييجا ياةيات يواخف  اليً  ايالجاتىيحالخ يياةيات ي
وةريوأييايييف79عؤدليسل يا  فا يال نرليًم نياييًنح يحأليو ايلةنيا وة ال 

ًمخ ةةهياةيعيةةزالنيلمةةهيص ةةيياتقةةراصيحنرلةةاييالرةةدسيلةةني رييةةهفيةقةةحيفميةةحيهةة هي
المر يأيليرمايسل يجاتبيالخ ييا ةلىيمي يالردسفيت يهيسل يل اييات يجا في

هيلةةةنيل ةةةاييآل ةةةرياةياسةةةيج احهياثوةةةا يات يجةةةا فياةيالةةةيديسيالو ةةةااىيلةةةنياةيت يةةة
الجعةةأفيةينةةألي ةةىيهةة هيالنالةةأيمةةنيجريمةةأيا  فةةا يال نةةرلي ةةايلةةنيسةةاه ي ةةىيهةة هي

يالمرا ايالمدييفأ 

                                                           
78 AMBOS, Kai. Treatise on International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

Vol. II: The crime and the sentencing.p112 

 
79 OTT, Lisa. 2011،Enforced disappearance in International Law. Cambridge: Intersentia,p178. 
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مالةةيمية يذلةكفيلةنيالم ة ياليأك ةحفياتةهيحالونة أيلمواصةريهة هيالجريمةأفيتيع ة يلةاي
ايلايلةني رييةهيقات ت نةاياايتسذاي اييالفمايال لي رايحنب هيو ؛يلكوةهي عيويةبي80دقن

يي81صاحونايل   ع نايب نيالنرلاييلنيالنريأيةص ييف حً يلمي لا ي  ليالضن أ  
 ثانيًا: ارتكاب الفعل عن طريق االمتناع.

  ةةاليً ةة ايالجةةاتىيبةةر يياتقةةراصيحنرلةةاييالضةةن أياةيالضةةناًافيلةةني ةةريي  فياةي
الةةةاكنيف اجةةةحه  يوةةةريوأياييًنةةةبقيهةةة ايياموةةةا يلمي لةةةا يمةةةنيلقةةة ره فياةيمةةةن

يالر يياةيعيزالنيلمهي رلاييالضن أيلني ريي ايحمي يالجاتى يي
 ثالثًا: ارتكاب الجريمة عن طريق القيام بالفعل واالمتناع:

ص ةةنيسييص ةةيياتميةةراخياةيسموةةا يلمي لةةا ي ةة ليل ةةايياةيلقةة ريالضةةن أيهةة ي
امةةةاي ةةةىي رلةةةاييالضةةةن أيلةةةنيفيةالةةة ليًجةةةبياييعةةةرف ييبو ةةةأيالفي ةةةىيهةةة هيالجريمةةةأ

اييه ايالررويالزلوىيغ ريل ج دي ىييصغ  ي82 ماًأيال ات ييلفيرةيً ييأيلنيالزلن
ةلةةنياجةةايفن  ةةقيال  ةة ني ةةىيي83القة  إيالحةل ةةأيا  ةةرليالميمي ةةأيحا  فةةا يال نةةرلي

ه هيالفكرةيغ ريالح   أيالميمعيأي ىيالفيرةيالزلو أيالو ييأيفيًر ريحمييالف  ا يسل ي
ن مأيالجواا أيالحةل أيًجةبياييفأ ة ي ةىياتمي ةاصيالممةاع ريالم جة دةيحالفمةاياييالم

ي 84 ىيال ات ييالحةلىيد مايعيميقيحن   يا ودا يالمنيجزين

                                                           
80 AMBOS, Kai. Treatise on International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

Vol. II: The crime and the sentencing.p111 
81 WIERDA, Marieke and UNGER, Thomas ،2009. Enforced disappearances. In: CASSESE, 

Antonio (Ed). The Oxford Companion to International Criminal Justice. Oxford: Oxford 

University Press, p309 
82 WIERDA, Marieke and UNGER, Thomas ،2009. Enforced disappearances. In: CASSESE, 

Antonio (Ed). The Oxford Companion to International Criminal Justice. Oxford: Oxford 

University Press, p309,310. 
83 OTT, Lisa. 2011،Enforced disappearance in International Law. Cambridge: Intersentia,p186. 

84 HALL, Christopher. K, 2000, .Ibid ,p271. 
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ليك ينيجريمأيا  فةا يال نةرليهة يلرةاص أيدةلةأياةيلو مةأييعنصر آخر مهم     
س اس أي ىياصفكاب افيحةأييً ة ييالنرلةاييلةنيالنريةأيقةحيفة يفوف ة هيلةنيقبةايدةلةأياةي
لو مةةةأيس اسةةة أياةيبيةةةر  سيلو ةةةاياةيدمم ةةةاياةيقب ل ةةةا ية ةةةىيهةةة ايالقةةةحدفيهوةةةاإي

 ايةاسةةة يفةةةحا ايلةةة يا ةةةحيالمواصةةةريالمالةةةأيليجةةةراا ي ةةةحيا تنةةةات أني جةةةز يلةةةنيهجةةة
الووةةا ياةيلو جةةىيل جةةهي ةةحياليسةة اييلةةحت  ن يفيلةة يفمريةةفي ال جةة ا يميةة ياتةةهي
 لناصيسي إفية  نايسل ياةيفمزيزنايلن اسأيدةلأياةيلو مأيتصفكابيلعايهة ايال جة اي

ي85(ي)ا(( 2(ية)1)7 )المادةي
لةة لكفيعو سةةىي  ةة يلقةةوي ي اليو ةة  يالن اسةةى يالةة ليةصدي ةةىيالف ةةرةيا ةلةة ي

لنةةةاحمأيلةةةنيت ةةةاايصةلةةةايا ساسةةةىي  ةةةالياوةةةاصيسلةةة ياليو ةةة  يالن اسةةةىفيلةةةنيالمةةةادةيا
ةاسةةيدحايصةة اغأيلدييفةةأيقيةة الني ةةىياليمريةةفيالمةةااي لي جةة ايالم جةةهي ةةحياليسةة ايي

)ا(( يعوسيالو اايا ساسىيمي ياييلعايه ايال ج ايًم نيي2فيي7لحت  ن ي)المادةي
أ يلةةة لكفي  ةةةىياةةةاهرةياييً ةةة ييتي جةةةأيلن اسةةةأيالحةلةةةأياةيتي جةةةأيلين اسةةةأياليو  م ةةة

ياةس يلني الأيا  فا يال نرليحمفردها 
ة اليةةالىيًم ةةنيفقةةو فياليلجم مةةأيلةةنيالوةةاسي مو مةةأيسذاي اتةةليفنةةلي
فقر  ايفي ىيالم اديةا  راديفيسل ات أياصفكابيهج ايةاس يالووا ياةيلو جىيمية ي

 ةا ييالن اييالمحت  ن يحا  ا أيسل يال  حا يو هيالمن ريأيفيًرمايذلةكيحرة ا
المو ما يا صهاب أ يسييلراص أيالحةلياةيالك اتا يالرب  أيحالحةلأيهىيال امحةي ةىي

ايقات ت ا   86المماصسأيفيةلكو ايل نليوًر
                                                           

85 Mark Klamberg ،2017 ،Commentary on the Law of the International Criminal Court ،Torkel 

Opsahl ،Academic EPublisher Brussels. P58 
86 Werle, G. Principles of International Criminal Law. TMC Asser Press, The Hague, 

2005.pp228–229. 
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تيف جةةةةةحيلقةةةةةادصيًم و ةةةةةاياييفؤ ةةةةةحيحرةةةةة ايل اوةةةةةرياييلنيةةةةة ليلةةةةة يهةةةةة اي
لقةةةوي ي لو مةةةةأيس اسةةة أ يفيالمنةةةةيدحاي ةةةىيفمريةةةةفيا  فةةةا يال نةةةةرليفيلةةةهيتفةةةة ي

لن اسأياليو  م أ يفمالنايفيالمنيدحاي موقريمااي ىيجراا ي حيلني ليلقوي ي ا
ا تنةةةات أ يةلةةة يذلةةةكيفي اتوةةةايتميبةةةرياييلنيةةة ليلقةةةوي ي س اسةةةأيفو  م ةةةأ يعو سةةةىي
امي اصهيحمعاحأيلبحايف ج  ىيلييمالةايلة يقضة أيا  فةا يال نةرل يةسة   ييلةنيغ ةري

صةلةةايا ساسةةىفيالموو ةةىياييتفيةةراي ةةالخيذلةةك ية اليةةالىيًم ةةنيال ةة لياييت ةةااي
ميةةةة يا قةةةةايلةةةةنيالوا  ةةةةأيالو ريةةةةأفياميمةةةةحيففنةةةة رناياةسةةةة يلف فةةةةا يال نةةةةرليل اصتةةةةأني

  اليعرف ييلقوي يالن اسةأي ةىيهة ايالنة ا يحال ةحصةيي87حالق  إيالحةل أيا  رل 
اليو  م ةةأياليةةىيًجةةبيميةة يالمو مةةا ياييفرفكب ةةاياةيفةةرةليل ةةاياةيفرةةج يميةة يوةةني

اصفكةةابيجةةراا ي ةةحيا تنةةات أ يمةةالةةيميةة يذلةةكفيهجةة اي ةةحيالنةة اييالمةةحت  نيبو ةةأي
ايلةنيهة اي لنيالم  ياليأك حفيمي ياييً  ييالجواةيمي يمي يحةأييا مةال  يفرة ايجةز ن

يال ج اي حيالن اييالمحت  ن 
ةايمية يالونة يي7لةنيالمةادةيي2ة1مي يذلةكفيًجةبيف  ة  يالف ةرف نيعالوة  لمن

 ي88ا ي حيا تنات أي ىي ي  ماالموق  يمي هي ىيا ص اييالمادًأيةالممو يأيليجرا
هةةة ايًموةةةىياييهوةةةاإياتنةةةجالانيبةةة نيفمريةةةفيالجريمةةةأيةمواصةةةرهاي ةةةىيسةةة ا يا  فةةةا ي
ال نةةةرلفيميةةة يسةةةب ايالمعةةةالفيًميبةةةريةجةةة ديس اسةةةأيدةلةةةأياةيس اسةةةأيفو  م ةةةأيسةةةمأي
لرير أيليج اتبيالعالثأيالم   صة ية اليالىي اييت اايصةلايا ساسىفيًحمر خيال ج اي

                                                           
87 Dalia Vitkauskaitė-Meurice, Justinas Žilinskas Mykolas, 2010, THE CONCEPT OF 

ENFORCED DISAPPEARANCES IN INTERNATIONAL LAW, Romeris University, Faculty 

of Law, Department of Comparative Law, Lithuania, p207 
88 BASSIOUNI, Mahmoud Cherif. 2011, Crimes against humanity: historical evolution and 

contemporary application. Cambridge: Cambridge Univeristy Press,p203.  
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سي إيعوو ليمي ياصفكابيامماليليمحدةي حيالنة اييالمةحت  ن فيةهة ي يلناصي حأته
لايتيعيويبيةج ديصيأيب وهية  نيتزاعيلني  يةه ايًموىياًضانياتهيًم نيفقو في

فيةال ليعيضمنيجم  يا جرا ا يالمن  صةياليىيةقمليلني89ال ج اي ني إيوالا
من مأيالجواا ةأيالحةل ةأية  نايلو اايالةياجاياصفكابيجريمأيلنحدة يا ا أيسل يذلكفي
(يلةنيالو ةاايا ساسةىي ال جة ا ي1)7ًر اياصفكابيا  ماليالمراصيسل  اي ةىيالمةادةي

ال ليً قحهيت ةاايصةلةافيةإلة يجاتةبياصفكةابيهة هييا  مةالفيًجةبياتيً ة ييهوةاإي
 يةه هيا  مةاليفرفكةبي ةىيسًةاصيهجة ايةاسة يالووةا ي90ورويس ا ىيل ج ديهج ا 

اايالمن مأيالجواا أيالحةل أ يحالرغ يلنياييه هيالمفاه  يًم ةنياةيلو جىفية  نايلو 
في ةةاييالنةة ابقيال ضةةاا أيليمن مةةأيالجواا ةةأيالحةل ةةأي91اييفيةحا اي ةةىيحمةةييا   ةةاي

قحية مليحالفمايحمييالفرة يب نيالمفاه   يةذ رياييه هيالميوي ا يل ايًب مةأي
ل نةةةليهوةةةاإي اجةةةأييبحعيةةةأيفياليحمجةةةردياييععبةةةلياييال جةةة اي ةةةاييةاسةةة يالووةةةا ف

ةةةافيي  ةةةاليعةةةرف ييالوةةةاح يال اسةةة يلي جةةة اي ليمن مةةةأيلي  ةةة  يلةةةايسذاي ةةةاييلو ج نةةةاياًضن
حنجمهيلنيالوا  أيالجسراد ةأفياةي ةىيمةحديالضةناًا يلةنيتا  ةأيا ةرلفيعةي يسموةا ي
الوب مةةأيالمو ج ةةأيلي جةة ايموةةحلايفي ةة ي وةةأيلو مةةأيفنةةيوحيسلةة يف ج  ةةا يلرةةير أي

                                                           
89 KOLB, Robert. 2008,Droit international penal. Bruxelles: Helbing Lichtenhahn & Bruylant, 

p98. 
90 Gabriel Webber Ziero, 2015, The crime of enforced disappearance under the Rome Statute The 

possibility for prosecution of the crimes committed during the Brazilian dictatorship, Porto Alegre 

,Volume 7 – Número 1,         pp. 162-177 – p166 
91 SCHABAS, William, 2010, The international criminal court: a commentary on the Rome 

Statute, Oxford: Oxford University Press, p149 
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 يةهةةةة ايًموةةةةةىياييالجريمةةةةةأيفنةةةةح ي ةةةةةىي فكةةةةةراصيغ ةةةةةري)س اسةةةةأ(يتسةةةةةيمراصياصفكاب ةةةةةا
ي92فياليات ايفنح يحاتي اا  ل ق د

ة اليةةالىيةة  ةةانيلةةوسيالمةةادةيالنةةاحمأيالف ةةرةيا ةلةة فياتةةهيسذاياصفكبةةليقضةة أي
  ةةاصليسًةةاصيهجةة ايةاسةة يالووةةا ياةيلو جةةىيفي ات ةةايل نةةليجريمةةأي ةةحيا تنةةات أي

م ةنيل ا ةاف ايحم جةبيقةات ييصةلةايكمايه يلف  اي ىيال ات ييالجوااىيالحةلىيةتيً
 يةلةةنيتا  ةةأيا ةةرليفيسذاي ةةحثلي الةةأيا يفةةا يقنةةرليةا ةةحةي كجةةز يلةةني93ا ساسةةى 

هج ايةاس يالووا ياةيلو جىيمي يالن اييالمحت  ن فيًم نيلنةا لأيلرفكب ةايالةااي
ي 94المن مأيالجواا أيالحةل أيلن مأ

 الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة اإلخفاء القسري 
ةةاي   ةةاايالمةةادةيالنةةاحمأيالف ةةرةي /ويفيًجةةبياييً ةة ييلرفكةةبيالجريمةةأي2ة  ن

ميةةة يميةةة يحةةةأييالنرلةةةاييلةةةنيالنريةةةأي سةةة ي  ي ةةةىيسةةة ا يا  ةةةحا يالمادًةةةأيبةةةر يي
اتميراخيحالنرلاييلنيالنريأياةيسموا يلمي لا يمنيلق رياةيل ةاييةجة ديهة اي

ذلةةكيالنرلةةايييالرةدسياةيهةةؤت يا وةةدا ي اةيايي هةة ايالةةر ييسةة  هياةيصةةا ب
لنيالنريأ  يحا  ا أيسلة يذلةكيفيًضة فياليمريةفيت ةأيلنةحدةيل ة هيالجريمةأني ت ةأي
س الأيالردسياةيا ودا يالمنرةل نيلني ريي   يلني ماًأيال ات ييلفيرةيً ييأي

يي95لنيالزلن  

                                                           
92 Gabriel Webber Ziero, 2015, The crime of enforced disappearance under the Rome Statute The 

possibility for prosecution of the crimes committed during the Brazilian dictatorship, Porto Alegre 
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ةاي مي هيقحيً  ييهواإيمحديلنيا وةدا يلنةؤةل نيمةنيهة هيالجريمةأ ية  ن
يسذايقةةةاايلمةةةايهةةة يلوقةةة  يمي ةةةهي ةةةىي اص ةةةاييالجةةةراا في  ةةةحيً ةةة ييالرةةةدسيلنةةةؤةتن

حةةالخ ييميةة يوةةدسيلةةاياةيا يجةةا هياةيا يوا ةةهيةص ةةيياتميةةراخيبةة لكفياةيسذاي
ص ةةةةةييف ةةةةةحً يلمي لةةةةةا يمةةةةةنيلقةةةةة رياةيل ةةةةةاييةجةةةةة ديهةةةةة ايالرةةةةةدسياةيهةةةةةؤت ي
ا وةةدا  يةيجةةبياييً ةة ييلرفكةةبيالجريمةةأيميةة يميةة يحأتةةهيعيقةةرخي ةةىيسةة ا ي

اةيلو جةةىي ةةحيالنةة اييالمةةحت  ن يحا  ةةا أيسلةة يذلةةكفيهجةة ايل جةةهيةاسةة يالووةةا ي
سذاي اييالجاتىيعو ليسحماديودسياةياودا يمني ماًأيال ات ييلفيرةيً ييةأيلةني

ي96الزلنفي ات  يً  ل ييحممي ا ي و  
ستياتهيل  يلنيالن ايمي يالمن مأيسث ا يال قحيالماافيةإث ا يافجاهيت أي

ال ات ييلفيرةيً ييأفي اصةأيلمةايً ة ايحجةز يلةنيالجاتىيلنرلاييالضن أيلني ماًأي
ا  مةةةاليالم  تةةةةأيلجريمةةةأيا  فةةةةا يال نةةةةرل ية اليةةةالىيًجةةةةبياييًميةةة يلرفكةةةةبي مةةةةاي
 النرلةةاييلةةنيالنريةةأ فيايي ميةةهيهةة ايعريةةحهيةفيجةةهيسصادفةةهيسل ةةهفيةاتةةهيسةة ي هي ةةىيسةة ري

يات حا يالمادًأيص يياتقراصيحمق ريالردسيالضن أ 
لجريمأيحاتليواعيمنيالفماي ص ةيياتقةراص فيد جةبياييالايسذايقاايلرفكبيا

عيةة  ريلحًةةهي الميةة يةاتصادة ي ييً ةة ايب ةة ايالةةر يفيس ةةا أيلميمةةهيحأتةةهيقةةحيسةةبقيهةة اي
الةر يي رلةاييالضةن أيلةةنيالنريةأ ية ةىي الةأياصفكةةابيالجريمةأيمةنيًريةقيالفمةةاي

ييالجريمةةأفيةاتليوةةاعيمةةنيالفمةةافيد جةةبياييفيجةةهيسصادةيالجةةاتىيةيميةة يحجم ةة ياص ةةا
هة هييسصادفهياآلثمةأيسلة ي رلةاييالضةن أيلةني ريي ةايةاتكةاصيهة ايالنرلةاي ةاييفيجهي
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الجريمةةأي  خ ةةأيالجةةراا ي ةةحيا تنةةات أفيتبةةحيةاييً ير  ةةايالجةةاتىي جةةز يلةةنيهجةة اي
ةاس ياةيلو جىيل جهي حيلجم مأيلنيالن اييالمحت  نيفيةاييًمية يالمةي  ي ة لكي

ةاس يالووةا ياةيلو جةىيل جةهي ةحيلجم مةأيلةنييحأييه هيالجريمأيجز يلنيهج ا
الن اييالمحت  نياةيعو لياييً  ييه اياليقرخيجز ايلنيذلكيال ج ايفي ي  ايه هي

يالجريمأيمي يال قحيالجوااىيالدا ي ىيالجراا ي حيا تنات أ يي
لةةنيت ةةةاايي7ةفووةة ليالوي جةةأي ةةىيجريمةةةأيا  فةةا يال نةةرليحم جةةةبيالمةةادةييي

 ريالضةن أية رلات ةايلةني ماًةأيال ةات يي يةرةي لو ةأفيعوة ليصةلافيمية يا فةا يلمقة
لرفكبيالجريمأياييفك يي يرةيً ييأيلنيالةزلنفيلة ي رلاتةهيلةني رييةهيالبحت ةأفياةي
اتميةةةةحا يميةةةة ي ةةةةقيالن ةةةةاةيمةةةةنيًريةةةةقياتمةةةةحاايالنةةةةرلفياةياليمةةةة عبيةالمماليةةةةأي

يالالستنات أ ي
 المطلب الثالث

 آثار جريمة اإلخفاء القسري 
لف فةةةةا يال نةةةةرلياثةةةةريلنةةةة يي ةةةةىيافجةةةةاه نيحالونةةةة أيليضةةةةناًايالةةةة عني ع ةةةةرانيلةةةةايييي

عيمر ةة ييلييمةة عبيةالدةة خيالمنةةيمريميةة ي  ةةاف  فية الونةة أي  ةةرادياسةةره يالةة عني
ًج يةةة ييلقةةة ريا  ةةةاب   يةيةةةحصإيالضةةةناًايايياسةةةره يتيفمةةةرخيمةةةو  يوةةة  انفيةايي

حمةةحيي- اي ةةىيالنخ  ةةأ ةةر ي ضةة صيلةةنيًمةةحيل ةة يعةةحيالمنةةامحةي ةة  يأفيةقةةحياصةة ن
لنةةةرةل نيلةةةنيجم ةةة يي-اققةةةاا  يلةةةنيدااةةةرةي ماًةةةأيال ةةةات ييةا فةةةاا  يلةةةنيالمجيمةةة 

ة ىيهة ايالرةأييفة هبياففا  ةأيا لة يالمينةحةيلنماًةأيجم ة يا وةدا يي97   ق   ي
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افيسلةة يالي سةة ي ةةىييفمريةةفيلقةةوي ي الضةةن أ  ي2006لةةنيات فةةا يال نةةرليلمةةااي
ففا  ةةةةأفيالرةةةةدسيالمديوةةةة ية ةةةة لكيالي  ةةةةاليفرةةةةماي الضةةةةن أ يحم جةةةةبيهةةةة هيات

وةةدسيفمةةرايليضةةرصي وي جةةأيل اوةةرةيلف فةةا يال نةةرل يهةة اياليمريةةفيًرةةماي ةةاي
لةةنيالضةةناًايالم اوةةرينيةغ ةةريالم اوةةرينفيةلةةنيثةة ي أتةةهيًرةةمايا ةةراديا سةةرةيالةة عني

( يةيفميبةةةةةريهةةةة هياتففا  ةةةةةأيياةليلماهةةةةحةي ةةةةةىي  ةةةةة  ي18ًج يةةةة ييل ةةةةةاييقةةةةريب  ي)
صةري يلكةاي ةن أيلممر ةأيالنخ  ةأيد مةايعيميةقيح ةرةخيا تنايفيفةوسيمية ي ةقي

ات فةةةا يال نةةةرلفيةاتجةةةرا ا يالميدةةة ةيةتيةةةاا يالين  ةةةقفيةلقةةة ريالرةةةدسيالةةة لي
 ا يف  

ةت ةةةرانيليوةةةاح يالمنةةةيمريلجريمةةةأيات فةةةا يال نةةةرلفي  ةةةىيفرةةة اياتي اكةةةانيفراكم ةةةاني
 ةةىيمةةحايلن ةة  ياتتنةةاييلعةةايالنةةقي ةةىيالن ةةاةيةا لةةنيالردقةةىيةالكرالةةأفيةالنةةقي

 رلاتةةةهيلةةةني رييةةةهفيةمةةةحاياليمةةةرايلييمةةة عبياةياليلماليةةةأيقاسةةة أياةيتياتنةةةات أفي
ات يجةةةا ي ةةةىياةةةرةخياتنةةةات أفيةالنةةةقي ةةةىيالنماًةةةأيحم جةةةبيال ةةةات يفيالنةةةقي ةةةىي

  اليعوسيسمةالييا لة يالمينةحةيي98لناكمأيمادلأفية ريأياليو افيةالن اةياتسريأ 
 ياييا  فةةةا يال نةةةرليًرةةة اياتي اكةةةايحرةةأييا  فةةةا يال نةةةرلي ةةةىيلادفةةةهيا ةلةةة يميةةة

لينةقي ةةىياتميةةراخيحالرةةدسيالةةاايال ةات يفيةالنةةقي ةةىيالنريةةأيةا لةةنيالردقةةىفي
ةالنقي ىيمحاياليمرايلييم عبيةغ ةرهيلةني ةرةبيالمماليةأيال اسة أفياةيالمماليةأي

يي99اةيالم   أيالالستنات أياةيالم  وأفي ماياتهيًرة ايف حعةحاني و ةرانيلينةقي ةىيالن ةاة 

                                                           
98 MD. RAISUL ISLAM SOURAV ،Defining the Crime of Enforced Disappearance in 

Conformity with International Criminal Law: a New Frontier for Bangladesh ،Bergen Journal of 

Criminal Law and Criminal Justice  ،Volume 3, Issue 2, 2015, p. 225 
99 MD. RAISUL ISLAM SOURAV  ،Defining the Crime of Enforced Disappearance in 

Conformity with International Criminal Law a New Frontier for Bangladesh Bergen Journal of 

Criminal Law and Criminal Justice • Volume 3, Issue 2, 2015, p. 221. 



 
 

214 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول وم الشرعية والقانونية         علالجملة 

 

فوي كيلماصسأيا  فا يال نرليللودا يًاافأيلني  ة  ياتتنةاييالم رسةأي ةىيةي
ا مةةالييالمةةالمىيلن ةة  ياتتنةةايفيةالموقةة  يمي  ةةاي ةة لكي ةةىيالم ةةحعنيالةةحةل  ني
الداصةة نيحن ةة  ياتتنةةايفيةغ رهةةايلةةنيالقةة  إيالحةل ةةأيالرا نةة أيالميمي ةةأيحن ةة  ي

ي ةةةكيالن ةةة  يالمحت ةةةأيةالن اسةةة أياتتنةةةاي ي فةةةىياثوةةةا يا  فةةةا يال نةةةرليًم ةةةنياييفو
ياليال أن
  قيالفردي ىياتميراخيحردق يهيال ات ت أ  -1
  قيالفردي ىيالنريأيةا لنيمي يودقه  -2
النقي ىيمحاياليمرايلييم عبياةي لي ربيآ ريلني ةرةبيالمماليةأي -3

 ال اس أياةيالم  وأياةيالالستنات أي 
 النقي ىيالن اة  -4
 النقي ىيال  يأ  -5
 مادلأ النقي ىيلناكمأي -6
 النقي ىيسب اياتيقاخي مالفيحماي ىيذلكيالجبريةاليم يي  -7
 ي100النقي ىيلمر أيالنخ  أيد مايًدسيارةخيا  فا   -8

ةقحيفوو لي ات يا  فا ياًضانيمي ياتي اكا ي و رةيلق  إيدةل أيا ةرلفيلعةاي
ال  امةةةةةحيالوم ذج ةةةةةأيالةةةةةحت ايلمماليةةةةةأيالنةةةةةجوا ياليةةةةةىياميمةةةةةحهايالمجيةةةةة ياتقيقةةةةةادلي

ايفيةلحةتةةةةةأيالنةةةةةي إيليمةةةةة اف ني1957امىياليةةةةةاح يلللةةةةة يالمينةةةةةحةيمةةةةةاايةاتجيمةةةةة
الم يف نيحاتفاذيال  ات نيةلجم مأيالم ةاد يالميمي ةأيحنماًةأيجم ة يا وةدا يالة عني
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عيمر ةة يي ليوةة ايلةةنياوةة اليات يجةةا ياةيالنةةجنفيالييةة نياميمةةحف مايالجمع ةةأي
ييي101 ايمي يالي الى1988ايةي1979المالأيللل يالمينحليمالىي

ةفمةةاتىي ةة لكياسةةريةاقةةاصبي ةةناًايا  فةةا يال نةةرليلةةنيمةةحةيآثةةاصي  فةةا ي
الردسفيلو ايا ل يالوفنىيةالممو لي  ةاج  يةآحاا  يةال اف  فيةاًفال  فيةفأث رهي
مي ياداا  ياليمي مىيةسي    ياتجيمامى ياًضةانيلةهيم اقةبياقيقةادًأي ب ةرةيتي جةأي

تسةةةرةيهةةة ي ةةةن أيهةةة هيالجريمةةةأفية   ةةة يلف فةةةا يال نةةةرلي ق صةةةانيسذاي ةةةاييصبيا
 كع ةرانيي102ك لكي ىيلناكمأيلرفكةبيالجريمةأيةاليمة يييمةنيلةايلن  ة يلةني ةرص 

لةةايف اجةةةهيا سةةريم اقةةةبياقيقةةادًأي ب ةةةرةيتي جةةأيلف فةةةا يال نةةرلفيتيسةةة مايموةةةحلاي
ً ةة ييالضةةةن أيهةة يالمااةةةايالرا نةةىيللسةةةرة ي يةة يةإييلةةة يً ةةنيا لةةةري ةة لكفي ةةةايي

ال يفجةةةحيتفنةةة اي ةةةىية ةةة ياقيقةةةادليصةةةمبياثوةةةا يحنع ةةةايمةةةنيالمحعةةةحيلةةةنيالمةةةاا
ايسًةةال يسةةراحيا وةةدا يالةة عنيا يفةة افيلةة ي الضةةن أ يةلةةنيالرةةاا ياييتيعةةي يابةةحن
ح ا يلق ره يلج ة تن ية ةىي ع ةريلةنيا   ةاييتيعةي يف ةحً يالجوةاةيسلة يالمحالةأ يبةاي

اجزينيمةةنيقةةحيعيمةةراياقر ةةا يالضةةن أيليمضةةاً ا يةلنةة  يالمماليةةأيةاليره ةةبفيةمةة
ةتي جةةأيل ةة ايالوةاح يالمنةةيمريل ة هيالجريمةةأفي  ةةىييي103اليمةاسيالمحالةةأيةاتتيقةاخ 

فرة اياتي ةةاإيلنةيمريلين ةة  ياتتنةةات أيليفةردية  ةةرادياسةةرفهفيالة عنيتيعيم وةة ييلةةني
يلمر أي خ  أيلاي ح فياةيل اييةج ديا  اا   
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ي ي5ا ي 2011 ي1تيلف ال يلنيالم اب يوي-ف ريريلو مأيالمف يالحةل أي 
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النقةةةة ليميةةةة يفي ةةةةاييليضةةةةن أيةا ةةةةرادياسةةةةره يالنةةةةقي ةةةةىيالمحالةةةةأية ةةةةىيةلةةةة يذلةةةةك
و أياةيحم جبياآلل ةا يالحةل ةأيالميا ةأيبو ةااي فم يضا يس ا ية قيلييرريما يالً 
صةلةةاياتساسةةىيةغ رهةةايلةةنيالقةة  إيالحةل ةةأيا  ةةرلفيحن ةةاليتيً ةة ييهوةةاإي  ةةاصي
الاايالحةلياليىيفينيريمي يالجواةيستياييفناكم  ياةيفنيم  فيلنياجةاية ة ي ةحي

يحن  يال اق ياةيحن  ييال ات ي يل اهرةيات ال يلنيالم ابيس ا 
  ةةةاليفيفةةةقيالم اث ةةةقيالحةل ةةةأيالممو ةةةأيحجريمةةةأيات فةةةا يال نةةةرلفيميةةة ي ةةةقي
الضةةن أيالفميةةىياةيا ةةرادياسةةرفهفي ةةىيالموال ةةأيحجبةةريالضةةرصيالمةةادلياةيالمموةة لفي

(يلةةنيامةةاليي19ةاليمةة يييمةةنيذلةةكيحرةة ايمةةادليةلوقةة  ي  ةةحياوةةاص ييالمةةادةي)
(يلةةةني24افيةالمةةةادةي)1992ات يفةةةا يال نةةةرليلنةةةوأي ماًةةةأيجم ةةة ياتوةةةدا يلةةةني

افي2006اففا  أيا ل يالمينةحةيلنماًةأيجم ة ياتوةدا يلةنيات فةا يال نةرليلمةااي
لمف ةةةةة اي ةةةةةن أيات فةةةةةا يال نةةةةةرلفيي  ةةةةةاليفرةةةةةماي الضةةةةةن أ ي ةةةةةايلةةةةةنيالرةةةةةدسي
المديو ية  لكياليوةدسيفمةرايليضةرصي وي جةأيل اوةرةيلف فةا يال نةرل ي ةىي

اتساسىيليمن مأيالجواا أيالحةل أفيلمف  ل نيليواقضة ننيا ةليي  نياواصييالو اا
(ي85(يالمجوىيمي هفيةالمف  ايالعاتىيةصدي ىيتسيالمادةي)75ةصدي ىيتسيالمادةي)

الضن أ يةذلكيحامي اصياييلف ة ايالضةن أياكعةريافنةامانيلةنيلف ة ايالمجوةىيمي ةهفي
ة يمب ةريآ ةريي104ميةحا     ايا   ريه يصا بيالمقينأياليىيتالي ايالجريمأيحات

هة يالرةةدسيالة لياصةةاحهي ةرصانياًةةاني ةاييت مةةهفيةافدة يهةة ايالضةرصيصةة صيالوي جةةأي
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 يات رياًضاني40 ن ييمب حيهج  يةآ رةيي)يبي (ياليم يييمنيجريمأيات فا يال نرلفي)بيد(في يي 
ي2009مبحالفياحيب  لىي جا ل) يالمن مأيالجواا أيالحةل أ يال اهرةفيي–( دصاسأيليمم أي ىيال ات ييالحةلىيالجوااىف

يداصيالو ضأيالمر  أ ي
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الجرل أ يالةايالضةن أي  ة يلةنياصةاحهي ةرصانيدةيياييًمعةاياميةحا يمية يالمقةينأي
لعةةاليذلةةكيا ةةرادييةاسةةرةيالرةةدسيالمدفةةىفي ةةالزةليي105اليةةىيًنم  ةةايتةةسياليجةةري  

ةا  ةة ةيةا  ةة ا في الضةةرصيالم اوةةريًوةةاليصةةا بييةالزةجةةأيةا بوةةا يةا ايةا ب
المقةةةينأياليةةةىيتالي ةةةةايالجريمةةةأيحاتميةةةةحا فيالةةةايالضةةةةرصيالس ةةةريل اوةةةةري  ةةة يالةةةة لي

ةهةة ايلةةايتقةةليمي ةةهيالمةةادةيي106ًقةة بياوةةدا يهةة ياصةة ليالضةةن أياةي رةم ةةا 
ي(يلنيسماليي ماًأيجم  ياتودا يلنيات فا يال نرليالمراصيسل  ا ي19)

(ي1ا ساسىيليمن مأيالجواا أيالحةل ةأفيفضةموليالف ةرف ني)ة ىيت اايصةلاي
فيالةةةوسيميةةة ياتةةة اعيجبةةةريالضةةةرصيلضةةةناًايالجريمةةةأيالحةل ةةةأي75(يلةةةنيالمةةةادةي2ةي)

ةاليةةىيلةةنيب و ةةايجريمةةأيات فةةا يال نةةرل ي  ةةاليعيدةة يجبةةريالضةةرصياتماًةةانيليمةةحدةي
ي107فيمعاي ىنيصديالن   يةاليم يييةصدياتمي اص 

اييات فةةةا يال نةةةرليًمةةةحيجريمةةةأيلنةةةي يأي ةةةىيل ب ةةةايةقةةةحيسةةةبقياتوةةةاصةيسلةةة ي
افيب حياييالمرةرعيلة يعةوسيد ةهيمية ي2013(يلنوأي10حم جبيا  اايال ات ييصق ي)

ا  ااي اصأيبيم يييةجبةريالضةرصيلضةناًايات فةا يال نةرلفيةفةرإيذلةكيلي  امةحي
المالةةةأي ةةةىيال ةةة ات نيذا يالمالقةةةأ ية ةةةاييلةةةنيا جةةةحصي ةةةىيصاعوةةةايت ةةةرانيلدوةةة صةيهةةة هي

                                                           
105

ا(يي1990م ايلنمحيم ا ي)ي يات رياًضان40يفي لرج يسابق ن ييمب حيهج  يةآ رةيي)يبي (يي 
يقات يياتجرا ا يالجواا أ ياتس وحصيأ يداصيالموب ما يالجالع أ 

106
ي ي41في يلرج يسابق ن ييمب حيهج  يةآ رةيي)يبي (يي 

107
 (يلنيالو اايا ساسىيليمن مأيالجواا أيالحةل أ 2ةي1(يالف رةي)75المادةي)ي 
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الجريمةةةأياييعةةةي يالةةةوسي ةةةىيال ةةةات ييالمرةةةاصيسل ةةةهفيميةةة يا  ةةةااي اصةةةأيبيمةةة ييي
 ةناًايجريمةةأيات فةةا يال نةةرلفية رةة ايًضةمنيليضةةناًايمةةحايفكةةراصياتتي ةةاإفياةي
الير ةةة أفيةإمةةةةادةياليأه ةةةةافيس ةةةةا أيسلةةةة يفم يضةةة  يلادًةةةةانيةلمو يةةةةانفية رةةةة اي ةةةة صلي

يةلوق يةلالا يمنيًريقيالنيوا يال ضاا أيالمديقأ ييي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 الخاتمة
اي ةةةاي و ةةةرنايجةةةحن ًحميةةةرخيميةةة يتوةةةا يةاسةةة يحا  فةةةا يال نةةةرليحامي ةةةاصهياتي اكن
لن ةةة  يا تنةةةاي ية  ةةةايلمةةةايفضةةةموهيت ةةةاايصةلةةةايا ساسةةةىيةةثةةةااقيسقي م ةةةأيلن ةةة  ي
و أ يمي يالرغ يلنياييهواإيحمييات يال ا ي ىي ا تنايية  لكياليرريما يالً 

ةةةةايميةةةة يال ثةةةةااقيالمدييفةةةةأي ةةةةىي فمريةةةةفيا  فةةةةا يال نةةةةرليفيستياييهوةةةةاإياففاقنةةةةايمالن
يًب ميهية ورهية رةصةياليمالايلمهيةلنامحةي ناًاه 

 يمريةةفيا  فةةا يال نةةرليالموقةة  يمي ةةهي ةةىيالو ةةاايا ساسةةىيليمن مةةأي
وىفي الجواا أيالحةل أيًديي يقي النيمنياليمريفا يا  رلي ىيال ات ييالةحةلىياةيالةً 

  ةةة  يا تنةةةاييفيستيست ةةةايفرةةةيرإيجم م ةةةاي ةةةىيتفةةة يالنةةةما ييتيسةةة ماي ةةةىيلجةةةال
ا ساس أفيةهىيالنرلةاييلةني ريةأيالضةن أيةص ةيياتميةراخياةيسموةا يلمي لةا ي
ةةايحمرةةاص أيالي  ةة ليالضةةن أ يمةةالةةيميةة يذلةةكيفيت ةةاايصةلةةايا ساسةةىيًنةةم ياًضن

يلو مأيس اس أيةل  يدةلأي  يي ىياصفكابيا  فا يال نرل 
مةةرخي مةةايا  فةةا يال نةةرليميةة يتنةة يًم ةةزهيب  ةة حيمةةنيالجةةراا يميةة يالةةحةلياييفحي

ذا يالقيأيحهيلعايالنرلاييال نةرليلةنيالنريةأفيةالدوة فيات يوةاخفيات يجةا ي
اتتفةةةةرادليةغ رهةةةةا يةيو سةةةةىياييعيضةةةةمنياليفمريةةةةفيليجريمةةةةأيالمواصةةةةرياليكالي ةةةةأي

ةيالرةةةدسيالةةةعال ياليال ةةةأياليةةةىيفمعةةةايالنةةةحيا دتةةة نيالنرلةةةاييلةةةنيالنريةةةأي ةةةحيسصاد
المموةةةى ي ةةةي عيلنةةةؤةل ني  ةةة ل  نيميةةة يا قةةةايحرةةة ايغ ةةةريل اوةةةرفيمةةةنيًريةةةقي

ال بةةةة ليالضةةةةموى يص ةةةةييالكرةةةة يمةةةةنيلقةةةة ريالرةةةةدسيالمموةةةةىيةل ةةةةاييةجةةةة ده يي
ي رلاييالردسيالمديفىيلني ماًأيال ات ييةت أيالجواة ي
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ة  انيلوسيالمادةيالناحمأيالف رةيا ةل فياتهيسذاياصفكبةليقضة أي  ةاصليسًةاصي
هجةةة ايةاسةةة يالووةةةا ياةيلو جةةةةىفي ات ةةةايل نةةةليجريمةةةةأي ةةةحيا تنةةةات أيفةتيًم ةةةةني
ل ا ةةةاف ايحم جةةةبيقةةةات ييصةلةةةايا ساسةةةى يةلةةةنيتا  ةةةأيا ةةةرليفيسذاي ةةةحثلي الةةةأي
ا يفةةةةا يقنةةةةرليةا ةةةةحةي كجةةةةز يلةةةةنيهجةةةة ايةاسةةةة يالووةةةةا ياةيلو جةةةةىيميةةةة يالنةةةة ايي

ةت يةةرحي ييأيلن مةةأالمةةحت  ن فيًم ةةنيلنةةا لأيلرفكب ةةايالةةاايالمن مةةأيالجواا ةةأيالحةل ةة
اد اليفمحعايمي يه هيالمادةيحن ةاليفرةماي ةاي ةات يات فةا يال نةرليسة ا ياليةىي
ف ةةة يحرةةة ايلمةةةو  يةةاسةةة يالووةةةا ياةي يةةة يالنةةةات يالفردًةةةأيةالممزةلةةةأفيلةةةنياجةةةاي
ف سةةة  يدااةةةرةيالنماًةةةأيالجواا ةةةأيلضةةةناًايهةةة هيالجريمةةةأفية مةةةايًضةةةمنيمةةةحايا ةةةال ي

يلرفكب ايلنيالم اب ي
عيالي بىيتقانيل يضة انيلجريمةأيا  فةا يال نةرليةذلةكيح  لةهي لةنياةصديالمرري

 وةةة يستنةةةاتاياةي جةةةزهياةي رلةةةهيميةةة ياليةجةةةهيلةةةني رييةةةهيالردقةةة أيحةةةال  ةياةي
حالي حعةةحياةيحالدةةحاع فيلةةني ةةاللياليقةةحليلمةةحةيجةةراا يلرف وةةأيحا  فةةا يال نةةرلياةي

ةعفيةالنرلةاييةث  أيالقيأيب افيلعةايالدوة فيةات يوةاخفيةات يجةا يغ ةريالمرةري
غ ريال ات تىيلنيالنريأ يستياييذلةكيقةحيًرة ايجات ةاني  ةحيصة صيا  فةا يال نةرلي
احم ةةةةةاي ستيات ةةةةةايتيفسوةةةةةىيجم ةةةةة يمواصةةةةةريجريمةةةةةأيا  فةةةةةا يال نةةةةةرليةفم  ةةةةةحهايًة
الدو رفية اليالىيل يعحصلياتمماليالممو جأيلف فا يال نرلياليىيف  ايب ايالحةلةأفي

غ ريل اوريلو افياةيلةنيالمو مةا يالن اسة أي ةىيلف ة اياةيبحم يةفأع حيل اورياةي
ا  فةةةا يال نةةةرليفية اليةةةالىياحمةةةحيجريمةةةأيا  فةةةا يال نةةةرليلةةةنيلف ةةة ايالجةةةراا ي ةةةحي

يا تنات أيةاليىيتيًجبياييًفيليلرفكب ايلنيالم اب ي
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ايي ةةةات يا  فةةةا يال نةةةرليتيفنةةةح يغال ةةةانيي ةةةىيسًةةةاصيهجةةة ايةاسةةة يالووةةةا ياةي
وىيلف فا يال نرليمي يلو جىي حيالمحت   نفيةل  اي اييققريفجري يال ات ييالً 

اصفكاحهي ىيه ايالن ا يالمنحديًموىياييالكع ةريلةني ةات يا  فةا يال نةرليسةي اي
وىية ةةةاصليةتًةةةأيلناكمةةةه ي ييلم ةةة ي ةةةات ي  ةةةاصليتوةةةا يال ةةةات ييالجوةةةااىيالةةةً 

اسةةةي مادييا  فةةا يال نةةةرليتيف ةةة ي ةةةمنيهجةةة ايةاسةة يالووةةةا ياةيلو جةةةىيًنةةةي حخ
الضةةناًايلةةني ماًةةأيال ةةات ييلفيةةرةيً ييةةأيحالضةةرةصةفيبةةايقةةحيً ةة يلم م ةةاي نةةات ي
لومزلأ يلة لكيمية ييالةحةلياييفةحصلي ةىيفرةريماف ايات فةا يال نةرليحرةي ياصةوا هفي
س ا يب صفهي ماليلمزةتياةي ىيسًاصيهج ايةاس يالووا ياةيلو جىي حيالنة ايي

يالمحت  ن 
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي



 
 

222 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول وم الشرعية والقانونية         علالجملة 

 

 المراجع
 الكتب:

(يلما  ةةأيالجةةراا ي ةةحياتتنةةات أيبةة نيال ةةات ييالةةحةلىيةال ةةات يي2016ب ص ةةأيسةةال أي)
يالحا يىفيصسالأيد ي صاهيغ ريلور صةفيجالمأيالجزاارفي ي أيالن   ف 

 نة ييمب ةحيهجة  يةآ ةرةيي)يبي (ياليمةة يييمةنيجريمةأيات فةا يال نةةرلفي)بي
يد( ي

ي أي)بيد( س سنيفمر اييح أف)بي (يالجراا ي حيا تنات
دصاسةةأيليمم ةةأي ةةىيي–(يالمن مةةأيالجواا ةةأيالحةل ةةأي2009مبةةحالفياحيب ةة لىي جةةا ل)

يال ات ييالحةلىيالجوااىفيال اهرةفيداصيالو ضأيالمر  أ ي
(فيجريمةةأيا يوةةاخياتوةةدا فيالم يةةبيالجةةالمىي2009مبةةحهللاي نةة نيالممةةرلفي)

يالنحعال يي
 ةةةةأ ياتسةةةة وحصيأ يداصيا(ييقةةةةات يياتجةةةةرا ا يالجواا1990مةةةة ايلنمةةةةحيمةةةة ا ي)

يالموب ما يالجالع أ 
اةل يةا يال ةات ييالةحةلىيي-ا(يال ةات ييالةحةلىيالجوةااى2002 ي حيمبحهللايالراذلىفي)

يالو ريأيالمالأيليجريمأيالحةل أفيداصيالموب ما يالجالع أفياتس وحصيأ ي-الجوااى
ي–الي بةةةىيا(يوةةةرحيا   ةةةاايالمالةةةأيل ةةةات ييالم   ةةةا ي2015لنمةةةحيصلضةةةاييحةةةاصهفي)

يا   اايالمالأيليجريمأ ي-الجز يا ةل
(ييلف ةةة ايالجةةةراا ي ةةةحياتتنةةةات أي ةةةىيال ةةةات ييالةةةحةلىفي2008ةلةةة  يتج ةةةبيتضةةةاصف)

يلر زيدصاسا يال  حةيالمر  أفيب رة يفيلبواي 
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(يجريمةةةأيات يفةةةا يال نةةةرلي جريمةةةأي ةةةحي2014وةةةمالليف ةةة يزليفيجةةةحليصةةةبريوأي)
أيلاجنةةةي رفيجالمةةةأيمبةةةحالر منيل ةةةرةيحجاًةةةأفياتتنةةةات أي ةةةىيال ةةةات ييالةةةحةلىفيصسةةةال

يالجزاارفي ي أيالن    
مبحالنن نيوع ايفيا ةيالسيالةزلني ةىياةاهرةيات يفةا يال نةرلفيل ةاليلورة صي ةىي

ي 2006فيعواعري186جريحةيالجريحةيالك يي أفيالمحدي
 االتفاقيات والمواثيق الدولية:

اميمةةةةةح ي ةةةةةىيالةةةةةحةصةيالعالوةةةةةأياتففا  ةةةةةأياتلري  ةةةةةأيحرةةةةةاييات يفةةةةةا يال نةةةةةرلفياليةةةةةىي
اي ةةةةىيالبرا يةةةةاي1994ةالمرةةةةرينيليجمع ةةةةأيالمالةةةةأيلمو مةةةةأيالةةةةحةليا لري  ةةةةأيمةةةةااي

يا 1996ةد يلي  زيالوفاذيمااي
 يد يةلي2006اتففا  أيالحةل أيلنماًأيجم  يا ودا يلنيات يفا يال نرليلمااي

ي 2010دًنمبريي23  زيالوفاذي ىي
يا 1992ودا يلنيات يفا يال نرلفيلماااتمالييالمالمىيلنماًأيجم  يات

يالو اايا ساسىيليمن مأيالجواا أيالحةل أ 
اغنةةةةو يي6ت ةةةةاايلناكمةةةةأيتةةةة صلبرلفيالميضةةةةمني ةةةةىياففا  ةةةةأيلوةةةةحييالمؤص ةةةةأي ةةةةىي

يا 1945
 التقارير:

لف  ةة أياتلةة يالمينةةحةيالنةةال أيلن ةة  ياتتنةةايفي ةةات يات فةةا يال نةةرلياةيغ ةةري
ي 6اا يصق يالو مىيفيج و ففيصن فأيال ق

ف ريةةةريالفريةةةقيالمالةةةايالمموةةةىيحنةةةات يات يفةةةا يال نةةةرلياةيغ ةةةريالوةةة مىيالم ةةةحاي
يا 16/2010لمجي ي    ياتتنايفيالحةصةي
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ف ريةةريالمف  ةة أيالمقةةريأيلين ةة  يةالنريةةا يا ةلفيمةةنياتمةةاويات يفةةا يال نةةرلي 
يفيالمف   أيالمقريأي ي2015سل يي2013 ىيلقريلو ي

في2011لحةل أيتيلف ال يلنيالم ابيمي يات يفا يال نرليفيف ريريلو مأيالمف يا
قاامةةةةأيلراجمةةةةأيلييوب ةةةةقيالفمةةةةاليلالففا  ةةةةأيالحةل ةةةةأيلنماًةةةةأيجم ةةةة يا وةةةةدا يلةةةةني

يا9/1/2020الدم  ي-51ي6ات يفا يال نرلفيفاصياليالزياصي
ي

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior510
062011ar.pdfي

يا ي2011 ي1تيلف ال يلنيالم اب يوي-ف ريريلو مأيالمف يالحةل أ
 الدساتير:

الحسةةةي صيا صدتةةةىيلمةةةاايي-ا 2011صيمةةةاايا مةةةالييالحسةةةي صيالي بةةةىيالمؤقةةةليالقةةةاد
الحسةةةي صيالجزااةةةرلي-الحسةةةي صياتكةةة ادةصليي-2014الحسةةةي صيالمقةةةرليي–اي1952

ي-ا2005الحسةةي صيالمراقةةىيلمةةاايي-اي1973الحسةةي صيالنةة صليلمةةاايي-ا1996لمةةااي
يالحسي صيالك ل لبى يي-الحسي صيالب ل فىي-الحسي صيحاصغ اليي-الحسي صيالفوزةييى

 القوانين:
يقات ييالم   ا يالي بى 

يقات ييالم   ا يالمقرل 
يا 2005لنوأيي10قات ييالمن مأيالجواا أيالمرا  أيالمي ايصق ي

يايحرأييفجري ياليم عبيةات فا يال نرليةاليم  ز 2013(يلنوأي10قات ييصق ي)
ي
ي

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior510062011ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior510062011ar.pdf
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اآلليات القانونية لمواجهة جرائم خطف األشخاص في القانون الجنائي 
 الليبي

 *د.انتصار قاسم سالم الودان
 مقدمة

تعتبر حرية اإلنسان هي أساس الحريات جميعًا ، بل تعتبر الهدف األسمم  الم        
تحمما ع يهيممس السممهأة  ممي أ  لةلممة ياللممة  ، همم ع الحريممة أممد تتعممر  له مميا  أة ال  ممد 
ةذلمممن خممما عمممء  اإليتمممداي يهههممما ، ة مممي هممم ع الحالمممة تيهمممر الحما مممة ال  ا يمممة لحريمممة 

 وبممات داليممة لهممما ن ةال ممانون ال  مما ي  الههبمممي  اإلنسممان بت ممريه همم ع األ عممما  ةة مم  ي
 كغهرع خا ال وانها الم ادنة   رم األ عا  التي تشكل إيتداي يه  حرية اإلنسانن

يهيمممس  مممطن الثأمممر  مرمممل إلمممود  إلمممريحة لريتمممداي يهممم  هممم ع الحريمممة ، ةتت مممو        
ةاإلنما  جرا ه الثأر يه   اساس الدةا   ال  ادتكابها    د عأر األط ا  ةال صر 

لتح هممغ يا ممات ختعممدل  دسيممة ج سممية أة ابتمماات خممالي نةبالتممالي   ريمممة الثأممر خهممما 
تعدلت إلودها ةاعته ت يا اتها ،  هي تمس حرية األشثاص ةتهدل سءخهه ةأخ هه ن 
ةأمممد اعته ممممت التشمممريعات ال  ا يممممة خممما جريمممممة عأمممر األشممممثاص  ممماليع   ممممر   ممممي 

خا ساةى بها عأمر الرجمل ةالممرأ  ، ةخ هما  الع وبة بها عأر اإلنا  ةال كود ةخ هه
 له   رم  عل عأر اليالغها ال كودن

، ة الشثصمميةالمعهمموم أن جريمممة عأممر األشممثاص خمما ال ممرا ه الواأعممة يهمم  الحريمم    
بالتالي  هي تمرل أيتداي يه  حريتس ، كما أنهما أمد تم ل  إلم  تعمري  حياتمس ةسمءخة 

                                                           
 جاخعة طرابهسن –ي و هيأ  التدديس بكهية ال انون  *
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ت تصر آثادها يه  الم  مي  شثاص اجسدع ةير س لهثأرن ل لن   ريمة عأر األ
يهيس ةأسرتس   ط بل تمتد آثادها إل  الم تم  ككل ، تهدل أخ س ةاست رادع لما ت شرع ه ع 

 ال ريمة خا عوف ةديب  ي ن وس العاخةن 
تعتبممر جريمممة عأممر األشممثاص خمما ال ممرا ه الدعههممة يهمم  الم تممم  الههبممي، للهممل     

  خمر السم وات األعهمر  ةذلمن حسمب اإلحصما يات ذلن أنها س هت إدت ايا خهحوظا يهم
المس هة إلم  أن أإلميحت ظماهر   مي الم تمم  الههبمي ألسمياع ةلةا م  خثته مة ةختيا  مة 
كمم لن سيمماع اجهمما  الدةلممة ةي اهمما يمما  مميط المثتأ ممها ةأممد طالممت ظمماهر  الثأممر 
ا  ا عأر األجانب حهث أشادت خ يمة الع و الدةلية إلم  ت ماخي ظماهر  اإلعتأماف 

نل لن  مطن  تاا مد هم ع ال مرا ه  مي السم وات األعهمر  حيي مة ا  مكما ت اهههما  1 ي لهبيا 
ل لن ةجمب خعر مة ايليمات التمي اتثم ها المشمر  الههبمي لم م  أة الحمد خما هم ع ال ريممة 

 التي تعر  الحريات األساسية لهثأرن
ة مممي بحرت ممما هممم ا نسمممهط ال ممموي يهممم  جمممرا ه الثأمممر خممما عمممء  خعر مممة  ايليمممات    

ال انونيممة لمواجهممة جريمممة عأممر األشممثاصن ةلممه  عممرف أممانون الع وبممات الههبممي كغهممرع 
خا ال وانها الم ادنة  عل الثأر ، لكا يرف ال  س  عل الثأر بأنس " انتاا  الم  مي 

 ن2ي س " يهيس خا المحل ال    ييه فيس ةإبعالع 

                                                           
( شخصا يف طرابلس (676 31-12-2017إىل  1-1-2017حاالت اخلطف املسجلة يف الفرتة مابني  - 1

-12-2016سجلت يف الفرتة بني  ،كذلكمل يرجعوا إىل ذويهم 576خمتطف رجعوا إىل ذويهم ،  100وضواحيها ، 
جرمية  21جرمية خطف سيدات متزوجات و 11جرمية خطف تعرض هلا رجال و((293 31-1-2017 إىل 15

 مكتب التحري مبديرية أمنطرابلس،خطف فتيات
 .702،دار النهضة العربية ،ص 4،1991أمحد فتحي سرور ، الوسيط يف قانون العقوابت ،القسم اخلاص ،ط -1



 
 

234 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول   الشرعية والقانونية       علوم الجملة 

 

تت هم   مي تسمهيط ال موي يهم  أثمر اإليتمداي  أهمية البحثب اي يه  ذلن ن مد أن     
 يه  حغ خا الح و  الأبيعية لرنسان ةهو حريتس ن

إن خو ممو  جممرا ه الثأممر خو ممو  ختشممعب ةختعممدل ال وانممب سممواي نطاااا البحااث   
 ي إطماد ال مانون يه  المستوى الوط ي أة الدةلي،  ل لن حاةل ا تحد د نأا  اليحث  

ال  ا ي الههبي ةذلن خا عء  ت ريه المشر  أل عا  عأر األشمثاص ةت ههمد حمريتهه 
عممادا اإلطمماد ال ممانوني خمما عممء  ال صمموص ال انونيممة التممي ت ممرم األ عمما  التممي تشممكل 

 نات ال رل ة ةالتي خا به ها الثأرايتداي يه  الحري
ايتيادهمما كيمماهر  حييييممة لمم لن كممان نتي ممة تاا ممد جممرا ه الثأممر ة    اشاالالية الموعااو 

لااخا يه  الدةلة اتثاذ اإلجرايات العمهية الءتخمة لهحمد خما هم ع ال ريممة ن نحماة   مي 
همم ا اليحممث  اإلجابممة يهمم  يممد  تسمماهات أساسممية ةهممي إلمم  أ  خممدى اسممتأا  المشممر  
ال  ا ي الههبي أن  ك ل حما ة األشثاص خما الثأمر ةيت مر  يما ذلمن يمد  تسماهات 

خمماهي األ عمما  الم رخممة ةالصممود التممي حممدلها المشممر  الههبممي ل ريمممة عأممر  -س  -:
األشممثاص و ةخمماهي الع وبممات التممي ة ممعها لممرل  ال  مما  لعممدم العممول لهمم ع ال ريمممة و 

 ةهل ه اك أحوا  شدل  هها الع اع ةأعرى لهتثفيف ن                                                                  
ايتمممدنا  ممي همم ا اليحممث يهمم  الممم هل التحهههممي المم    ممته يمما طري ممس ماانها البحااث   

يممر  ةخ اأشممة ال صمموص ال انونيممة المتعه ممة بالمو ممو  إلمم  جانممب اسممتثدام الممم هل 
 الم ادن كهما اخكا ذلنن

نت اة   ايليمات ال انونيمة ةالتمي   صمد بهما آليمات الت مريه ةآليمات الع ماع خطة البحث  
ايتمدها المشر  الههبي  ي إطاد خكا حتس له ريمة  ةذلن خا عء  خيحرمها يهم  التي 

 -ال حو ايتي :
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 ية أانونية لمواجهة جريمة الثأرالت ريه كأل  -الميحث األة  :
 جرا ه الثأر باإلكراع  -المأهب األة  :
 جرا ه الثأر لةن إكراعن -المأهب الراني :
 أانونية لمواجهة جريمة الثأر نالع اع كألية   -الميحث الراني :
 ي وبة جريمة عأر األشثاص  ي إلودتها اليسيأةن -المأهب األة  :
 ي وبة جريمة عأر األشثاص  ي اليرةف المشدل  ةالمث  ةن -المأهب الراني :
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 المبحث األول
 التجريم كألية قانونية لمواجهة جريمة الخطف

خمما أبممرت ايليممات ال انونيممة التممي إيتمممدها المشممر  ال  مما ي الههبممي لمكا حممة جممرا ه     
عأر األشثاص، هي ت ريه  عل الثأر خا عء  يد  إلود، هم ع الصمود لمه تمرل 
جميعها  ي باع ةاحد ةإنما جايت خت رأة ،   د نص يههها أانون الع وبات الههبي خما 

المع ونممة عرجريمممة الثأممرا   ممي ال صممل  428عممء  يممد  خمموال، حهممث ةدلت المممال  
رجريممة الثأمر ب صمد  411الثاص بال را ه  د الحرية الشثصية ، ةجايت المموال 

رجريمممة الثأممر  413ر جريمممة الثأممر إلتيممان أ عمما  شممهوانية ا ة412 المماةاا ا ة
بمال را ه  مد الحريمة  لةن الرابعة يشر  أة خثتل الع ل لةن إكراع ا  مي اليماع الثماص

عأمر ال اإلمر بر ماع ا  مي  ر جريممة 406  ةاألعء  ، ةأعهمرا ةدلت الممال  ةالعر 
 ن3ال صل الثاص بال را ه  د كيان األسر  

يه  ذلن ن د أن المشر  ال  ا ي الههبي ة   أكرر خا إلود  لت ريه الثأمر،   مرم 
  عل الثأر باإلكراع  ر المأهب اية  ا ة عل الثأر لةن إكراع  رالمأهب الراني ان

 
 

                                                           

(، منشورات 2005قانون العقوابت اللييب والتشريعات املكملة له )حىت سنة  - 3
، ص 2006، 1املركز القومي للدراسات القانونية وحبوث حقوق اإلنسان،ط

103-104-105109. 
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 المطلب األول
 جرائم الخطف باإلكراه )استخدام القوة أو التهديد أو الخدا  (

تتح غ جريمة الثأر باإلكراع ي دخا  رتكب ال اني  عل الثأر يه  شثص سواي   
كان ذكر أة أنر  ط مء كمان أة أاإلمر أة بمالب ، بمانتاا   المثأموف ةن همس ةح ماع  مي 
خكممان يهممر خكانممس باسممتعما  أسممهوع خمما أسممالهب الع ممر أة التهد ممد أة الثممدا  ، لمممد  

 أعة نتخ ية أد تأو  أة ت صر حسب ظرةف كل ةا
خما أمانون الع وبمات الههبمي التمي تم ص  428أد ةدلت أحكام ه ع ال ريممة  مي الممال   

 عاأمب بالسم ا خمد  ا تايمد يهم  عممس سم وات كمل خما عأمر انسمانا  -1يه  أنس " 
أة ح مممماع أة حيسممممس أة حرخممممس يهمممم  أ  ةجممممس حريتممممس الشثصممممية بممممال و  أة بالتهد ممممد أة 

 الثدا  ن
ا تايممد يهمم  سممي  سمم وات إذا أدتكممب ال عممل: أ ا  ممد  ةتكممون الع وبممة السمم ا خممد  -2

أحممد األإلممو  أة ال ممرة  أة المماةا ن عا خمما خوظمممر يممموخي ختعممد ا  ممي ذلممن حمممدةل 
حصممو  يهمم  كسممب خ ابممل إطممء  السممهأات المتعه ممة بوظي تممس ن اا إذا ةأمم  ال عممل له

 س وات ،  طذا ح غ ال اني ير س كانت الع وبة الس ا خد  ا تايد يه  ثماني السراح
 ن ن    د نصت يه  أنس "  عاأب بالحيس خد  ا ت ل يا ستة أشمهر  411المال   

كمممل خممما عأمممر إخمممرأ  يهمممر ختاةجمممة أة اسمممتي اها بمممالع ر أة التهد مممد أة الثمممدا  ب صمممد 
المماةاا خ همما نتكممون الع وبممة الحمميس خممد  ا ت ممل يمما سمم ة إذا ادتكممب ال عممل  ممد أنرمم  

ابعة يشر  ةالراخ ة يشر  نةتأبغ الع وبة ذاتها ةلو يهر ختاةجة  ترةاح يمرها بها الر 
ادتكممب ال عممل بالر مما إذا كانممت األنرمم  لةن الرابعممة يشممر  أة كانممت خري ممة الع ممل أة 

 ياجا  يا الم اةخة  "
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 ن ن  يهم  أنمس "  عاأمب بالسم ا خمد  ا تايمد يهم  عممس  412ك لن نصمت الممال  
التهد مممد أة الثمممدا  ب صممممد  سممم وات كمممل خممما عأمممر شثصممما أة أحممممت ع بمممس بمممالع ر أة

ادتكمماع أ عمما  شممهوانية ن ةتمماال الع وبممة بم ممداد ا ت مماةت الرهممث إذا ادتكممب ال عممل  ممد 
 شثص له  ته الراخ ة يشر  أة  د إخرأ  ختاةجة"ن

باست راي ال صوص ال انونية الساب ة ن د أن جريممة الثأمر بماإلكراع تحتماا ليياخهما    
إنسمان ذكمرا كمان أة أنرم  ب صمد إبعمالع يما أههمس أن  رتكب ال اني  عمل الثأمر يهم  

ةبهئتممس ةت ههممد حريتممس ، ةذلممن باسممتثدام أحممد أسممالهب ال ممو  الع ممر أة التهد ممد أة الثممدا  
الم     مموم بممس ال مماني يهمم  الشممثص المثأموف حتمم   ممتمكا خمما اتمممام جريمتممسن يهمم  

 ذلن سوف نت اة  الع اإلر الساب ة يه  ال حو التالي :
 السلوك اإلجرامي  الفر  األول
 فعل الخطف

بهئتممس الموجممول  ههمما ةإبعممالع ةيتح مغ  عممل الثأممر  ب مما  الشممثص المثأمموف خمما      
 الركا المال   تمرل  ي نا  ةن ل المثأوف  إل  خكان آعمر أة احت ماتع فيمس  ن ي ها

ب صممد إع ا ممس يمما أههممس أة ذةيممس بعهممد يمما بهتممس م ةيتح ممغ الثأممر إذا انتمما  ال مماني 
ا خ مما  أههممس أة خمما المددسممة أة أ  خكممان آعممر خممالام المشممر  لممه  حممدل المثأمموف خمم
ن   عممل الثأممر  تكممون خمما ي صممريا األة  : انتمماا  الم  ممي يهيممس خمما 4خكممان خعممها 

إلمم  خكممان آعممر يهممر المم   أعتأممر ةالع صممر الرمماني ن هممس  المكممان المم    تواجممد فيممس،
 ن5خ س
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 أوال   أخذ وانتزا  المخطوف
  صد بس انتماا  الم  مي يهيمس خما بهئتمس أة ن مل المثأموف خما خكمان تواجمدع إلم       

، إذ هوسممههة التممي تممته بهمما همم ع ال ريمممةخكممان أعممر أة تحويممل عممط السممهر ، ةا أهميممة ل
ن ت أة الترإلد ةانتياد الم  ي يهيس مكا أن  ته الثأر يا طريغ ةسا ل المواإلء

يهيس خا حريتس الشثصمية ةذلمن بت ههمد حريتمس  ةأع  المثأوف  تح غ بحرخان الم  ي
ةحرخانممممس خمممما الحركممممة خكانيمممما ةت ههممممد حريتممممس  تممممر  خمممما المممماخا نةيتح ممممغ كمممم لن انتمممماا  
المثأمموف ةذلممن ب  ممل الم  ممي يهيممس خمما خكانممس إلمم  خكممان آعممر يهممر المكممان الموجممول 

 ن6فيس لةن د اع ةخ عس خا الثرةا خ س
 ممس الم  مممي يهيممس ن   ريممممة الثأممر تتح مممغ كمم لن اأهميممة لهمكمممان المم   انتممما  خ     

سواي ته انتاا  الم  ي يهيس خا أخام بهتس أة خا أخام المددسة أة الشاد  ةذلن بطبعالع 
يممما أههمممس ةأأممم  إلمممهتس بهمممه ن ةيبمممرت يهممم  ذلمممن المحكممممة العهيممما ب ولهممما رر ننننن أن 

    وجمد فيمس الركا المال   ي ه ع ال ريمة  تح غ بطنتاا  الم  ي يهيمس خما المكمان الم
 ن7ةابعالع ي س ةأأ  إلهتس بس نننناا 
 ثانيا   إبعاد المخطوف عن ملانه 

 تح ممغ ذلممن بأعمم  الم  مممي يهيممس خمما خكممان تواجمممدع ةإبعممالع ي ممس ن ةا  شممتر   مممي     
المكان ال   أعتأمر خ مس الم  مي يهيمس أن  كمون خكمان إأاخمة أههمس  مالعبر  همي حما مة 
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بالسيأر  الكاخهمة يهم  الم  مي يهيمس ، ةالسميأر  ه ما ةيكون  8الم  ي يهيس ةليس ذةيس
تكون خال ة تمس جسد الم  مي يهيمس ةذلمن بماليي  يهيمس ةح ماع ةت ههمد حريتمس بغم  

 ال ير يا الوسههة المستثدخة سواي باإلكراع المال  أة اإلكراع المع و  ن
بال ممرع أة اإلكممراع المممال   تمرممل  ممي إديممام الم  ممي يهيممس باسممتثدام ال ممو  أة التهد ممد 

ال رح ، ةاإلكراع المع و  استثدام الحههة استدداا الم  ي يهيس بثدايس بأري ة ت عهس 
كم لن " أعم  الم  مي يهيمس ديمه إدالتمس ةح ما حريتمس ةخ عمس خما    سا  ألةاخر ال اني،

اإلنصمممراف ةأن الثأمممر  تح مممغ دك مممس الممممال  بح ممما اإلنسمممان أة حيسمممس أة الحرخمممان 
 ن9الثدا   ننن"بال و  أة التهد د أة 

 استخدام العنف أو التهديد أو الخدا    الفر  الثاني
الثدا  أة لةن  خها المشر  الههبي بها الثأر ي دخا     باستثدام ال و  أة التهد د أة

إكممراعن ةالثأممر بمماإلكراع   صممد بممس ن ممل المثأمموف خمما خكممان تواجممدع إلمم  خكممان آعممر 
ةيمدم د ماي الم  مي يهيمس  التهد مد أة الثمدا ، بطجيادع ةلةن إدالتس ، باستثدام ال و  أة

أممد تكممون حيي ممة رأةاا ةأممد  كممون حكمممًا ةذلممن ي ممدخا ا  عتممد المشممر  ال  مما ي بالر مما 
 :م الر ارثانياا يه  ال حو التاليالصالد يا الم  ي يهيس فيعتبر الر ا  ي حكه يد
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 نجريمة الخطف دون رعا المجني عليه  حقيقة  :أوال
الثأممر ب مما  المثأمموف خمما بهئتممس الموجممول  ههمما، ةن هممس إلمم  خكممان آعممر  تح ممغ     

-428ةإحت ممماتع بمممال و  لةن د ممماع ، ةأمممد نمممص المشمممر  الههبمممي يهممم  ذلمممن  مممي المممموال 
 خا أانون الع وبات الههبي سال ة ال كرن 412-411

ذلمن و  عمل الثأمر يهم  الم  مي يهيمس لةن د ماع حيي مةةتتح غ ه ع ال ريمة بوأمو  
سمممهوع الع مممر أة التهد مممد أة الثممدا  ةإلممموا الممم  عأمممر الم  مممي  ال ممماني ا باسممتثدام

يبرت ي س المحكمة العهيا الههبية  " أن دكا الع ر  ي جريممة الثأمر  يهيس، ةه ا خا
خا  ن ن  تح غ بعدم د ا الم  ي يهيس شأنس  ي  412الم صوص يههها  ي المال  

 10ن ذلن شأن الع ر  ي جريمتي المواأعة ةهتن العر "
أن   مممم  الثأممممر  الثأممممر لةن د مممماي حيي ممممةاشممممتر  المشممممر  الههبممممي  ممممي جريمممممة    

بالع ر أة التهد د أة الثدا  ، ه ا  ع ي ان المركا الممال   مي هم ع ال ريممة ا  تح مغ 
 نا    وم بس ال اني اتمام جريمتسإا إذا ةأ  الثأر ب ايا يه  ي ر أة تهد د أة عد

أة اإلكمراع البمدني ةهمو نشما  خمال  خهمموس  م ل  إلم     سمتثدم الع مر ال ماني أمد    
سممهب ادال  الم  ممي يهيممس ، ةلممه  حممدل المشممر  ةسممههة لمم لن ةيبممرت يمما ذلممن المحكمممة 
العهيا ب ولها  " أن المتهممها الرءثمة عأ موا الم  مي يهيمس بمال و  ةانتايموع ةأديمموع يهم  

هه  ممي ادتكمماع ال ريمممة ، الركمموع خعهممه  تممر  خمما المماخا ، ةأنممس أةدل لةد كممل ةاحممد خمم 
بأن أام األة  بمسن الم  ي يهيس ةة   سكه ا يه  دأبتس ةل عس  ي سمياد  المتهممها 
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 ناستثدام الع ر أد  كون يا طريمغ اسمتعما  السمءح إلديمام الم  مي يهيمسن 11ننننن"
 ك لن أد  ه أ الثاطر إل  استثدام أسهوع التهد د ن

الشممثص ال مماني  ممد الم  ممي يهيممس كالتهد ممد هممو ذلممن ال عممل المم     مموم بممس ةالتهد ممد 
، ةأمد يبمرت 12بال تل أة قيام ال اني بتثد ر الم  ي يهيس خما   ل  إل    دانس الويي

يهمم  ذلممن المحكمممة العهيمما ب ولهمما " ننن ةكانممت الواأعممة كممما أثبتهمما الحكممه المأعممون فيممس 
ثأمر الممدان بهما ةالتي يو  يههها  ي إلانة الأايا تتوا ر بها جمي  أدكان جريمة ال

ذلمممن أن أأمممموا  الم  مممي يهيممممس الرابتمممة بممممالحكه ت مممم ت أن الأممممايا بمممد  أن  عممممول بممممس 
بسممميادتس إلممم  خد  مممة سمممبها جممم ا بمممس  مممي طريمممغ ترابمممي أة إلمممحراة  يهممم  يهمممر ديبتمممس 
ةاستعمل خعس الع مر ةالتهد مد أث ماي سمهر السمياد  ةهم ع الوسمههة التمي ل مأ إلههما الأمايا 

ة الثأممر المممدان بهمما ةا  مم ثر  ممي قيممام همم ع ال ريمممة أن تمرممل دكمما الع ممر  ممي جريممم
 كممون الم  ممي يهيممس أممد دكممب سممياد  الأممايا ابتممداي بر مماع بحكممه يءأممة العمممل إذ همم ع 

 ن13ال ريمة أد ةأعت حها إبتعد بس الأايا يا المكان ال     صدع نننن"
ةهممممو التحا ممممل إل  مممما  الم  ممممي يهيممممس يمممما طريممممغ اسممممتثدام الأممممر  الثممممدا  أخمممما       

اإلحتيالية، ةأد يبرت المحكمة العهيا يه  ذلن ب ولها رر نننأأوا  الم  ي يهيس الرابتة 
بممالحكه ت ممم ت أنممس لمموا ةسممههة الثممدا  التممي ل ممأ إلههمما الأاي ممان ةالمتمرهممة  ممي طهممب 

تس إلمم  خ الممس إلح مماد بأاديممات الأممايا الرمماني المم هاع خمم  الأممايا األة   ممي سممياد 
تثممص الأممايا الرمماني لممما دكممب خعممس  ممي سمميادتس ، ةهمم ع الوسممههة اإلحتياليممة التممي ل ممأ 
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إلهها الأاي ان تكمون دكما الثمدا   مي جريممة الثأمر المسم د  إلههمما ةهمو ةحمدع كماف 
لييمممام ال ريممممة المممم كود  ةلمممو تثهمممر دكممما الع مممر ألنمممس ا  همممام لييمممام جريممممة الثأمممر 

أة التهد ممد أة الثممدا  ، ةانممما  ك ممي ليياخهمما تممو ر إحممدها ةيتمرممل الممركا المممال   بممالع ر
 ممي ن ممل الم  ممي يهيممس بالسممياد  إلمم  خكممان نمما ي ةأأمم  إلممهتس بالمكممان المم   كممان بمممس 

 ن  14ننن
إن استثدام ال اني إلحدى ه ع األسالهب سمه ل  إلم  تح همغ ن مس ال تي مة سمواي      

لثممدا ، يهممر أن اسممتثدام اسممهوع الثممدا  ا  عممدم د مما اسممتثدم الع ممر أة التهد ممد أة ا
الم  ممي يهيممس  ممي ن هممس خمما خكممان إأاختممس بممل أن الم  ممي يهيممس أيت ممد إلممحة خا  ولممس لممس 
ال مممماني ةأة ممممحت ذلممممن المحكمممممة العهيمممما ب ولهمممما " ننننن إن خمممما مها جريمممممة الثأممممر 

ا همو الحما   مي بالثدا  أن الم  ي يهيس  هها ا   عدم لد س الر ا ب  همس خما خكانمس كمم
جريمة الثأر بالع ر ةإنما  كون د اهع ب لن تحت ايت ال عاطئ بصحة خا  ولس لمس 
ال اني  ه سا  ةداي ك بس حت    م  فيمما أدالع خ مس ،  الثمدا   غهمب إدال  الم  مي يهيمس 
في عهها  ي ةهه تحت تأثهر أة تصرف ال اني ، األخر الم    كمون خعمس د ماهع بم لن 

ا تح غ ه ع ال ريممة ةيهم  ذلمن  تح مغ الثمدا   مي جريممة الثأمر خعهيا يهر خان  خ
بالثمممدا  بكمممل أمممو  أة تصمممرف  صمممدد يممما ال ممماني ت ممماع الم  مممي يهيمممس فيحمهمممس يهممم  
اإلنصمميا  لممس ةاإلنت مما  خعممس إلمم  حهممث  ريممد خممد ويا  ممي ذلممن بايت ممال عمماطئ بصممحة 

 ن15خسهن ال اني نننن"
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 ما جريمة الخطف دون رعا المجني عليه حل ثانيا  
  نممص المشممر  الههبممي يهمم  جريمممة الثأممر لةن د مما الم  ممي يهيممس حكممما  ممي

خمما  ن ن رالثأممر ب صممد المماةااا ب ولممس "    411ال  ممر  الرالرممة خمما المممال  
ةتأبممغ الع وبممة ذاتهمما ةلممو ادتكممب ال عممل بالر مما إذا كانممت األنرمم  لةن الرابعممة 

 يشر  أة كانت خري ة الع ل أة ياجا  يا الم اةخة " ن
  خما  ن ن  " مطذا ةأم  ال عمل   406المشمر   مي ال  مر  الرانيمة خما الممال  نمص

يه  ط ل ت ل سم س يما الرابعمة يشمر  أة خصماع بعاهمة  مي الع مل ةلمو تمكما 
ه ا األعهر خا الهمرع خمما كانمت لمس حراسمتس أة خراأبتمس  تأبمغ أحكمام الممال  

 خا ه ا ال انون"ن 428
ةتثتهر ه ع الصمود  يما الصمود  السماب ة ةهمي يمدم د ما الم  مي يهيمس حيي مة، ألن  

انعدام د ا الم  ي يهيس ه ا ليس حييييا ، بايتياد أن الم  ي يهيس  ي حيي ة األخر 
د ممي بممالثأر، يهممر أن المشممر  لممه  عتممد بهمم ا الر مما ةايتبممرع  ممي حكممه العممدم ، لمم لن 

لم  ي يهيس لةن د ماع  مي حمالتها ةهمي إلمغر ايتبر المشر  أن ال اني أام بثأر ا
سا الم  ي يهيس ة  ي حالة خر  الع ل أة الع ا يا الم اةخة  ن ةترتب يه  ذلن 
أن المشر  أرد له ا ال ماني ذات الع وبمة الم مرد  له ماني  مي حالمة الثأمر لةن د ما 

 حيي ة ن
  الحالة األولى   صغر سن المجني عليه 
أنمس اذا كانمت الم  مي يهههما لةن الرابعمة يشمر  سم ة  411نص المشر   ي الممال      

ةةأ   عل الثأر بر اها  كون ال اني ير ة لع وبة الحيس خد  ا ت ل يا س ة ، 
 خا  ن ن  ن 22ةالحد األأص  ا  ايد يا ثءثة س وات تأبي ا ل ص المال  
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يهم   يهم  أنمس إذا ةأم   عمل الثأمر لةن إكمراع  406خا المال 2ك لن نصت   ر      
 428ط مممل ايتبمممر ذلمممن الر ممما  مممي حكمممه العمممدم،  المشمممر  أمممرد تأبهمممغ أحكمممام الممممال  

فيعاأمب   ن ن  يه  كل خا أام بثأر ط ل ت مل سم س يما الرابعمة يشمر  خما يممرع،
ال مماني بالسمم ا خممد  ا تايممد يمما عمممس سمم وات ة ممي حالممة ةجممول ظممرف خشممدل تكممون 

 تايد يا ثماني س واتن الع وبة الس ا خد  ا
ةا   مموت له مماني   ممي همم ع األحمموا  أن  حممتل ب ههممس بسمما الم  ممي يهيممس، تأبي مما      

 ن ن  التممي تممم ص يهممم  أنممس " ا   ممموت له ايممل أن  حمممتل ب ههمممس  422لمم ص الممممال  
بسمما الم  ممي  يهيممس إذا ةأعممت ال ممرا ه الم صمموص يهههمما  ممي همم ا اليمماع يهمم  أاإلممر 

 لةن الرابعة يشر  "ن
ا تمر  يهمه ال ماني المسمبغ بسما الم  مي يهههما ا ترا مما ةهم ا  عتبمر أن المشمر       

أانونيمما يهممر أابممل إلثيممات العكممس نة ممي ذلممن أممردت المحكمممة العهيمما بأنممس " إذا د  ممت 
المحكممة اجابمة طهمب الممد ا  بعمر  الم  مي يهههما يهمم  الأبهمب لت مد ر سم ها تأسيسمما 

سماأتها ةال ا ممة  ممي  يهم  أنمس اجمدةى خما ذلممن لمه أثبمت لمد ها اسمت الا إلمم  األللمة التمي
المممديوى أن جريمتمممي اإلعتأممماف ةالمواأعمممة المسممم دتها إلممم  الأمممايا تمتممما بممماإلكراع  مممطن 
ال عي يههها باإلعء  بحغ الد ا   كون  ي يهر خحهس ألنس ايبر  بسا الم  ي يهيس 

 ن16إذا ةأعت كء خا ال ريمتها باإلكراع" 411/  407إلغر أم كبر ة  ا لهمالتها 
  الحالة الثانية  عجز المجني عليه عن المقاومة 

همي حالمة  2  مر   406ةنص الممال   411ا اف المشر  حالة أعرى  ي نص المال  
ي ا الم  ي يهيس يا الم اةخة لمر   ي ال سه أة الع ل، ةايتبر المشر   حصمو  
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 الر مما بوأممو   عممل الثأممر يهيممس كممأن لممه  كمما ألن  عممل ال مماني فيممس اسممتغء  لهو مم 
 الصحي سواي ال سد  أة الع هي لهم  ي يهيس ت عهس يهر أالد يه  الم اةخة ن

سمواي ةأعمت يما  428،  412، 411أعهرا  طن جرا ه الثأر الوادل   ي الموال      
طريغ الع ر أة التهد د أة الثدا   طن األخر ا  ثتهر أ  خ هما يما األعمرى فيشمترك 

لةن د مما الم  مي يهيمس ةديممما ي مس بصممرف جميعهما  مي كممون المركا الممال   ههمما  مته 
 17ال ير يما إذا كان الر ا خعدةخا أة كان خعهيا ن

 الركن المعنوي   الفر  الثالث
تعتبر جريمة الثأر خا ال را ه العمد ة ألن الثاطر  كمون أمد عأمط له ريممة ةيمام 
يه  ادتكابها خ  سبغ اإلإلراد ةالترإلد ، ةبالتالي تعتبر خا ال مرا ه العمد مة التمي ا 

  مكا أن ت   يا طريغ الثأأ ن  
 صمد ل لن  طن الركا المع و   هها  تث  إلود  ال صد ال  ا ي  في مب تمو ر ال        

ال  ا ي بع صريس العهه ةاإلدال  ،   ريمة الثأر جريممة يمد مة ،   تمر  ليياخهما أن 
 رتكب ال اني  عء ادال ا  تمرل  ي انتاا  الم  ي يهيس خا المكان ال    ييه فيس، ةأن 
  صرف أصدع إل  ابعال الم  مي يهيمس خما ذلمن المكمان حتم   ح مغ يا تمس ةهمي أأم  

 شمممتر  لييمممام هممم ع ال ريممممة األيتمممداي ال  سمممي خمممرء فيم مممرل إلمممهتس بأههمممس ةذةيمممس ، ةا 
إبعالع خا خكان إأاختمس أة يمهمس المعتمال إلم  خكمان آعمر  هم ا كما ي ألن ت موم ال ريممة 
ة ي ذلن أردت المحكمة العهيا يه  ذلن ب ولها " ننن أخا ال صد ال  ما ي  ههما  هتح مغ 
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  مي يهيمس ةأن  كمون أصمدع خما بتعمد ال اني ادتكاع ال عل خم  يهممس بعمدم د ماي الم
 18ذلن ادتكاع ا عا  شهوانية خ  المثأوف "

 أوال  القصد الجنائي
جريمة الثأر جريمة يمد ة كما سبغ ال و   هام أن  تموا ر ال صمد ال  ما ي ةيمته هم ا 
بانصراف إدال  ال اني ةيهمس إل  ي اإلر الثأر ةهي انتاا  الم  ي يهيمس خما بهئتمس 

ي اإلمممر ال صمممد ال  ممما ي همممي العهمممه ةاإلدال  ة مممي ذلمممن أمممردت  ةي أممم  إلمممهتس بأههمممس اذا
ختممم  كانمممت خمممال  اإلتهمممام تعاأمممب يهممم  الثأمممر ةالح ممما ةالحممميس " المحكممممة العهيممما  

ةالحرخممان خمما الحريممة الشثصممية يهمم  أ  ةجممس إذا ادتكممب ال عممل بممال و  أة التهد ممد أة 
لثمماص ةإنممما  ك ممي الثمدا  ةهممي أ عمما  لممه  شممتر  المشممر  لهع مماع يهههمما تمموا ر ال صممد ا

تمموا ر ال صممد العممام ن لممما كممان ذلممن  ممطن ثبمموت ادتكمماع ال مماني أل   عممل خ همما بالثممدا  
ي وبمات ، ةلمما كمان خما   428تتوا ر بمس أدكمان ال ريممة الم صموص يهههما  مي الممال  

أثبتس الحكه  ي حغ الأمايا خما أنمس كمان  عهمه أن عأمر الم  مي يهيمس أخمر ا  بيحمس 
 19التس أد ات هت إل  ادتكاع ه ا ال عل نننن"ال انون كما أن إد 

   ممب أن  عهممه بمال ممات ةي اإلممر الممركا المممال ، ةيهمم  ذلممن ا  ك ممي العلاام  
العهه ب عل الثأر بل   ب أن  توأ  ال تي ة التي  حدثها ه ا ال عل ، ال صد 
ال  ممما ي  كمممون ختممموا را لممممدى ال ممماني ي مممدخا  عهمممه بأنممممس  رتكمممب  عمممل الثأممممر 

نة لس ةهي األع  ةال  ل أة إجياد المثأوف يه  ترك خكانس أة ةالوأا   المكو 
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تحويمممل عمممط سمممهرع نة مممي ذلمممن أمممردت المحكممممة العهيممما ب ولهممما "  تح مممغ ال صمممد 
 ن20ال  ا ي  هها بطدتكاع ال عل خ  يهه ال اني بعدم د اي الم  ي يهيس "

    اإلرادة 
اإلدال  هي الع صر الراني  ي ال صمد ال  ما ي، في مب أن تت مس إدال  ال ماني إلم       

السممهوك ةال تي ممة المترتيممة يهيممس نة ممي ذلممن أممردت المحكمممة العهيمما " إن جريمممة عأممر 
اإلنا  إلتيان أ عا  شهوانية   ب لتوا ر ال صد ال  ما ي  ههما  مي نيمر ال  مس ةال  ماي 

  إلممهة الم  ممي يهههمما بمم ةيها أأعمما جممد ا  ممطذا لممه  يعممد أن  كممون ال مماني أممد تعمممد أأمم
ال اني بالم  ي يههها يا الدا ر  التي بها خكان اههها ةذةيها  ء تعتبمر الواأعمة عأ ما 

نةجريممة الثأمر 21ةلو تمكا ال اني خا الثهو  بالم  ي يههها لغر  يهمر شمريف " 
مصممرية ب ولهمما" لممما اتسممتهام أصممدا عاإلمما ليياخهمما كممما أ ممت بمم لن خحكمممة المم    ال

كان ال انون ا  ستهام أصدا عاإلا  ي ج ا ة اعتأاف األنرم  بغهمر د ماها التمي لان 
الأممايا بهمما اكت مماي بال صممد العممام ةا  هممام  ممي ال ممانون أن  تحممد  الحكممه اسممت ءا يمما 

 ك ممي لهدالممة يهمم   همم ا الممركا بممل  ك ممي أن  كممون فيممما أةدلع خمما ةأمما   ةظممرةف خمما
 22قياخس "
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 الباعث في جريمة الخطف انيا ث
اليايمممث همممو المممدا   ادتكممماع ال ريممممة ةا أهميمممة لهيايمممث ،  ال ممماني  عاأمممب يهممم      

ال ريمة التي  رتكبهما خهمما كمان المدا   ادتكابهما ن مطذا تموا ر ال صمد ال  ما ي بع صمريس 
العهه ةاإلدال   طن ا نكمون أخمام جريممة عأمر ، المدا   لميس خما ي اإلمر ال ريممة ةلكما 

تعمدل إلمودها ب مايا يهم  الغمر  خما ت  هم  هم ع ال ريممة نيرا لأبيعة جريمة الثأر ة 
 ن ممد أن جممرا ه الثأممر تكممون خ دخممة لت  همم  أهممداف أعممرى ن هممدف الثمماطر ياليمما خمما

 كون خا أجل الوإلو  إل  تح هغ يا ات يهر خشرةية أد تكون جريمة أعرى ،ل لن 
 ن مممد أن اليايمممث  مممي جمممرا ه الثأمممر  حتمممل أهميمممة كبهمممر  ةهمممو السمممبب  مممي ظهمممود هممم ع

ال ريمة بصود خثته ة نل لن تتعدل البوايث  ي جريمة عأر األشثاص ةتتعدل نيمرا 
 لأبيعة ال ريمة ةن مهها  ي ايتي :

 الثأر بغر  الاةاا 
 ن ن  يهممم  جريمممة الثأمممر التممي  همممدف ال مماني خممما 411نممص المشممر   مممي المممال  

ا   خما المدةا   ةدا ها الاةاا بالمثأو ة ،  رأى المشر  أن أصد الماةاا أة أن هم ا المد
الشممري ة التممي ا تعبممر يمما عأممود  إجراخيممة كاخ ممة  ممي ن ممس ال مماني  ، لمم لن كممان همم ا 
اليايمث خم ثرا  مي ال ريمممة بحهمث جعههما المشممر   مي خصماف ال مم ا األأمل عأمود  خمما 

 ال  ا ات ن
  الثأر لغر  إتيان ايما  شهوانية 
ع ممي ذلممن يممدم تح ممغ   كمم لن  ممطن يممدة  ال مماني يمما الهممدف المم   سممع  إليممس ا     

 عمل الثأمر ة مي ذلمن أمردت المحكممة العهيما "إن يمدة  الأمايا يما خواأعمة الم  ممي 
، ريمةيههها  ي جريمة عأر شثص ب صد ادتكاع أ عا  شهوانية ا  ثر  ي قيام ال 
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ألن حصممو  همم ا اإليتممداي لمميس دك مما خمما أدكانهمما أة ي صممرا  ههمما ةهممو إن تممه  شممكل 
ريمة األةل  ، ةإن انتيمها  كر اإلدتيا  بمع اع ال انوني، جريمة أعرى خست هة يا ال 

 كون له ا العدة  خا أثمر همو تح مغ اليمرةف المث  مة الم صموص يهههما  مي  ةكل خا
 ن23ي وبات إذا تو رت شرةطها " 414المال  
 الثماطر المم   أمام بثأممر الم  ممي يهههما لغممر  إتيممان أ عما  شممهوانية، ةتراجمم       

أردتممس   مم ثر  ممي قيممام جريمممة الثأممر ةهمم ا خمما  عمما ،  ممطن ذلممن ايمما الييممام بهمم ع األ
المحكمممة العهيمما   ممي حكمهمما بأنممس " إن يممدة  المممتهه يمما ادتكمماع أ عمما  شممهوانية خمم  
الم  ي يهيس ا   ثر  ي قيام ال ريمة الم سوبة لهأايا ةهي جريمة الثأر إلدتكاع 

ه  كا يدةا يا الثأر ةلكما أ عا  شهوانية ، ذلن أن العدة  ال    دعيس الأايا ل
يا ادتكماع لف عما  الشمهوانية ةهمو عمادا يما جريممة الثأمر ةلميس دك ما  ههما ، ةأن 
أصد ذلن ال عل  مرل دك ا  ي قيام تهن ال ريمة ة ي حالمة حصمولس  طنمس  كمون جريممة 
أعممرى باإل مما ة ل ريمممة الثأممر ، ةيهيممس  ممطن نعممي الأممايا بممأن يدةلممس يمما ادتكمماع 

ي وبات  412وانية ا ت وم خعس جريمة الثأر الم صوص يههها بالمال  األ عا  الشه
 ن24  وم يه  أساس خا الواأ  أة ال انون ةيتعها د  س " هو أو  ا

 الثأر لغر  طهب خ ابل رال د ةا 
أمممممد  كمممممون اليايمممممث يهممممم  الثأمممممر همممممو الحصمممممو  يهممممم  المممممما  إلطمممممء  سمممممراح      

المثأمممو ها ةهمممو أخمممر شممما  ، في ممموم ال ممماني ببمممث الثممموف  مممي ن مممس المثأممموف خممما 
اإل راد بس أة بشثص  همس أخرع ،خما  د عس إل  ت  ه  خما  أهيمس ال ماني ، في موم هم ا 
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المأهمموع ،  ال مماني  الثمماطر بممططء  سممراح الم  ممي يهيممس بعممد الحصممو  يهمم  الممما 
يهممم    مممها بمممأن ذة  المثأممموف سمممي وخون بمممد   المبهمممب نيهمممر المحا يمممة يهممم  حيممما  

 ن ن  طهممب   428خما المممال   3ةأمد ايتبممر المشمر  ال  ما ي  ممي ال  مر   المثأموف،
 .        ال د ة ظرف خشدل 

 لمطلب الثانيا
 جريمة الخطف دون إكراه

رتكمممب ال ممماني  عمممل الثأمممر يهممم  شمممثص ت ممم  جريممممة الثأمممر لةن إكمممراع  ي مممدخا    
سممواي كممان ذكمممر أة أنرمم  ط ممء كمممان أة أاإلممر ، بممانتاا  ةن مممل المثأمموف ةح مماع  مممي 

 خكان يهر خكانس لةن استثدام أسهوع خا أسالهب الع ر أة الثدا  ن 
 خممما 413ةيمممالل  المشمممر  ال  ممما ي الههبمممي جمممرا ه الثأمممر لةن إكمممراع   مممي الممممال     

التممممي تمممم ص يهمممم  أنممممس "  عاأممممب بالع وبممممات الم صمممموص يهههمممما  ممممي ال  ممممرتها   ن ن 
األعهرتها خا المالتها الساب تها إذا ادتكب ال عل المبها  ههما لةن ي ر أة تهد د أة 
عدا  يه  خا كان لةن الرابعة يشر  أة كان خري ا  ي ي هس أة ياجاا يا الم اةخة 

 نر ناشئ يا  عل ال اني "ال عر يه لصعر ن سس أة بدنس ةلو كان ه ا
أنمس "  عاأمب بمالحيس كمل خما عأمر أاإلمرا  يهم 406 الممال  ك لن نص المشمر   مي 

أته الرابعة يشر  خا ةالدع أة ةإليس أة أب  تسهيمس ديه إدال  ةالدع أة الوإلمي إذا ةأم  
ال عل بر ا ال اإلر ن  طذا ةأم  ال عمل يهم  ط مل ت مل سم س يما الرابعمة يشمر  أة يهم  

ة  مي الع مل ةلمو تمكما هم ا األعهمر خما الهمرع خمما كانمت لمس حراسمتس أة خصاع بعاهم
 خا ه ا ال انون ن 428خراأبتس  تأبغ أحكام المال  
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باست راي ال صوص ال انونية الساب ة ن د أن ال ريممة تحتماا ليياخهما أن  رتكمب ال ماني 
، إلمرع همي أة العماجا أة أا عل الثأر يه  إلغهر لةن الرابعة يشر أة المري  ال

ب صمد إبعمالع يما أههمس ةبهئتمس ةت ههمد حريتمس ، لةن اسمتثدام  أحمد أسمالهب ال مو  الع ممر 
لع اإلمر السماب ة أة التهد د أة الثدا  ةبر ا الم  ي يهيمس ن يهم  ذلمن سموف نت ماة  ا

 :يه  ال حو التالي
 فعل الخطف  الفقرة األولى

 تمرل  عل الثأر  ي ه ع ال را ه بال شا  اإلجراخمي الم     موم بمس ال ماني ةهمو      
انتمماا  المثأمموف خمما المكممان الموجممول فيممس ةن هممس إلمم  خحممل آعممر ةإحت مماتع فيممس ب صممد 

 إع اهع يا ذةيس ن
ةيته الثأر بانتاا   الأ ل ةال اإلر خا بهتس ،  الركا المال  له ع ال ريمة  تمرمل    

سبغ  ثأر ةاإلبعال لةن استعما  الع ر أة التهد د أة الثدا  نحهل إل  خا ي  عل ال
ن  مممالركا الممممال  له ريممممة  تممموا ر يممما طريمممغ نشممما  إدال   أتيمممس ال ايمممل ةإلمممود  هممم ا 
ال شا  هو عأر الم  مي يهيمس ثمه ن همس إلم  خكمان أعمر بعهمدا يما بهئتمس ةأأم  إلمهتس 

شثاص ال  ا  تولون ديا تس ةحراستس بأههس ن  تمرل  ي أع  الأ ل أة المري  خا األ
، ةيتح غ ذلن بأع ع ةن هس يمدًا خا المكان ال    وجمد فيمس إلم  خكمان آعمر ةحتم  أن 
تمممه ذلمممن بر ممماع ، حهمممث  مممته الثأمممر بمممانتاا  الأ مممل خممما بهئتمممس ةن همممس إلممم  خكمممان أعمممر 

 ةاحت اتع فيس ةإع ايع يا خا لهه الحغ  ي المحا ية يهيس ةديا تس ن
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 محل الجريمة  الثانيةالفقرة 
ت تممر  جريمممة الثأممر لةن إكممراع تممو ر إلمم ة خعه ممة  ممي الم  ممي يهيممس ، أن  كممون   

الم  ممي يهيممس ط ممء لممه  كمممل الرابعممة يشممر  خمما يمممرع أة أاإلممر،  سممتو   ممي ذلممن أن 
  كون ذكرا أة أنر ن

 أوال   خطف الصغير دون الرابعة عشر .
ط مممء لةن الرابعمممة يشمممر،   صمممد ه ممما أشمممتر  المشمممر   مممي خحمممل ال ريممممة أن  كمممون    

الأ مممل الصمممغهر ةي أبمممغ ذلمممن يهممم  أ  ط مممل حتممم  لمممو كمممان أمممد ةلمممد لتممموع،  عمممد ط مممء 
ةلوكان يمرع لحيات  صها أن  كون خحمء ل ريممة عأمر لةن إكمراع سمواي كمان ذكمرا 

 أة أنر  ن
 ثانيا   خطف القاصر دون الثامنة عشر والمريض العقلي .

  صمد بثأممر ال اإلممر ه ما لمميس الثأممر ب صمد إتيممان أ عمما  شمهوانية، همم ا الثأممر   
كمما      يه  ال اإلر ال   أته الرابعة يشمر  بر ماع ةلكما لةن د ما ةالمدع أة ةإلميس،

 ي ه ع الحالة تشدل الع وبمة ةجعههما المشمر       يه  ال اإلر لةن سا الرابعة يشر ،
 نلةن ايتياد لر ا الصغهري وبات  428الس ا ة  ا ألحكام المال  

 الركن المعنوي   الفقرة الثالثة 
المممركا المع مممو  كمممما أسمممه  ا سممماب ا  تمرمممل  مممي ال صمممد ال  ممما ي الممم     ممموم يهممم       

ي صمممر  العهمممه ةاإلدال ، في مممب أن  عهمممه ال ممماني بتممموا ر أدكمممان الواأعمممة اإلجراخيمممة ةأن 
ال انون  عاأب يههها نة ي جريمة الثأر لةن إكراع  تعها يه  ال اني العهه بال شما  
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ي السممهوك اإلجراخممي ةهممو انتمماا  الم  ممي يهيممس ةإبعممالع المتمرممل  مم المممال  المم    أتيممس،
 ن25يما لهه سهأة أانونية يهيس

ةتأبي ا ل لن أ ي بأنس " لما كان ال صمد ال  ما ي  مي جريممة عأمر األط ما  إنمما    
 تح ممغ بتعمممد ال مماني إنتمماا  المثأمموف خمما أ ممدى ذةيممس الهمم  ا لهممه حممغ ديا تممس، ةأأمم  

ةكمان الحكمه المأعمون فيمس أمد أةدل الواأعمة  مي  إلهتس بهه خهما كمان ير مس خما ذلمن،
لان الأاي ممة بهمما  ي اإلممر ال انونيممة ل ريمممة الثأممر التممبيممان تتح ممغ فيممس األدكممان ةالع

د ةبها نية الأاي ة  ي إعتأاف الم    يههها ةإبعالها يا ذةيها بما  توا ر بمس ال صم
 .26ل  ت بها الأاي ة" يال  ا ي ةتتح غ بس ال ريمة الت

ابمممد أن تت مممس إدال  ال ممماني إلممم  السمممهوك ةإلممم  ال تي مممة المترتيمممة يهيمممس، كممم لن 
ةلكمممي  كمممون ال صمممد ال  ممما ي ختممموا ر  مممي جمممرا ه الثأمممر   مممب أن تكمممون إدال  ال ايمممل 
خت هممممة إلمممم  ال عممممل المممممال  المكممممون له ريمممممة ةإلمممم  نتي تممممس نةأ ممممت خحكمممممة المممم    

إنما  تح مغ بتعممد ال ماني  المصرية بأنس " ال صد ال  ا ي  ي جريمة اعتأاف األط ا 
انتمماا  المثأمموف خمما أ ممد  ذةيممس المم  ا لهممه حممغ ديا تممس ةأأمم  إلممهتس بهممه خهممما كممان 

 ن27ير س خا ذلن"
 

                                                           
 . 284رؤوف عبيد ،ص- 25
موعة أحكام حمكمة النقض املصرية ، سنة جم12/4/1992 الصادر جبلسة ق ،  60لسنة  20071الطعن رقم  - 26

 .394صفحة    43

 12، جمموعة القواعد القانونية ، اجلزء الرابع ، سنة  1961مايو  22ق ، نقض مايو  31لسنة  344الطعن رقم  - 27
 ،611. 
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 الشرو  في جريمة الخطف
تتح غ خرحهة الشرة  بكل  عل  شكل بدًي  ي ت  ه   عمل الثأمر ، ةلك هما ا تمته      

ل ياخمممل عمممادجي ألى إلممم  خ ممم  ألسمممياع ا لعمممل إلدال  ال ممماني  ههممما إخممما بسمممبب تمممدع
ال مماني خمما الوإلممو  إلمم  هد ممس، أة بسممبب  شممل ال مماني  ممي ت  همم  ال ريمممة ديممه قياخممس 

ت مممدم  مممطن  ن ةأمممد يمممرف  ن ن  الشمممرة  بأنمممس " نننننن" ب ممماًي يهممم  خممما28ب شممماطس كممماخء
الشرة   ي جريمة الثأر  تح مغ بكمل  عمل  شمكل بمديًا  مي ت  هم   عمل الثأمر إذا لمه 

ل  تح هغ ال تي ة  ي الثأر ةهي إبعال الم  مي يهيمس إلم  خكمان آعمر  صل ال اني إ
 الشرة   تأهمب تموا ر الع اإلمر التمي   مب أن تتموا ر  يهر المكان ال   أعتأر خ سن

 ي أ  جريمة إا تح غ ال تي ةن ةهي الركا المال  ةالمع و  ةيدم تح غ ال تي ة   ن 
جريممة " أن دكا الع ر  مي -ا الشأن :ةالركا المال    د أردت المحكمة العهيا  ي ه 

ننن  عد ختوا را كهما ةأ  ال عمل بمدةن د ماي الم  مي يهيمس ةكانمت  الشرة   ي الثأر
الواأعة كما أثبتها الحكه ةاألللة التي يو  يهههما ةهمي أأموا  الم  مي يهههما ةالشماهد ا 

ةإستغاثتها ةا حة الدالة  ي أن ال عل ةأ  بدةن د اي الم  ي يههها بدلهل إلراعها 
كممما أنهمما تمم ل  إلمم  ال ممو  بطيتيمماد الواأعممة جريمممة شممرة   ممي الثأممر ذلممن أن الممركا 
المال  له ع ال ريمة  تح غ بانتاا  الم  ي يهيمس خما المكمان الم    وجمد فيمس ، ةابعمالع 

أخمما الممركا المع ممو  هممو ذاتممس له ريمممة التاخممةن أخمما الع صممر 29ي ممس ةأأمم  إلممهتس بممس ننن"
 ممغ ال تي ممة حتمم  نكممون  ممي خرحهممة الشممرة ، ةتأبي مما لمم لن أ ممي األعهممر ةهممو يممدم تح

                                                           
 2د.إحممد معمر الرازقي ،حماضرا ت يف القانون اجلنائي )القسم العام (، مكتبة طرابلس العلمية العاملية ،ط - 28
 .231،ص2016،

 .159،ص 4-12-1979ق ، جلسة 161-26، طعن جنائي رقم  4، ع  16جملة احملكمة العليا ، سنة  - 29
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بوأو  جريمة الشرة   ي الثأمر حمها حماة  ال ماني جم ع الم  مي يهههما خما ذدايهما 
ةأممام بأرحهمما أد ممًا ةأعممرا سممءحا أبممي  رخأمموا  أممرن يمماا ا، ةأممام بتهد ممدها خحمماةًا 

عمل ادالتمس فيمس، ةهمو عأ ها ي دع،   اةختس ةاسمتغاثت ةأةأمر أثمر ال ريممة لسمبب ا ل
 ن30ح ود الماد  يه  إثر استغاثة الم  ي يههها

لمم لن  ممته تأبهممغ ال وايممد  لممه  عاأممب المشممر  ال  مما ي  يهمم  الشممرة   ممي الثأممر،     
خمممما أممممانون  61/  60العاخمممة  ممممي همممم ع المرحهمممة،  ةيعاأممممب ال مممماني  بم ت ممم  المممممال  

الع وبممات بحهممث  عاأمممب يهمم  الشممرة   مممي الثأممر بع وبممة ال ريممممة ذاتهمما خمم  ع ممم  
 حد ها إل  ال صر ن

 المبحث الثاني
 العقاب كألية قانونية لمواجهة جرائم الخطف

تتمحممممود  األنيمممممة الع ابيممممة لمكا حممممة جممممرا ه عأممممر األشممممثاص خمممما عممممء  أممممانون    
لع وبمممات لهممم ع ال مممرا ه، ت ويمممت بمممها الع وبمممات ، حهمممث ة ممم  المشمممر  خ مويمممة خممما ا

ا ةالع وبممممة ي ممممدخا تصمممماحب ال ريمممممة  المأهممممب األة الع وبممممة  ممممي إلممممودتها اليسمممميأة ر
ظممرةف خشممدل  تمم ل  بأبيعممة الحمما  إلمم  تشممد د الع مماع أة ظممرةف خث  ممة تث ممر خمما 

 (  المأهب الرانيالع وبة ر
 
 
 

                                                           
 48، جمموعة أحكام حمكمة النقض املصرية، سنة 1997نوفمرب  3ق ، نقض  65لسنة  2617الطعن رقم  - 30
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 المطلب األول
 عقوبة جرائم خطف األشخاص في صورتها البسيطة

- 428  – 412 – 411- 406ت ماة  المشمر  الههبمي جمرا ه الثأمر  مي المموال   
ة ر   ي الع وبة يهم  هم ع ال مرا ه تيعما ل صمد ال ماني خما الثأمر ،حهمث تكمون 413

جرا ه عأر األشثاص  ي إلودتها اليسيأة ي دخا تكون خ رل  خا أ  ظرف خشدل 
ت تت مو  بمها ي وبمة السم ا أة خث ر ،   د حدل المشمر  الههبمي ل مرا ه الثأمر ي وبما

 ةي وبة الحيس تيعا ل و  ال ريمة إذا كانت ج ا ة أة ج حة ةذلن يه  ال حو التالي :
 الفقرة األولى   عقوبة الحبس 

   أرد المشر  الههبي ي وبة الحيس خما عمء  نمص الممال    ن  : 411 المال
خا   ن   التي ت ص يه  أنمس "  عاأمب بمالحيس خمد  ا ت مل يما سمتة  411

أشممهر كممل خمما عأممر إخممرأ  يهممر ختاةجممة أة اسممتي اها بممالع ر أة التهد مممد أة 
 الثدا  ب صد الاةاا خ ها " ن

أممرد المشممر  ي وبممة الحمميس ل ريمممة الثأممر ب صممد المماةاا الحمميس، فيعاأممب ال مماني  
لحمد األأصم  ا  ايمد يما ثءثمة سم وات تأبي ما بالحيس خد  ا ت مل يما سمتة أشمهر، ةا

ت مل  خا  ن ن ، ةيءحع أن المشر  شدل خا الحمد األلنم  بحهمث ا 22ل ص المال  
 أشمهر ةي وبمة الحميس همي  مي كمل األحموا  أعمر خما ي وبمة السم ا خما6الع وبة يا 

اع  ممديو إلمم  ال ممو  بممأن المشممر  بت ريممرع لهمم ع الع وبممة ن ممدع أممد يهممب الممدا   إلمم  ادتكمم
ال ريمة ةهو " أصد الاةاا " ،ال    عتبر خا المدةا   ال بههمة ةالمشمرةية، بالتمالي أمرد 
ي وبممة الحمميس ةة ممعها  ممي خصمماف ال مم ا حسممب الت سمميه الرءثممي له ممرا ه خمما حهممث 

 الثأود  ةالتي تعتبر األ عأود  خا ال  ا ات ن
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 ة أعممر خمما جممانبها،لكمما نعت ممد أن المشممر  الههبممي لممه  و ممغ كرهممرا بت ريممرع سياسممة ي ابيمم
ال انمممب األة   لمممو إيتبرنممما أن  المممدا   الممم   جعمممل ال ممماني   رتكمممب ال ريممممة همممو لا ممم  
شريف  طن ذلن  ا  برد األثاد السهبية التي  رتبها  هم ا ال عمل بال سمية لهم  مي يهههما 
ةاسمممرتها كممم لن نيمممر  الم تمممم  لهم  مممي يهههممما ، حتممم   مممي حممما  يمممدة  ال ممماني ةإيمممال  

ذةيها، خا جانب أعمر ن مد أن بعم  التشمريعات الم ادنمة تب مت سياسمة  المثأو ة إل 
ي ابيممة أشممد، أكرممر إلممراخة ت مماع خرممل همم ع األ عمما  المتعه ممة بثأممر اإلنمما ، بصممرف 

 ال ير يا ال صد ال    بتغيس ال اني ن 
خما أمانون الع وبمات المصمر   289خا نمص الممال   3جاي  ي ال  ر   خرا  ذلن خا   

ن المثأمموف أنرمم  تكممون الع وبممة السمم ا المشممدل خممد  ا ت ممل يمما يشممر " نننن  ممطذا كمما
سممم هان ةخممم  ذلمممن  حكمممه يهممم   ايمممل ج ا مممة الثأمممر باإليمممدام  أة السممم ا الم بمممد إذا 

 31اأترنت بها جريمة خواأعة المثأوف أة هتن ير س "
، 32ةالمشر  المصر  ايتبر جريمة عأر األنر  ج ا ةن ي وبتها الس ا المشمدل      

ة مي حالمة ةجمول  وبة ال ريمة  مي إلمودتها العال مة لةن اأترانهما بيمرف خشمدل،ةهي ي 
الع وبممة اإليممدام أة السمم ا ظممرف خشممدل ةهممو  ممي همم ع الحالممة خواأعممة المثأو ممة تكممون 

 نالم بد

                                                           
لسنة 10،11،126وفقا ألحدث التعديالت ابملراسيم بقوانني أرقام  1937لسنة  58قانون العقوابت املصري رقم  - 31

 .212،ص2013، ، دار العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة، 2011
، قانون العقوابت املصري،املرجع سنة  15سنوات وحد أقصى  3عقوبة  السجن املشدد ترتاوح بني حد أدىن  - 32
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أ  مما ن ممد أن المشممر  العممماني تب مم  سياسممة ج ا يممة أشممد ي ممدخا  كممون الم  ممي         
يهيس أنر ، ةايتبر ةأو  جريمة الثأر يه  انر  ظرف خشمدل ةذلمن خما عمء  نمص 

ةتكممون الع وبممة  حهممث نصممت يهمم  أنممس "ننننن خمما أممانون ال ممااي العممماني، 322المممال  
عمممس يشمر  سم ة إذا كممان  15يمد يهم  سمي  سمم وات، ةا تا  7السم ا خمد  ا ت ممل يما 

إذا كممممان  –ت  نننن الثأممممر أة اليممممي  أة الح مممما أة الحرخممممان بأحممممد األحمممموا  ايتيممممة
بحهمممث إذا     .الم  ممي يهيمممس أنرممم ، أة حمممدثا، أة خ  ونممما، أة خعتوهممما، أة  اأمممد اإللداك

 كان الم  مي يهيمس أنرم  تشمدل الع وبمة ةتكمون السم ا خمد  ا ت مل يما سمي  سم وات ةا
 ن33ايد يا عمس يشر  س ة ت

   عاأب بمالحيس كمل خما عأمر أاإلمرا أتمه الرابعمة ا. .ل  " 406نص المال 
يشممر  خمما ةالممدع أة ةإلمميس أة أبمم  تسممهيمس ديممه إدال  ةالممدع أة الوإلممي إذا ةأمم  

 ال عل بر ا ال اإلر" ن 
ن د أن المشر  ة   ي وبة الحيس لكل خا أام بثأمر أاإلمر أتمه الرابعمة يشمر خما 

 مكما ت سمهر خوأمر المشمر  الههبمي بو معس هم ع الع وبمة أن  ةالدع أة ةإلميسنيمرع خا 
 مممي الم ابمممل ن مممد أن المشمممر  المصمممر  أمممد أمممرد  ال ريممممة تممممت بر ممماي الم  مممي يهيمممس،

خمما أممانون  289ي وبممة أشممد  ممي حالممة عأممر ال اإلممر، ةذلممن خمما عممء  نممص المممال  
أاإلممر المم   لممه الع وبممات المصممر  حهممث أ ممرل نصمما لع مماع خمما  رتكممب جريمممة عأممر 

 بهب ثماني يشر خا يمرع، ةأرد ي وبة الس ا خد  ات ل يا عمس سم وات إذا كمان 
 أخما إذا كمان المثأموف أنرم   مطن الع وبمة همي السم ا المشمدل خمد  ا المثأوف ذكمرا،

                                                           
،السنة  1226،2018/1/14إبصدار قانون اجلزاء ، ملحق اجلريدة الرمسية،ع رقم 2018/7مرسوم سلطاين رقم  - 33
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ت ل يا يشر س وات ، ة ي الحالتها   ب أن  ته الثأر بمدةن تحا مل أة إكمراع، أخما 
باإلكراع  طن الع وبة الس ا المشدل خد  ا ت ل يما عممس  ي حالة عأر أاإلر ذكرًا 

 ن34س وات
 الفقرة الثانية   عقوبة السجن 

:نيمرا  412المشر  الههبي ي وبمة السم ا ل ريممة الثأمر الموادل   مي الممال   أرد     
 لثأود  جريمة الثأمر إلتيمان أ عما  شمهوانية، حهمث ترتكمب هم ع ال ريممة بمدا   لنهمئ

ةيهر خشرة    د تعاخل خعها المشر  ال  ا ي ب و  خا الشد   ي الع ماع حهمث نصمت 
يه  أنس "  عاأب بالس ا خد  ا تايد يه  عمس سم وات كمل خما عأمر  412المال  

شثصا أة أحت ع بس بالع ر أة التهد د أة الثدا  ب صد ادتكاع أ عا  شهوانية ن ةتاال 
ادتكمب ال عممل  مد شمثص لمه  مته الراخ مة يشممر  أة  الع وبمة بم مداد ا ت ماةت الرهمث إذا

  د اخرأ  ختاةجة "ن
ن د أن المشر  ة   له ع ال ريمة ي وبة الس ا خمد  ا تت ماةت عممس سم وات، ة مي 
حالمممة ادتكمممب ال عمممل  مممد شمممثص اأمممل خممما الراخ مممة يشمممر أة أخمممرا   ختاةجمممة تممماال خمممد  

   اةت الرهثن الع وبة بم داد ا
الصممممود  خمممما جممممرا ه الثأممممر خمممما  ممممما ال  ا ممممات نيممممرا  بدا ممممة ايتبممممر المشممممر  همممم ع

لثأودتها، لكا  ي الم ابل ن د  المشر  أد ة   حدا أأص  له ع الع وبة،  ي الحالة 
  ماةت  أخما  مي الحالمة الرانيمة  الع وبمة تماال بم ماد ا األةل  ا  ت اةت الثمس س وات،
                                                           

وفقا ألحدث التعديالت ابملراسيم بقوانني أرقام  1937لسنة  58قانون العقوابت املصري رقم  - 34
 .2013، ، دار العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة، 2011لسنة 10،11،126

 



 
 

261 
 

 

 

 م2020لسنة  العدد: األول  لوم الشرعية والقانونية        عالجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ا ناحيممة ال مماني أأممدم الرهممث ، به ممما  ت مما ل مما ي اإلممر الثأممود   ممي همم ع الصممود  ، خمم
 ح مغ  عمل  يه  ح ا حرية الم  ي يهيس ةانتاايمس خما اههمس ةأأم  إلمهتس بهمه ةهمو خما

الثأر ، خا ناحيمة ثانيمة ال ماني لمه  تمود  يما اسمتثدام الع مر أة التهد مد أة الثمدا  
المم    ممد  يهمم  الثأممود  اإلجراخيممة الكاخ ممة  ممي ن سممس، كمم لن الغممر  اإلجراخممي ةيهممر 

سممع  إليممس خمما همم ع ال ريمممة ،باإل مما ة إلمم  ةأممو  ال عممل يهمم   ئتممها األعءأممي المم   
 مممعي تها تحتممماا إلممم  حما مممة أكبمممر ةهمممي األنرممم  ةال اإلمممر ، كمممل تهمممن الع اإلمممر التمممي 
احتوتها ه ع الصود  كانت كافية لتشمد د الع ماع أكرمر خما ذلمن ن خما جانمب آعمر ن مد 

ر بمواأعممة المثأو ممة أن المشممر  المصممر  أممرد ي وبممة اإليممدام  ممي حمما  إأتممران الثأمم
خمما أمانون الع وبممات التممي تم ص يهمم  أنممس"  290بغهمر د مما ها خما عممء  نممص الممال  

كل خا عأر بالتحا ل أة اإلكراع أنر  ب  سس أة بواسأة يهرع  عاأمب بالسم ا الم بمدن 
ةخمممم  ذلممممن  حكممممه يهمممم   ايممممل همممم ع ال  ا ممممة باإليممممدام إذا اأترنممممت بهمممما ج ا ممممة خواأعممممة 

 ن35ا "المثأو ة بغهر د ا ه
   كمممم لن نممممص المشممممر   ممممي جريمممممة الثأممممر يهمممم  أنممممس "  عاأممممب : 428المممممال

بالسمم ا خممد  ا تايممد يهمم  عمممس سمم وات كممل خمما عأممر انسممانا أة ح مماع أة 
 حيسس أة حرخس يه  أ  ةجس حريتس الشثصية بال و  أة بالتهد د أة الثدا  " 

بالتممالي سمميكون نءحممع ه مما المشممر   ممي همم ا المم ص  لممه  ممربط الثأممر ب صممد خعممها، 
ال ممماني ير مممة لع وبمممة السممم ا التمممي ا تايمممد يممما عممممس سممم وات، ي مممد قياخمممس ب عمممل 

 الثأر ةحرخان الم  ي يهيس خا حريتس الشثصية بالتهد د أة ال و  أة الثدا  ن

                                                           
 .212قانون العقوابت املصري ،املرجع السابق ،ص- 35
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يهمم  الممريه خمما عأممود  ال ريمممة إا أن الع وبممة لممه تت مماةت عمممس سمم وات،  ن ممد  ممي 
خمما أممانون الع وبممات  422لعراأممي نممص  ممي المممال  الم ابممل يهمم  سممبهل المرمما  المشممر  ا

العراأممي" خمما عأممر ب  سممس أة بواسممأة يهممرع بغهممر إكممراع أة حههممة حممدثا لممه  ممته الراخ ممة 
يشممممر  خمممما العمممممر  عاأممممب بالسمممم ا خممممد  ا تايممممد يهمممم  عمسممممة يشممممر ياخمممما إذا كممممان 
المثأمموف انرمم  أة بالسمم ا خممد  يشممر سمم وات إذا كممان المثأمموف ذكممرا "    ممدع أممرد 

 ن36بة الس ا حدها األأص  عمسة يشر ياخا اذا ةأعت لةن تحا ل أة اكراع ي و 
   نننن ممطذا ةأمم  ال عممل يهمم  ط ممل ت ممل سمم س يمما الرابعممة يشممر  أة    406الممال"

يه  خصاع بعاهة  ي الع ل ةلو تمكا ه ا األعهر خا الهرع خما كانت لمس 
نال  ممر  الرانيممة خمما همم ا ال ممانون " 428حراسممتس أة خراأبتممس  تأبممغ أحكممام المممال  

تمم ص يهمم  أنممس  ممي حالممة ةأمم   عممل الثأممر يهمم  الصممغهر أة المممري  تكممون 
تايمممممد يممممما عممممممس سممممم وات تأبي ممممما ألحكمممممام  ي وبمممممة ال ممممماني السممممم ا خمممممد  ا

 ن428المال 
 عقوبة الشريك  -الفقرة الثالثة  

 ال ايد  العاخة هي خعاقية الشرين بع وبة ال ريمة شأنس شأن ال ايل األإلهي،  ال انون 
سمموى بممها إجممرام الشممرين ةإجممرام ال ايممل األإلممهي، إا أن ال ممانون أممد  سممتر ي خمما همم ع 
ال ايممد  حمماات عاإلممة أممد  شممدل الع مماع أة  ث ممر خمما ي وبممة ال ايممل األإلممهي، ةأممد 

 ن37 عاأب الشرين لةن خعاقية ال ايل األإلهي

                                                           
 .1969لسنة   111قانون العقوابت العراقي رقم  - 36
على أنه " إذا كان فاعل اجلرمية غري معاقب لسبب من أسباب اإلابحة أو قانون العقوابت اللييب 102نصت املادة  - 37

 لعدم وجود القصد اجلنائي أو ألحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك ابلعقوبة املنصوص عليها قانوان ".
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حا ةالشرين إخا أن  حر  يهم  ادتكماع ال عمل، أة أن  سمايد ال ايمل بطيأا مس سمء   
كمم لن خمما  ت ممغ خمم  يهممرع ادتكمماع ال ريمممة  أة أ  شممي  سممتعمل  ممي ادتكمماع ال ريمممة،

 ممالتحري  ةالمسممايد  ةاإلت مما  هممي ةسمما ل الشممرين ي ممد   ت مم  ب مماي يهمم  همم ا اإلت مما ،
اشتراكس  ي جرا ه الثأر، ةيعاأمب المشمر  الههبمي يهم  اإلشمتراك  مي جريممة الثأمر 

 ن ن  خممما اشمممترك  مممي جريممممة  101 ص الممممال  بع وبممة ال ريممممة األإلمممهية ،تأبي ممما لممم
  عهيس ي وبتهان 

 الشرين أد  كون شريكا  ي جريمة الثأر، إخا باات ما  أة التحمري  أة المسمايد  ، 
ةأمممد أمممردت المحكممممة العهيممما  مممي أحمممد أحكاخهممما إلمممود اإلشمممتراك ب ولهممما " إن اإلشمممتراك 

لمت مغ يهيمس  مته ياليما لةن بأريغ اإلت ما  ةهمو اتحمال نيمة أطرا مس يهم  ادتكماع ال عمل ا
خيمماهر عادجيممة ةأيممما  خال ممة خهموسممة  مكمما اإلسممتدا  بهمما يهيممس ، إا أنممس لممما كممان 
له ا ي ال  ا ي خأهغ الحرية  ي تكويا ي هدتس خما ةأما   المديوى  مطن لمس إذا لمه   مه 
 يه  اات ا  للهل خياشر أن  ستد  يهيس بأريغ اإلست تاا ةخا ال را ا التي ت وم لد س

  يمممدع ، ةكمممان الحكمممه أمممد  ، خمممالام هممم ا اإلسمممتدا  سممما غا ةلمممس خممما ظمممرةف المممديوى خممما
الأممايا الرمماني بالأممايا األة  ةتسممادهما بعهممدا يمما سممم  الم  ممي  اسممت تل خمما انتحمماي

يهيس ةطهيس أ  الأمايا الرماني بعمد ذلمن خما الم  مي يهيمس الم هاع خم  الأمايا األة  
تثص الأايا الراني ةثبوت يدم إلحة هم ا  ي سيادتس إل  خ الس إلح اد بأاديات 

اإللياي لليء يه  اشتراك الأايا الراني خ  الأايا األة  بأريغ اإلت ا  ةالمسايد  
 ممي ال ريمممة المسمم د  إلههممما ، نننننن  ممطن  ممي ذلممن الدالممة يهمم  ات اأهممما يهيممس ةيهمم  

 ممي يهيممس الممدا   إليممس ةهممو عأممر الم  ممي يهيممسنننننن ةطهممب الأممايا الرمماني خمما الم 
الممم هاع خممم  الأمممايا األة  لهغمممر  سمممالر الممم كر للمممء يهممم  اشمممتراك الأمممايا الرممماني 
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بأريممغ اإلت مما  ةالمسممايد  خمم  الأممايا األة   ممي عأممر الم  ممي يهيممس ب صممد ادتكمماع 
 ن38أ عا  شهوانية خعس ننننن" 

ةبالتممالي  ممطن ي وبمممة الشممرين تكممون تأبي ممما له وايممد العاخممة  مممي المسمماهمة ال  ا يمممة     
 ن ن  "خا اشترك  ي جريمة  عهيس ي وبتها إا خا استر ي أانونما بم ص  101 لمال  ا

   عاص"ن
 المطلب الثاني

 عقوبة جرائم خطف األشخاص في الظروف المشددة والمخففة
أممد تتمموا ر بعممم  اليممرةف تكممون سمممبيا أانونيمما لتشمممد د الع مماع إلمم  أكرمممر خمما الحمممد    

تمموا رت تهممن  األأصمم  الم ممرد لهحمماات العال ممة في ممرد ال ممانون ي وبممات عاإلممة إذا خمما
اليرةف  ي الم ابل ن د بعم  اليمرةف إذا تموا رت تم ل  إلم  تثفيمف الع ماع ةذلمن 

 يه  ال حو التالي ن
 وبة الخطف المقترن بظرف مشددعق -الفقرة األولى  

 الظروف المشددة طبقا لقانون العقوبات. أوال 
 تعهمممغ بشثصمممية  تتعمممدل اليمممرةف المشمممدل   مممي جمممرا ه عأمممر األشمممثاص، خ هممما خممما  

 تعهغ بص ات أد تكون  ي الم  ي يهيس، ةيمكا ت سيه ه ع اليرةف  ال اني ةخ ها خا
 إل  نويها يه  ال حو ايتي:

 ظروف متعلقة بالجاني  - أ
خممما  428هممم ع اليمممرةف تتعهمممغ بصممم ة ال ممماني ةأمممد نمممص يهههممما  مممي الممممال  

 ن ن  ةذلن إذا ةأ  الح ا أة الحيس أة الحرخان خا الحرية الشثصية خا 
                                                           

 .234ق ،ص397/28، طعن جنائي رقم 43، ع 18جملة احملكمة العليا ، سنة  - 38
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خوظممر يممموخي لةن اذن السممهأات المثتصممة ةعممادا الحمماات الم ممرد  أانونمما 
ة األةلمم ، ةالحالممة الرانيممة ختعممد ا حممدةل السممهأات المتعه ممة بوظي تممس همم ع الحالمم

حالممة خمما إذا كممان الممدا   إلمم  الثأممر هممو حصممو  ال مماني يهمم  كسممب خممال  
 يه  ال حو التالي :

 .صفة موظف عمومي 
الموظر العموخي:" هو كل خما أنيأمت بمس خهممة ياخمة  مي عدخمة الحكوخمة           

أة الوا ات أة الههئات العاخة األعرى سواي كمان خوظ ما أة خسمتثدخا ، لا مما أة خ أتما 
براتممب أة بدةنممس ، ةيممدعل  ممي ذلممن خحممردة الع ممول ةاألي مماي المسممايدةن  ممي المحمماكه 

 ن39هول أث اي قياخهه بواجياتهه " ةالمحكمون ةالثبراي ةالترجمة ةالش
نممص المشممر  الههبممي يهمم  إلمم ة الموظممر العممموخي كيممرف خشممدل أممد ةدل المم ص      

/ ةتكممون الع وبممة   2 ن ن  ةالتممي تمم ص يهمم  أنممس "  2/   428يهههمما  ممي المممال  
الس ا خد  ا تايد يه  سي  س وات إذا ادتكب ال عل ننننن ع / خا خوظمر يمموخي 

 " ن   دةل السهأات المتعه ة بوظي تسختعد ا  ي ذلن ح
ن د أنس خا عء  ه ا ال ص أنس اذا كان ال اني  حمل إلم ة خوظمر يمموخي ة      

ت اةت الموظر  حدةل سهأتس بأن ةأ   عل اليي  أة الح ا أة الحرخان خما الحريمة 
الشثصممية عممادا الحمماات التممي  ممأخر بهمما ال ممانون يممد ذلممن عأ مما ةتشممدل الع وبممة  ممي 

يممما سمممي  سممم وات نة مممي ذلمممن أمممردت  خواجهتمممس  ةالتمممي تصمممل إلممم  السممم ا خمممد  ا تايمممد
المحكمممة العهيمما " ننننننن ةإذا كممان الأممايا ن سممس لممه   ممدم أ  للهممل يهمم  إلممدةد همم ا 
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األخر ةي رد أن دهسايع أمد ن موا إلمدةد أ  أخمر إليمس بماليي  يهم  الممتهه  مطن الحكمه 
المأعممون فيممس إذا ايتبممر جريمممة عأممر إنسممان بالثممدا  ختمموا ر   ممي حممغ الأممايا ةللممل 

ن ب ولس إن الركا المال  له ع ال ريمة ختوا ر  مي حمغ المتهممها خما أأموالهه ، يه  ذل
 األة  رالأماياا أما  أنمس لبمر يمهيمة اإلعتأماف ختعاةنما خم  المتهممها الرماني ةالرالمث 
ةالراب  ةأنس كان المشرف يه  ه ع العمهية ، ةهو ال   أام ب م  المتهمها ةإح ادهه 

السهر أخماخهه بسميادتس إلم  المكمان المت مغ يهيمس ، كمما إل  ال  د  حت  إتمام الثأر ة 
أنممس سممهه لهمممتهه الرابمم  عرأممة لممربط يه ممي الم  ممي يهيممس بهمما ثممه اسممتءخس لهم  ممي يهيممس 
ة ربس ةخحاةلة ع  س ةتكتيف  د س ةعه  خءبسس ، ةكههما أ عما  تشمكل المركا الممال  

س الأايا عاإلا بعدم   ول   هد الرل  م ا يه  خا ل ريمة الثأر  كون أد ت ما خا
، ةأد أست ر أ اي هم ع المحكممة يهم      أخر د يسسخسئولهتس يا الثأر ألنس كان  

 رهمرع الأمايا خما ل مو  أة ل ما   أن خحكمة المو مو  ليسمت خهاخمة بمالرل يهم  كمل خما
 خو ممويي ةأن  تتيعممس  ممي كممل شممبهة  ييمهمما بممل  ك ممي أن  كممون  ممي سمميا  الحكممه خمما

 ن40ا الد ا  "  ك ي لهرل  م ا يه  ه 
خمما أممانون الع وبممات يهمم   433خمما جانممب آعممر نممص المشممر  الههبممي  ممي المممال       

اليي  يه  ال اس بدةن ةجس حغ حهث نصت يه  أنس "  عاأب بالحيس كل خوظمر 
يممموخي أممام بممماليي  يهمم  أحممد األشمممثاص ختعممد ا حممدةل سمممهأاتس " ن ه مما أممد  حمممد  

العمموخي بمها نمص هم ع الممال  ةال  مر  تعاد   مي تأبهمغ أ  ال صمهها يهم  الموظمر 
ةلكما المحكممة العهيما حسممت األخمر ةأمردت ايتمي " إن الثأمر    428خما الممال  2

أعم  الم  مي يهيمس  خا  ن ن   تح مغ بمانتاا  أة 2/ 428الم صوص يهيس  ي المال  
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خمما المكممان المم    وجممد فيممس لةن د مماع ةإبعممالع ي ممس ، ةأأمم  إلممهتس بممس، ةأن اليممي  
خمما  ن  هممو شممأنس شممأن أ  قممي  أممانوني  تح ممغ 433يهيممس  ممي المممال  الم صمموص 

بالح ا يه  حرية الم  ي يهيس  ي الت و  ةت ههد حركتس لةن أن  توأمر األخمر يهم  
أ مماي  تممر  تخ يممة خحممدل  ، ةخمما ثممه  ثممتهط الرك ممان المال ممان  ممي كممل خمما ال مممريمتها 

مممما ةيممممء بحكمممه نمممص الم صممموص يهههمممما  مممي الممممالتها المممم كودتها  مممي أيهمممب حااته
خما  ن  ةجمب خعر مة أعمص ال صمها بمالتأبهغ ، ةلمما كمان لهيمي  خع م   12المال  

أممانوني عمماص حهممث ت اةلممس المشممر   ممي ال صممل الرالممث خمما اليمماع الرمماني خمما  نإ نا 
بايتيمممادع أحمممد إجمممرايات جمممم  اإلسمممتداات ةالتح همممغ ،  طنمممس كهمممما كمممان ال عمممل الممممال  

م  ي يهيمس ةالح ما يهيمس ، ةحرخانمس خما حريمة الت مو  أمد تمه المكون انتاا  أة أع  ال
ب يمممة اليمممي  يهيمممس ، ةتأ مممد ذلمممن بكونمممس إلمممالدا خمممما  عت مممد أن ال مممانون  ثولمممس سمممهأة 
اليي  ةلو  ي إحدى إلودع ، ةيكون المكان ال   أع  إليس الم  ي يهيس خما األخك مة 

خمما  ن ن  هممو  433التمي   ممال إلههمما خما  ممته اليممي  يهمههه يممال  ،  ممطن نمص المممال  
خمما ذات   428الواجممب التأبهممغ ، أخمما إذا لممه  تح ممغ شممئ خمما ذلممن  ممطن نممص المممال  

 ن41ال انون هو األةل  بالتأبهغ
  تحقيق كسب مادي 

أمرد المشممر  ظممرف خشمدل آعممر ةهممو إذا كمان الهممدف خمما الثأمر الحصممو  يهمم       
الممما   ممطذا ثبممت أن الممدا   لهثأممر هممو ل مم  ال د ممة تشممدل الع وبممة يهمم  ال مماني ةهممو خمما 

 ن ن  ا / إذا ةأ  ال عمل لهحصمو  يهم    2/   428المشر   ي المال  يبر ي س   
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ير ممس كانممت الع وبممة السمم ا خممد  ا كسممب خ ابممل إطممء  السممراح ،  ممطذا ح ممغ ال مماني 
 تايد يه  ثماني س وات ن

ن مممد أن المشمممر   مممي هممم ا اليمممرف حممماة  أن  سمممد اليممماع أخمممام ال  ممما  الممم  ا أمممد تمممد عهه 
حاجتهه إل  الثأر خما أجمل خأاليمة ذةيهمه ب د مة خاليمة خ ابمل إطمء  سمراحهه ،   مد 

تصمل إلم  السم ا  يمل يه  د   الع وبة  ي حالمة حصمو  ال ماني يهم  خ ابمل خمال  
ثممممان سممم وات نال مممد ر بالممم كر ه ممما إلممم  أن أيهمممب حممماات الثأمممر التمممي سممم هت  مممي 

 الس وات األعهر  الهدف ةالغر  خ ها هو الحصو  يه  خ ابل خال  ن
 ظروف متعلقة بالمجني عليه - ع

خا عء  است راي ال صوص ال انونية الثاإلة ب را ه الثأر ن د أن المشمر      
ه ممة بممالم  ي يهيممس  تمم ل  إلمم  تشممد د الع مماع يهمم  ال مماني  أةدل يممد  ظممرةف ختع

 -ةهي يه  ال حو التالي :
  سن المجني عليه 

الم  مي شدل المشر  ال  ا ي الههبي الع اع يه  خرتكب جريممة الثأمر إذا كمان      
يهيس إلغهر لةن الرابعة يشر أة أاإلر  له  بهمب الراخ مة يشمر ةذلمن خما عمء  نمص 

التممي جمماي  ههمما " ننن تكممون الع وبممة الحمميس خممد  ا ت ممل يمما   2-3/ف  411المممال  
س ة إذا ادتكب ال عل  د أنر  يهر ختاةجة  ترةاح يمرها بمها الرابعمة يشمر  ةالراخ مة 

 يشر  ن
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 ت األنر  لةن الرابعة يشر  ننننةتأبغ الع وبة ذاتها ةلو ادتكب ال عل بالر ا إذا كان
لتمي جماي  ههما "  عاأمب بالسم ا خمد  ا تايمد ا 2/ف 412ذلن نص المشر   ي الممال  

يه  عمس س وات كل خما عأمر شثصما أة أحمت ع بمس بمالع ر أة التهد مد أة الثمدا  
 ب صد ادتكاع أ عا  شهوانية ن

ةتاال الع وبة بم داد ا ت اةت الرهث إذا ادتكب ال عل  د شثص له  ته الراخ ة يشمر  
 ننننن"

جمماي  ههمما "  عاأممب بالع وبممات الم صممموص  التمممي 413كمم لن نممص المشممر   ممي المممال  
يههها  ي ال  رتها األعهرتها خا المالتها الساب تها إذا ادتكب ال عل المبها  ههما لةن 
ي ر أة تهد د أة عدا  يه  خا كان لةن الرابعة يشر  أة يه  خما كمان خري ما  مي 

ناشمئ  ي هس أة ياجاا يا الم اةخة ل معر ن سمس أة بدنمس ةلمو كمان هم ا ال معر يهمر
 يا  عل ال اني ن

   طذا ةأ  ال عل يهم  ط مل ت مل سم س يما  406ك لن نص المشر   ي المال  "
خممما  الرابعممة يشممر  أة يهمم  خصمماع بعاهممة  مممي الع ممل ةلممو تمكمما همم ا األعهممر

خمما همم ا  428الهممرع خممما كانممت لممس حراسممتس أة خراأبتممس  تأبممغ أحكممام المممال  
 ال انون "ن

ن مممد أن المشمممر  أمممرد حما مممة أكرمممر إذا كمممان ال مممحية أة الم  مممي يهيمممس ط مممء لةن     
الرابعممة يشممر أة أاإلممر لممه  كمممل الراخ ممة يشممر ةهممي ال ئممة األةلمم  بالحما ممة ت مماع خرممل 
همم ع األ عمما  ةذلممن لسممهولة عممدايهه ةاسممتدداجهه ةيممدم أممددتهه ال سمممانية يهمم  خ اةخممة 

الممم   أممد  تعر مممون لممس ، ة مممي ذلممن أمممردت الع ممر ةالتهد مممد المصمماحب ل عمممل الثأممر 
ةيممر  يهيممس  -13-المحكممة العهيمما "  الرابممت أن الممتهه اسممتغل إلممغر الم  مي يهيممس 
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بأريغ الثدا  تعهيمس قيال  السيادات ،  هما إلدأس الأ ل ن هس ليء إلم  خ أ مة الغابمات 
خعممس بأممر  المأمماد حهممث ت ممل الحركممة، ةكممان أصممدع خمما ذلممن إتيممان األ عمما  الشممهوانية 

ةالعبث بشر س ، ةه ا ال صد ختح غ خا ن ل الأ مل لميء ةالمكمان الم   ن همس إليمس ةلةن 
يهمه أههمس ةخمما أنتهم  إليممس ن همس خما انتهمماك لعر مس يهمم  ال حمو الم   ثبممت حصمولس  ممي 
حغ المتهه ، ةليس بءتم لتوا ر جريمة الثأر أن  ته ح ا الم  ي يهيس بال و  ةإنما 

ثأممر بأريممغ الثممدا  ، عاإلممة بال سممية لهم  ممي يهيممس ال اإلممر  ك ممي لتوا رهمما أن  ممته ال
 ن42"

 ممممي الم ابممممل   ممممطن بعمممم  التشممممريعات العربيممممة ة ممممعت حما ممممة ج ا يممممة أكرممممر ة مممموحا 
ةة ممممعت نصوإلمممما عاإلممممة ي ممممدخا  كممممون الم  ممممي يهيممممس ط ممممء أة أاإلممممر، كال ممممانون  

خمما ناحيممة أعممرى لممه  تممبا المشممر  المصممر  جممرا ه عأممر  المصممر  كممما سممبغ بيانممس،
يالغها ال كود أ  له تحع بأ  ت ييه تشريعي ن ت دد اإلشاد  أنس ا  ستأي  ال ماني ال

أن  حتل بعدم خعر ة سما الم  مي يهيمس ةأمت ادتكماع ال ريممة حتم    همت خما الع وبمة 
التي ت ص يه  أنس " ا   وت له ايمل أن  حمتل  422ةذلن تأبي ا ل ص م   المشدل ،

ل مممرا ه الم صمموص يهههمما  مممي همم ا اليمماع يهممم  ب ههممس بسمما الم  مممي يهيممس إذا ةأعممت ا
أاإلر لةن الرابعة يشر  " ةه ا خما   أبمغ يهم  جمرا ه الثأمر الم صموص يهههما  مي 

 ن 411-412المال  
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  جنس المجني عليه 
التممي جمماي  ههمما "  عاأممب بممالحيس خممد  ا ت ممل  411 تبممها خمما عممء  نممص المممال       

يهممر ختاةجممة أة اسممتي اها بممالع ر أة التهد ممد أة  يمما سممتة أشممهر كممل خمما عأممر إخممرأ  
 الثدا  ب صد الاةاا خ ها ن

تكمون الع وبمة الحمميس خمد  ا ت مل يمما سم ة إذا ادتكممب ال عمل  مد أنرمم  يهمر ختاةجممة  
  ترةاح يمرها بها الرابعة يشر  ةالراخ ة يشر  ن

الرابعمة يشمر   ةتأبغ الع وبة ذاتها ةلو ادتكب ال عل بالر ا إذا كانمت األنرم  لةن     
 نننن "

"  عاأمب بالسم ا خمد  ا تايمد يهم  عممس سم وات  412ك لن نص المشر   مي الممال  
كل خا عأر شثصا أة أحت ع بس بالع ر أة التهد د أة الثدا  ب صمد ادتكماع أ عما  

 شهوانية ن
ةتاال الع وبة بم داد ا ت اةت الرهث إذا ادتكب ال عل  د شثص له  ته الراخ ة يشمر  

  د اخرأ   ختاةجة "أة 
ه ا التشد د داج  لحما ة األنر  نتي ة  ع ها ةيدم أددتها يه  الم اةخة ةالمد ا  يما 
ن سممها خممما  عتممد  يهههمما همم ا خمما جانممب خمما جانممب آعممر   ممطن أيهممب لةا مم  عأممر 

 اإلنا  هي لةا   يهر أعءقية لغر  المواأعة أة هتن العر  ن
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  الحالة الصحية للمجني عليه 
التممي جمماي  ههمما "  عاأمب بممالحيس خممد  ا ت ممل يمما سممتة أشممهر  411عمء  نممص المممال  

كمممل خممما عأمممر إخمممرأ  يهمممر ختاةجمممة أة اسمممتي اها بمممالع ر أة التهد مممد أة الثمممدا  ب صمممد 
 الاةاا خ ها ن

تكمون الع وبمة الحمميس خمد  ا ت مل يمما سم ة إذا ادتكممب ال عمل  مد أنرمم  يهمر ختاةجممة  
 شر  ةالراخ ة يشر  ن ترةاح يمرها بها الرابعة ي

ةتأبغ الع وبة ذاتها ةلو ادتكب ال عل بالر ا إذا كانمت األنرم  لةن الرابعمة يشمر      
 أة كانت خري ة الع ل أة ياجا  يا الم اةخة  "

   طذا ةأ  ال عل يه  ط ل ت ل س س يا الرابعة  406نص المشر   ي المال  "
األعهر خا الهرع خما  يشر  أة يه  خصاع بعاهة  ي الع ل ةلو تمكا ه ا

 خا ه ا ال انون "ن 428كانت لس حراستس أة خراأبتس  تأبغ أحكام المال  
  صلة الجاني بالمجني عليه 

همم ع اليممرةف ختعه ممة بصممهة ال رابممة التممي تممربط ال مماني بممالم  ي يهيممس ةايتيادهمما ظممرف 
خا ن مس  خشدل  ةذةة ال رب  هه األإلو  ةال رة  ةالاةا ةاألعو  ةاألعوات ةاألإلهاد

الددجة ةاأليممام ةاألعموا  ةأب ماههه ، ةا  عمد بمها ذة  ال ربم  األإلمهاد إذا تمو ي أحمد 
 الاةجها لةن ي ب "ن

/   2 ن ن  ةالتممي تمم ص يهمم  أنممس "  2/   428ةأممد ةدل المم ص يهههمما  ممي المممال  
ةتكممون الع وبممة السمم ا خممد  ا تايممد يهممم  سممي  سمم وات إذا ادتكممب ال عممل أ/  ممد أحمممد 

 األإلو  أة ال رة  أة الاةا ن
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إن ةأممو  اإليتممداي يهمم  أحممد ذة  ال ربمم   مرممل عأممود  اجراخيممة لممدى ال مماني المم   لممه 
 ولي أ  قيمة لصهة ال رابة،  مرل ه ا الشثص لما  تمرلل  مي اإليتمداي يهم  أشمثاص 

 نآعريا 
نممص يهيممس المشممر  الههبممي خمما ظممرةف خشممدل  ل ممرا ه الثأممر ةالتممي يهمم   ديممه خمما   

اساسها يهع خا الع اع ، إا انس ةباإلطء  يه  بع  التشريعات الم ادنة ن مد أنهما 
توسممعت  ممي اليممرةف التممي تايممد خمما شممد  الع وبممة ةبالتممالي  ح ممغ الع مماع الممرل  الممءتم 

العماني شدل خا الع اع خا عء  نمص الممال   لمرتكبي جرا ه الثأر ،    د المشر 
خممما أمممانون الع وبمممات بحهمممث شمممدل المشمممر  خممما ي وبمممة اليمممي  يهممم  األشمممثاص  322

ةعأ هه ةحيسهه بالس ا خد  ا ت ل يا سي  س وات ةا تايد يه  عممس يشمر  سم ة 
 - ي الحاات ايتية :

ةبعمد  15  عمء  الهموم ا  أنمس له ماني  رإلمة التراجم 15إذا تالت خد  الثأر يهم   
 ن43ان  اي ه ع المد  يد ذلن ظرف خشدل ن

خما أمانون  344ال د ر بال كر ه ا أ  ا إل  خوأر المشر  اإلخاداتي خا عمء  م    
الع وبمممات الممم   أمممرد  ههممما ي وبمممة السممم ا الم بمممد أة اإليمممدام اذا نمممتل يممما ذلمممن خممموت 
الم  ممي يهيممس ةايتبممرع ظممرف خشممدل لهع مماع إذا ا  مم  ال عممل إلمم  خمموت الم  ممي يهيممس 

 ن44كانت الع وبة اإليدام أة الس ا الم بد 
                                                           

( مخس عشرة سنة إذا كان اخلطف أو ١٥( سبع سنوات، وال تزيد على )٧وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن ) - 43
إذا زادت مدة اخلطف أو القبض أو احلجز أو احلرمان من احلرية  – : القبض أو احلجز أو احلرمان أبحد األحوال اآلتية

 ، قانون اجلزاء العماين،مرجع سبق ذكره.322، املادة  ( مخسة عشر يوما١٥على )
،السنة السابعة 182 العدد ،اجلريدة الرمسية،بشأن إصدار قانون العقوابت1987لسنة  3قانون احتادي رقم  - 44

 .20/12/1987 بتاريخ عشرة
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لممة خمموت المشممر  الههبممي خمما عممء  نصمموص جممرا ه الثأممر لممه  ت مماة  همم ع المسممألة حا
المثأمموف نتي ممة ل ريمممة الثأممر همم ا خمما ناحيممة خمما ناحيممة أعممرى نممص المشممر   ممي 

خا  ن   يه  الموت أة اإل  اي ال ماجه يما جريممة أعمرى ةالتمي تم ص "  385المال  
إذا ترتمممب يهممم   عمممل  عمممد جريممممة يمد مممة خممموت شمممثص أة إ ممم ايع ك تي مممة لمممه  تعممممدها 

-377"يهمم  ال مماني أحكممام المممالتها  ال مماني ةلممه  كمما خمما شممأن ال عممل إحممداثها تأبممغ
 ن 384

 ن د أن أدكان جريمة الموت ال اجه يا جريمة يمد ة هي :
 نأن  رتكب ال اني جريمة يمد ة  -

ه ا تح غ الشر  األة  ةهو ادتكاع جريمة الثأر ةالتمي تعمد خما ال مرا ه العمد مة ةا 
 نطريغ الثأأ  مكا أن ترتكب يا

 نها ال اني ي يهيس ك تي ة له   صدخوت الم  -
نممتل يمما  جريمممة الثأممر  ة مما  الم  ممي يهيممس ةهممي نتي ممة لممه   صممدها خمما الثأممر 

ا عمما   ال صممد خمما جريمممة الثأممر ة ممغ الم ممرى العممال  لءخممود إخمما المماةاا أة اتيممان 
 نشهوانية أة تح هغ كسب خال 

أا  كممممون خمممما شممممأن ال ريمممممة العمد ممممة إحممممدا  الو مممما  ة ممممغ الم ممممرى العممممال   -
 لءخودن

سممالر المم كر   ممب أا  كممون الثأممر خمما  385ن أخممام تأبهممغ نممص المممال  حتمم  نكممو 
ال ممرا ه التممي تمم ل  إلمم  الو مما  ة ممغ الم ممرى العممال  لءخممود ، لكمما  تبممها أن السممهوك 
اإلجراخي ال    رتكيس ال ماني  مي جمرا ه الثأمر بماإلكراع  أعم  إلمود  اسمتعما  الع مر 

السهوك خا شأنس أن  حد  الو ا   أة التهد د المصاحب ل عل الثأر أة الح ا ، ه ا
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ة ممممغ الم ممممرى العممممال  لءخممممود أة كممممان يهمممم  ال مممماني أن  توأمممم  حممممدة  الو مممما  نتي ممممة 
 استثدام الع ر ن

ل لن نرى أنس  ي حالة نتل يا الثأر خوت الم  ي يهيس ك تي ة له   صدها        
تأبهممغ  ن ن  سممال ة المم كر،  ةيمكمما 385ال مماني  طنممس ا  مكمما تأبهممغ نممص المممال  

جريمممة ال تممل بت مماةت ال صممد بايتيمماد أن خمما خيمماهر الع ممر اسممتعما  ال ممرع ةالمم   
 ن45 مرل إلود  خا السهوك اإلجراخي ل ريمة ال تل بت اةت ال صد ةجريمة الثأر 

بتقريار بعاض األحلاام  1985لسانة  10ثانيا  الظروف المشددة طبقاا للقاانون رقام 
 الخاصة بجرائم اآلداب العامة.

يهم  أن خما  1985لسم ة 10نص المشر   ي نص المال  األةل  خا ال انون دأه     
بها ال را ه المثهة بالشرف، ال را ه  د الحرية ةالعمر  ةاألعمء  الم صموص يهههما 
 مي اليماع الرالممث خما الكتمماع الرالمث خمما أمانون الع وبممات ، ةتعتبمر جممرا ه الثأمر  ممي 

وادل   ممي همم ا اليمماع ةيسممر  يهههمما خمما  ممما ال ممرا ه المم 413 – 412 -411الممموال 
 ن ن ن ةنص المشر   428 -406ه ا التشد د ةيثرا خا نأا  ه ا التشد د الموال 

  ي المال  الرانية خا ه ا ال انون يه  التشد د  ي حالتهان
الحالة األةل : أن تاال ي وبة جرا ه الثأر السابغ ذكرها إلم  الرهرمها إذا كمان ال ماني 

 ا  الشرطة أة خما لهه إل ة خأخود ال يط ال  ا ي نخا العاخهها بأجه
الحالة الرانية : تاال الع وبة إلم  ال معر إذا كمان ال ماني خما المكه مها بحما مة ايلاع 
العاخمممة أة ديممما  األحمممدا  أة كمممان د يسممما لهم  مممي يهيمممس  مممي العممممل أة خمممما يهمممد إليمممس 

                                                           
للمزيد يف هذا املوضوع أنظر د. ابوبكر أمحد األنصاري ، شرح قانون العقوابت اخلاص )جرائم اإلعتداء على  - 45

 . 201-202، ص 2013األشخاص( ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،الطبعة األوىل ،
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اف يهيمس أة الييمام بشمأن خما بريا تس أة تربهتس أة تريي س أة تددييس أة يءجمس أة اإلشمر 
 شئونسن

أ  مما نممص المشممر   ممي المممال  الرالرممة يهمم  ي وبممات تيعيممة تتمرممل  ممي الحرخممان خمما    
اإلنتثاع ألتحالات ةال  ابات ةالرةابط المه ية، يمدم الصمءحية لتمولي شم ةن الوإلما ة 

 ل يدم أبو  الشهال  أخام ال هات ذات اإلعتصاص ال  ا ي  ي يهر المسا ةال واخة،
ال  ا يممة ،الحرخممان خمما الحصممو  يهمم  شممهال  حسمما السممهر  ةالسممهوك، يممدم الصممءحية 
لتولي ةظي ة خأخود ال يط ال  ا ي ةلو كان أد دل إل  المحكوم يهيس ايتيماد، ةيهم  

 ن 46المحكمة أن تأخر ب شر خ أو  الحكه يه  ن  ة المحكوم يهيس
 عقوبة الخطف المقترن بظرف مخفف  -الفقرة الثانية   

اذا كان اأتران ال ريمة بيمرف خشمدل خما شمأنس تشمد د الع ماع  طنمس بالم ابمل اأتمران     
ال ريمة بيرف خث ر  سمتهام تثفيمف الع وبمة يهم  ال ماني أة اإلي ماي خ هما ةأمد أةدل 

 نه  ال حو التاليةاإلي اي خ س ي المشر  الههبي حاات لهتثفيف خا الع اع
    يهمم  أنممس " تث مم  الع وبممات الم صمموص    ن ن  414نممص المشممر   ممي  المممال

إلمم  ال صممر إذا بممالد ال ايممل أبممل إلانتممس ةأبممل   413/412/411يهههمما  ممي الممموال 
ادتكاع أ   عل شهواني خ  المثأوف إل  إيال  الحرية لس ةإيالتس إل  المحل ال   

أخمممها  مكممما ألسمممرتس أة لمممما لمممس الوا مممة يهيمممس  عأ مممس خ مممس أة إلممم  ة مممعس  مممي خكمممان
 استرجايس خ س " ن

اليرةف المث  ة الوادل   ي الممال  السماب ة تتأبمغ يهم  خرتكبمي جمرا ه الثأمر ب صمد 
ا  413ا ةالثأممر لةن اكممراع ر412ا ةالثأممر إلتيممان ا عمما  شممهوانية ر411المماةاا ر

                                                           
 .170- 169قانون العقوابت اللييب ، املرجع السابق ، ص - 46
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تثمرا خما نأما  سمريان   428- 406أخا جرا ه الثأر الم صوص يههها  ي الموال 
 ن  414نص المال 

 لكي  ست هد ال اني خا ظرف التثفيف   ب أن تتح غ يد  شرة  ةهي :
 أن     ال اني حدا لهثأر بطدالتس خا ته اي ن سس  ةليس ديما ي س ةهو خا -

 ن  يبر ي س المشر  بعياد  " ، إذا بالد ال ايل "
ال ريممة أبمل الحكمه يهيمس ةهمو ك لن اشتر  أن  كون تراج  الثاطر يا ه ع  -

 يبر ي س المشر  بم" أبل الانتمس" هم ا بثمءف بعم  التشمريعات التمي ة معت خمد  خا
خحدل  له اني لكي  تراج  يا الثأمر حتم   مك مس اإلسمت ال  خما التثفيمف ان  ماي 
همم ع المممد   مم ل  إلمم  تشممد د الع مماع نةال ممد ر بالمم كر أن اإللانممة المموادل   ممي المم ص 

ن بحكممه بممات أة أابممل لهأعمما باإلسممتئ اف أة المم    بايتيمماد أن ل ممع  مكمما أن تكممو 
 47الحكه باإللانة جاي ياخا

 كمم لن اشممتر  المشممر  الههبممي يممدم ادتكمماع أ   عممل شممهواني خمم  المثأمموف،  -
بم هوم المثال ة   ي حالة ةأو  ايتداي خاس بالشرف يه  المثأوف أث ماي اعتأا مس 

ل إلانتممس ا ت ممد  ن عمما، ةبالتممالي ا  سممت هد  ممطن إيممال  المثأمموف خمما أبممل ال مماني أبمم
 خا ظرف التثفيفن 

خ ممس أة إلمم   أ  مما اشممتر  المشممر  إيممال  المثأمموف إلمم  المحممل المم   عأممر -
ة عس  ي خكان آخا حت   سهل يه  ذةيس إ  الع ةه ا  عبر يا حسا نية ال اني 

  ي تراجعس ن

                                                           
 .275رمضان ابرة ، املرجع السابق ،ص  د.حممد - 47
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ث ممم  الع وبمممة إلممم   سمممت هد ال ممماني خممما اليمممرف المث مممر إذا تممموا رت هممم ع الشمممرة  ت
 ال صرن 

 حمممد لهمشممر  أنممس ع ممر الع وبممة  ممي تهممن األحمموا  ،إذ  ممي ذلممن حممث لهثمماطر أن      
  رج  يا جريمتس أبل أن  حد  بالم  ي يهيس اذى ن

   تممم ص يهممم  أنمممس "اذا ي مممد ال ايمممل تةاجمممس يهممم    ن ن  التمممي 424نمممص الممممال
ل  ا يمممة سمممواي بال سمممية المعتمممدى يهههممما تسممم ط ال ريممممة ةالع وبمممة ةت تهمممي ايثممماد ا

ةذلن خالام أانون األحوا  الشثصية له اني ا  ثو  الأمء   له ايل أة لهشركاي
 أة التأههغ ن

 طذا كان ال انون الم كود  ثو  الأء  أة التأههغ  ء  ترتب يه  الاةاا المع مول 
 إا ا  مماف اإلجممرايات ال  ا يممة أة إ  مماف ت  همم  الحكممه لمممد  ثممء  سمم ها ن ةيمماة 

اإل  مماف أبمممل خ مممي ثمممء  سممم وات خمما تممماديز ال ريممممة بتأههمممغ الاةجمممة المعتمممدى 
 نأء  لصالا الاةجة المعتدى يهههايههها لةن سبب خع و  أة بصدةد حكه بال

تت مممما الممم ص الممممال  السمممابغ احكمممام تتعهمممغ بسممم و  ال ريممممة ةةأمممر ت  هممم  الع وبمممة 
وص يهههما  مي   خموال بال سية ليع  جرا ه العر  ةاألعء  ةهم ع ال مرا ه خ صم

رالتعممر   420ر هتممن العممر  لةن د مما /408ر خواأعممة لةن د مما ا /407
ر 412ر عأمممر األنرممم  ب صمممد الممماةااا/411ألنرممم  يهممم  ةجمممس  ثمممد  حيايهممما / 

رتحمممري  الصمممغهرات يهممم  ال سمممغ 409عأمممر األنرممم  إلتيمممان أ عممما  شمممهوانية ا /
 رإديام األنر  يه  الدياد  ن 416ةال  ود ا /



 
 

279 
 

 

 

 م2020لسنة  العدد: األول  لوم الشرعية والقانونية        عالجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ن  مممطن نمممص الممممال  السمممابغ  ع مممي خرتكمممب جريممممة الثأمممر الم صممموص ةيهمم  ذلممم  
الثأممممر إلتيممممان أيممممما   412الثأممممر ب صممممد المممماةاا،  411يهههمممما  ممممي الممممموال 

 شهوانية خا الع اع إذا ي د تةاا إلحيا به س ةبها المعتدى يههها المثأو ة ن
رى ةيبمممدة أن المشمممر  أدال اسمممت راد العءأمممات األسمممرية خممما ناحيمممة ةخممما ناحيمممة أعممم  

إيأاي  رإلة لهم  ي يههها لتكمويا يا همة لةن  مغو  ألن الم تمم   مي حماات 
 48كه ع أد  حمل المعتدى يههها ةتد ال ريمة بأري ة يهر خياشر 

ةخا البد هي أن ال اني ا  ست هد خا ال ص إا إذا كانمت األنرم  يهمر ختاةجمة ،  مطذا 
 كانت ختاةجة  ستحهل أانونا لهثاطر أن  تاةا بها ن

ةيسمم هد الثمماطر خمما المم ص طالممما تمماةا بممالم  ي يهههمما تةاجمما شممرعيا بصممرف ال يممر 
يما ةأ  أث اي خد  الثأر ،   مد  كمون ال ماني أمد تعمر  لهتمن يمر  الم  مي يهيمس 
أث ممماي  تمممر  اإلعتأممماف ألن نمممص هممم ع الممممال   سمممرى أ  ممما يهممم  جريممممة هتمممن العمممر  

 ةالمواأعة لةن د ا الم  ي يههها ن
ر خمما الع وبممة ا  كممون نها يمما إا بعممد خممرةد ثممء  سمم وات خمما تمماديز إن إي مماي الثمماط

ادتكاع ال ريممة لةن أن   تهمي الماةاا بأمء  خما يهمر سمبب خشمرة ، المشمر  حماة  
أن  و ر نو  خا الحما ة لهم  ي يهههما ، ما تر  المشمر  أن خمد  ثمء  سم وات كافيمة 

 ن  49لتكويا أسر  ةتو هر نو  خا اإلست راد
 

                                                           
لن ا ا   ونس الياشا ، أانون الع وبات ال سه الثاص ،جرا ه اإليتداي يه  األشثاص ، لاد ال ه ة  - 48

 ن229العربية،ال اهر ،ص
 .488 – 477للمزيد أنظر د.ابوبكر امحد األنصاري ، شرح قانون العقوابت اخلاص ،املرجع السابق  ، ص  - 49
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 الخاتمة
 ي عتام بحر ا المتوا   لمو و  جرا ه عأر األشثاص خا عء  خعر ة ايليات   

ال انونيممة التممي ة ممعها المشممر  ال  مما ي الههبممي لمكا حممة همم ا ال ممو  خمما ال ممرا ه، حاةل مما 
الوأممموف يهممم  أبمممرت ةأهمممه جوانمممب جمممرا ه الثأمممر ، ةأمممد تمممه يمممر  المو مممو   مممما  

 كمون الحمد ث خكمردا سمهته بيمان   ماع ةحتم  اخيحرها ت اةل ما  ههمما آلهتم  الت مريه ةالع
 أهه ال تا ل الموإلو  خا عءلها إل  أهه التوإليات ةهي كايتي:

 النتائا  
  خمما عممء  اليحممث تبممها أن جممرا ه الثأممر لممه تممرل  ممما  صممل ةاحممد، بممل جممايت

نصوإلممس خت رأممة بممها ال ممرا ه  ممد الحريممة الشثصممية ةال ممرا ه  ممد كيممان األسممر  
 ة ةالعر  ةاألعء نةال را ه  د الحري

 ،جممرا ه الثأممر بمماإلكراع أ   ل ممرا ه الثأممر  ممي التشممري  ال  مما ي الههبممي إلممودتان
 الثدا  ،ةجرا ه عأر لةن إكراعن استثدام ال و  أة التهد د أة

  تثتهر جرا ه الثأر خا حهث المصهحة التي  حمههما  ال مانون بمالت ريه،  ع مدخا
نمت المصمهحة حما مة الحريمة ال رل مة، نص المشر  يه  جمرا ه الثأمر بماإلكراع كا

أخا  ي حالة جرا ه اإلعتأاف لةن إكراع كانت المصهحة خحل الحما ة هي سهأة 
 الوالد ا أة الوإلي ن

 ،يهم  المريه خما جسماخة  أيتبر المشر  الههبي جريمة الثأر ب صد الاةاا ج حة
ال عمل خما  م ل  إليمس هم ا  ال ريمة، ةتكما ال ساخة تحد دا  ي عأر اينر  ةخا

 .نتا ل سهبية
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 التوصيات
  إيممال  ت يمميه جميمم  نصمموص جممرا ه الثأممر، بحهممث  تممددا تحممت بمماع الثمماص

 بال را ه  د الحرية الشثصية، لتح هغ اإلنس ام ةالث و  ألحكام ةاحد  ن
  تممو هر حما ممة ج ا يممة أكبممر ل ئممة األط مما  ةال صممر ةذلممن خمما عممء  تب ممي سياسممة

 ألط ا  ةال صر ني ا ية أشد  ي خواجهة خثتأ ي ا
  إلعا  بع  التعد ءت ةخعال ة المسا ل التي له  ت اةلها المشر  بشمكل ةا ما

 خا به ها حالة خا الى الثأر ال  خوت الم  ي يهيس ةايتيادها ظر ا خشدلا ن
  خعال ة خسمألة خمد  الثأمر، ةذلمن بتحد مد خمد    مب يهم  ال ماني التراجم   ههما

لمث  مممة ةإا أيتبمممر  ممموات الممممد  ظر ممما يممما جريمتمممس حتممم   سمممت هد خممما اليمممرةف ا
 خشدلا ن

  تت مماةت خممدل الع وبممات   ههمما يمما ثممماني سمم وات  ممي  ي وبمات جممرا ه الثأممر ا
تت اسممب خمم  لدجممة جسمماخة ال ريمممة  حمما  تمموا ر ظممرف خشممدل، همم ع الع وبممات ا

 المرتكية التي تشكل إيتداي يه  أهه ح و  اإلنسان  ةهو الحغ  ي الحرية ن
 جرا ه الثأر خا ال  ا مات  مي كمل األحموا  خهمما كمان المدا      ب ايتياد كل

ت ل الع وبة يا ثءثمة سم وات كحمد ألنم  ةعمسمة يشمر  بحهث ا ةداي ادتكابها،
س ة كحد أأص  لتح هغ الرل  العام ةالثماص خما الع ماع، ةيمكما إأمراد ي وبمة 
السممم ا الم بمممد  مممي حالمممة إلممماحب جريممممة الثأمممر تعممم  ب الم  مممي يهيمممس بمممدنيا 

  سيا ن ةن
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 المراجع
 أوال الكتب

ابوبكر أحمد األنصاد  ، شرح أانون الع وبات الثاص رجرا ه اإليتداي    -1
 ن2013يه  األشثاصا ،لاد الكتب الوط ية ،ب غات  ،الأيعة األةل  ،

أحممممممد  تحمممممي سمممممرةد ، الوسممممميط  مممممي أمممممانون الع وبمممممات ،ال سمممممه الثممممماص  -2
 ن،لاد ال ه ة العربية 4،1991، 

خعمممر الراتأممي ،خحا ممرا ت  ممي ال ممانون ال  مما ي رال سممه العممام ا،  إخحمممد -3
 ن2016، 2خكتية طرابهس العهمية العالمية ، 

لاد إحيممماي التمممرا   ال ممماي الرالمممث، ج مممد  يبمممدالمهن ،الموسممموية ال  ا يمممة، -4
 ن1948لب ان، بهرةت، العربي،

 ن284دهةف يبهد ، ص -5
 ا ا   ونس الياشما ، أمانون الع وبمات ال سمه الثماص ،جمرا ه اإليتمداي يهم   -6

 األشثاص ، لاد ال ه ة العربية،ال اهر ن
، لاد  3 وتيممممة يبدالسممممتاد ، شممممرح أممممانون الع وبممممات رال سممممه الثمممماصا،   -7

 ن1982ال ه ة العربية ، ال اهر  ،
 ه ،جمممرا -ال سمممه الثممماص–خحممممد دخ مممان بممماد  ، أمممانون الع وبمممات الههبمممي  -8

اإليتممممداي يهمممم  األشممممثاص ، خكتيممممة الوحممممد  ، شمممماد  يمممممرة بمممما العمممماص 
 ن2019،طرابهس ،لهبيا ، 
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 ثانيا القوانين  
ا، خ شممممودات 2005أممممانون الع وبممممات الههبممممي ةالتشممممريعات المكمهممممة لممممس رحتمممم  سمممم ة -1

 ن2006، 1المركا ال وخي لهدداسات ال انونية ةبحو  ح و  اإلنسان، 
ة  مما ألحممد  التعممد ءت بالمراسمميه  1937لسمم ة  58أممانون الع وبممات المصممر  دأممه  -2

، ، لاد العربمممممممممممممي له شمممممممممممممر ةالتوتيممممممممممممم   2011لسممممممممممممم ة 10،11،126ب ممممممممممممموانها أدأمممممممممممممام 
 ن2013،ال اهر ،

،ال ريممد  بشممأن إإلممداد أممانون الع وبممات1987لسمم ة  3أممانون اإلخممادت اإلتحممال  دأممه -3
 ن20/12/1987 بتاديز السابعة يشر ،الس ة 182 العدل الرسمية،

 ن1969لس ة   111أانون الع وبات العراأي دأه  -4
بطإلممداد أممانون ال ممااي ، خهحممغ  2018/7التشممري  العممماني خرسمموم سممهأاني دأممه  -5

 ن47،الس ة  1226،2018/1/14ال ريد  الرسمية،  دأه
 األحلامثالثا 

 احكام المحكمة العهيا الههبية-1 
 ال    المصريةنأحكام خحكمة -2
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 التأمين عن المسؤولية القانونية المهنية

 *. سالم الغناي فرحاتد

 مقدمة
تتصل فكرة المسؤولية بصورة عامة، اتصااًل وثيقًا بالمبادئ واألهداف التي يقوو  عيهاوا 

االجتماعيوة م  االتتصوادية م  السياووية، ألل الةايوة تنظيم المجتمو،، وووام مول النا يوة 
التي يسعى إلهاا كل مجتم، هي اوتقرار األوضاع فيه بصوورة تكلول األمول والنمنةهنوة 

 والرفاهية ألفراده.
وتحقهووه هووله الةايووة أتنيوو  مل أووتم تنظوويم األوضوواع فووي المجتموو، عيووى مووو  ومبووادئ 

لعصوور، لكووي يجوود  يووواًل لمووا أوونجم عنوود معهنووة، وكووللو بمواابووة الت وورطعاا لمتنيبوواا ا
 التقد  العيمي مل آثار ويبية.

فالمسووؤولية هووي الحالووة التووي أهؤااوول فهاووا ال وو،  عوول عموول متوواه، وهوولا العموول يلتوور  
إاووًاًل بقاعوودة، فووتل كاةووة القاعوودة تاةوةيووة، فوواؤاًي يسووتتب، مسووؤولية تاةوةيووة يقا ياووا 

دة ماًقيووة، فالمسووؤولية تكووول مد يووة، وتكووول جووءام  وودده القوواةول، ممووا إاا كاةووة القاعوو
 المؤاالة عناا بالصلة ااتاا.

ولكووي تقووو  المسووؤولية يجوو  مل أتوووافر فهاووا ال،نوون المتمذوول فووي عوود  تنلهوول االلتءاموواا 
التووي ةوو  عيهاووا العقوود مو القوواةول، ومل أووؤدإ هوولا ال،نوون إلووى إ ووابة الةهوور بال وورر، 

فوووي ميوووادأل الن ووواا العيموووي المانوووي والتقنوووي الوووو مةوووه كيموووا تقووودمة الحيووواة المعا ووورة 
                                                           

 جامعة طرا ي  –ع و هينة التدرط  بكيية القاةول  *
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والصناعي والتجوارإ، م وبا اللورد ماذور تعرضوًا ؤ ودار ال ورر، مموا ينور  موضووع 
 التعوطض عنه.

وكذهرًا ما ي،نئ م حاب المال، وموا أترتو  عيوى الوو مول وتووع مضورار، مموا معنوى 
مظواهر ليمسووؤولية لموضووع المسوؤولية المانيوة اامووًا كبهورًا ومهميوة بالةوة،  هوو  تولودا 

تنال في االعتبار النا ية اللنيوة لصوا   المانوة، ومول ثوم ة ونا فكورة ال،نون المانوي، 
 ووام كال هلا األاهر محا  مو طبه  مو  هدلي، مو غهرهم مل المانههل.

والبحووو  فوووي المسوووؤولية المانيوووة يعووود فوووي غايوووة األهميوووة، وطحتوووا  إلوووى تووودر كبهووور مووول 
 ورورطل مموا تود يصودر مول بعوض م وحاب الماول مول الموااةة، مول  هو   مايوة الم

مانام، ومل  ه  توفهر الحرطة واالطمئنال لاؤالم المانهوهل وت وجيعام عيوى اال تكوار 
 والتقد  العيمي، وهلا ما دف، بالم رع إلى إ دار تواةهل اا ة تحقه هلا التواال.
عووووطض وعيوووى هووولا فوووتل مهميوووة هووولا البحووو  تقوووص عيوووى  اجوووة األفوووراد ليحصووووي عيوووى ت

 ال رر الناجم عل المسؤولية المانية.
 وبنام عيى الو تقسم هله الدراوة إلى مبحذهل اثنهل. 

 األول : مفهوم المسؤولية المهنية والتأمين عنها.

 الثاني: آثار عقد التأمين عن المسؤولية المهنية.
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 المبحث األول
 مفهوم المسؤولية المهنية والتأمين عنها.

التنمهل عول المسوؤولية المانيوة مل تتعور  إلوى البحو  فوي ماهيوة أتني  الحدأ  عل 
المسووؤولية المانيووة فووي منيوو  موي وموول تووم معرفووة ملاووو  التوونمهل عوول هووله المسووؤولية، 

 في مني  ثال.
 المطلب األول

 مفهوم المسؤولية المهنية.
إةسوال المسؤولية المدةية تعرف بنةاا االلتءا  بت ً  ال ورر الواتو، عيوى الةهور، فكول 

عاتوول مسووؤوي عوول فعيووه مو فعوول منوو،ا  تووابعهل لووه، مإ ميووء   واجبوواا معهنووة تجوواه 
 الةهر، مهماا عد  اؤضرار به.

وتنقسم المسؤولية المدةية إلى عقدية وتقصهرطة، فتكول المسؤولية عقدية إاا ة نا عل 
ة إاوووًي م ووود طرفوووي العقووود بالتءاماتوووه مو عووول امتناعوووه عووول تنلهووولها، وتكوووول المسوووؤولي
تقصهرطة إاا كال االلتءا  اللإ تم اؤاًي به مصدره العمول غهور الم وروع مإ م،اللوة 

 التءا  متره القاةول.
وم، تقد  الحياة وت ابكاا، ت اعلة م اال المانههل م، عمًئام ةتيجة لرداا اللعل 
التي طالة كل المال الحرة، ودفعة بالعمًم المت وررطل ماذور إلوى المنواداة بمسوؤولية 
الماني، الو مل عد  األال بمساملة الماني عل مانائه، تد أوؤدإ إلوى عود  االهتموا  
واالاترار مل تبيه عل األعبام الميقاة عيى عاتقه تجاه مانتوه، التوي تتنيو  باؤضوافة 

 إلى الت،ص  اللني،  لاا ماًقية متعددة.
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التوالي م وبا وتد اجم، اللقه والق ام في معظمه عيى هجر عد  مسؤولية الماني، وب
اللنهووول عمومووًا ااضووعهل ليقواعوود العامووة ليمسووؤولية المدةيووة،  هوو  توود ورد فووي مؤلووص 

ًً لما يق، مل (1)دوما ، مل مبادئ المسؤولية تنبه في الت رط، المدةي تنبيقًا عامًا نام
األفعاي في الحياة العادية ولما يقو، مناوا فوي مءاولوة الماول الم،تيلوة،  ول ولموا يقو، مول 

لهل العموووومههل، ثوووم اووو  مووول مربووواب الماووول والموووو لهل بالووولكر، بووونل معتبووورهم الموووو 
مسووؤولهل، ال عموووا يقوو، مووونام موول إهمووواي مو رعوةووة فحسووو ،  وول عموووا أرتكبوةووه بسوووب  

 جايام مي ا.
إل الةايووووة لكوووول موووول المسووووؤولهتهل العقديووووة والتقصووووهرطة، هووووي غايووووة وا وووودة متمذيووووة فووووي 

، أتجوه  (2)الم ورور، واللقوه المعا ور التعوطض عل ال رر الولإ يقو، عيوى ال و، 
إلووى إةووه ال توجوود فوورو  جوهرطووة  ووهل المسووؤولية العقديووة والتقصووهرطة، وطقصوودول بعوود  

 االاتًف هنا ممرطل:
 هو ترجيا الرمإ القائل  و دة ال،نن العقدإ وال،نن التقصهرإ. األول:
أتعيه بع م اؤثباا فيي   حيحًا مل الم رور أيتء  بتثبواا انون مو إهمواي  الثاني:

المسوووؤوي عنووود التمسوووو بالمسوووؤولية التقصوووهرطة، مموووا عنووود التمسوووو بالمسوووؤولية العقديوووة، 
فيكلوووي إثبوووواا وجووووود العقوووود، فوووً أيووووء  بتثبوووواا انوووون المسوووؤوي و ةمووووا عيووووى األاهوووور مل 

، مإ مل هلا ال،ًف اللقاي  وهل اادوا  أت،ي  مل المسؤولية بتثباا السب  األجنبي

                                                           
ودي، فر ، مسؤولية األطبام والجرا هل، مجية القاةول واالتتصاد، جامعة القاةول واالتتصاد،   ((1))

 .384،   4جامعة القاهرة، العدد 
، 1997،ا سا  الدأل كامل األهواةي، النظرطة العامة لًلتءا ، المصادر غهر اؤرادية د.   ((2))

  13. 
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المسؤولهتهل وو دتاا، تد اةتاى إلى التسييم بنل المسؤولهتهل تتحودال فوي األوواه وهوو 
 .(3)ال،نن

  أيقوووول عيوووى عووواته المانهوووهل 1936وتووود كوووال اللقاوووام والق وووام اللرةسوووي  توووى وووونة 
موواأو  20 تووارط  المسووؤولية التقصووهرطة، إال مةووه بصوودور  كووم محكمووة الوونقض اللرةسووية 

، فقود تراجوو، اللقووه والق وام عوول هووله النظورة، وموول ثووم فقود اعتبووروا مل هووله  (4)  1936
 المسؤولية الميقاة عيى م حاب المال الحرة هي عقدية وليسة تقصهرطة.

مما التءا  الماني بالعقد، تد يكول التءاما  بلي عناية مو  تحقهه ةتيجة وفقًا لما تقت ويه 
 م وي المانة.

لكل ما يً ظ هنا مةه في بعض األ يوال تكوول المسوؤولية العقديوة ال يمكول االعتوداد و 
 اووا، والووو فووي الحوواالا التووي ال أوجوود العقوود فهاووا  ووهل المانووي وعمهيووه، وموول ثووم تكووول 

القاةول رتم "المسؤولية التقصهرطة هي المتبعة، كما هو الحاي بالنسبة ليمحاماة ال عبية 
لسوونة  17لنبهوو  فووي المست وولياا العامووة وفقووًا ليقوواةول رتووم "، وكووللو ا1981لسوونة  4

   ب نل المسؤولية النبية. 1986
وعيى هلا فتل طبيعوة المسوؤولية ليمانوي فوي القواةول اليهبوي هوي مسوؤولية عقديوة، وهوو 

 األ ل، مما المسؤولية التقصهرطة فاي االوتذنام. 
االتتصوادية واالجتماعيوة، فقود غهور مل التقود  الولإ وااو  كول مجواالا الحيواة العيميوة و 

ترتوو  عيوووى الوووو اتسووواع دائووورة المسوووؤولية، مموووا دفووو، المانهوووهل ةحوووو اال تيووواا مووول هوووله 

                                                           
 .467،   1992عبد المنعم فر  الصدة، مصادر االلتءا ، دار النا ة العربية،   (3)
عبد الينيف الحسهني، المسؤولية المدةية مل األانام المانية، دار الكتاب اليبناةي،   (4)

1987  ،97. 
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المسووووؤولية، والوووووو باالتلووووا  مووووو، الم وووورورطل  تعووووودأل مثوووور األ كوووووا  العامووووة المتعيقوووووة 
 بالتعوطض، وهلا االتلا  تد يكول عيى اؤعلام مل المسؤولية مو تعدأياا.

 " مل القاةول المدةي والتي تن  عيى مةه :          220و عيى ة  المادة " واوتندوا في ال
 .  يجوا االتلا  عيى مل أتحمل المدأل ةتيجة الحادر الملاجئ والقوة القاهرة.1" 

وكوللو يجووا االتلووا  عيوى إعلوام الموودأل مول ميوة مسووؤولية تترتو  عيوى عوود   .2
انئوووه الجسووويم، ومووو، الوووو  تنلهووول التءاموووه التعاتووودإ إال موووا أن ووون مووول غ وووه مو
 يجوا ليمدأل مل ي ترا عد  مسؤولهته عل الةش.

ًً كوول نوورا يق ووي باؤعلووام موول المسووؤولية المترتبووة عيووى العموول  .3 وطقوو، بوواط
 غهر الم روع".

  ب نل المسوؤولية النبيوة ةو   1986لسنة  17إال مل الم رع اليهبي في القاةول رتم 
تترتو  المسوؤولية النبيوة عيوى كول انون مانوي " في المادة الذالذة والع رطل عيى مةه : 

ةانوووئ عووول ممارووووة ة ووواا طبوووي ووووبع  ضوووررًا ليةهووور، وطعتبووور انووون مانيوووًا ةانوووئًا عووول 
وطعتبور انون مانيوًا كول إاوًي بوالتءا  تلرضوه  مماروة ة واا طبوي ووب  ضوررًا ليةهور،

الت وورطعاا النافوولة مو األ وووي العيميووة المسووتقرة ليمانووة، كوول الووو موو، مراعوواة الظووروف 
ًً كل اتلا  عيى الو".  المحينة واؤمكاةياا المتا ة، وبعد ة وم ال رر، وطق، باط

تواةول المسوؤولية  " السوا ه اكرهوا مل 220وطً ظ عيى هولا الون  بمقارةتوه بالموادة " 
النبيووة، ال يجهووء االتلووا  عيووى اؤعلووام مو الت،ليووف موول المسووؤولية النبيووة تبوول وتوووع 

 ال رر ووام كاةة عقوبة مو تقصهرطة.
مما عل المسوؤولية النبيوة ليمحوامي، فقود لوء  الم ورع الصومة وهوو بصودد تنظويم مانوة 

ؤولية المحووامي المدةيووة ليقواعوود المحاموواة، مكتليووًا  تنظوويم المسووؤولية التندأبيووة، تاركووًا مسوو
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العامة في القاةول المدةي، اعتقادًا منه بكلاأتاوا ومًممتاوا، وتود ةوت  عول هولا الصومة 
مل جاة  الم رع وفوي ةلو  الوتوة عود  كلايوة تواعود المسوؤولية العقديوة مو التقصوهرطة 

 .(5)ليتنبهه عيى مسؤولية المحامي، ت ارب م كا  الق ام وتباأل آرام اللقاام
وبنام عيى الو، فتل تاةول تنظيم مانة المحاماة غهر كافيوة لجبور ال ورر النواجم عول 

"  220ال،نن الماني، الو مل الرجوع إلى القواعد العامة ومل  وهل الوو ةو  الموادة " 
السا ه اكرها، عاجءة عل تحقهه العدالة ليم رورطل مل انن المحامي الماني، ووام 

مسؤولية مو مل  ه  عد  مسؤولهته عل ال،نن مو الةوش  باالتلا  عيى إعلائه مل مية
الوولإ يقوو، موول منوو،ا  يسووت،دمام فووي تنلهوول التءامووه، وهوولا األموور غايووة فووي األهميووة، 
 هووو  تووود يسوووتعهل المحوووامي ليوفوووام بالتءاماتوووه بمحوووا  مو عووودد مووول المحوووامهل يعميوووول 

ل تحوة التمورطل مو  توجهااته دول مل يعتبروا تابعهل له،  ه  ملاو  التبعية كالمحامه
المحووامهل الووولأل أنهوووبام فوووي الوودفاع عووول الق وووايا التوووي كيووص  اوووا، وتووود يسوووتعهل م ياةوووًا 
بمووووو لهل مو عموووواي تكووووول عًتتووووه  اووووم عًتووووة التوووواب، بووووالمتبوع، ممووووا مد  إلووووى إثووووارة 
منات اا هامة عادة في موواا اللقه ومد  إلى  عوباا جمة في العمل  وي موا يقو، 

ًً مو غهور دااول فوي  ودود و يلتوه وهولا لوي  بواألمر مل التاب، مول  هو   اعتبواره دااو
 .(6)اليسهر، وطعتبر في م واي كذهرة مل مد  المسائل التي تذهرها المسؤولية المدةية

                                                           
، 1993العربية، محمد عبد الظاهر  سهل، المسؤولية المدةية ليمحامي، دار النا ة   (5)

 271. 
عبد الباتي محمود ووادإ، مسؤولية المحامي المدةية، دار الذقافة لين ر والتواط،، عمال،   (6)

 .210،   1999النبعة الذاةية، 
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و اام هوولا القصووور الوولإ أنتوواب ةوووعي المسووؤولية العقديووة والتقصووهرطة، ال وود موول البحوو  
هوهل، والوو مول اوًي ا ووع اوإ عل ةوع آار ل ومال األضورار التوي تقو، مول المان

المال إضوافة إلوى القواعود العاموة التوي ي، و، لاوا ووائر مفوراد المجتمو،، لنائلوة ماور  
مل القواعد القاةوةية التوي تحكوم وويوكام وتحودد موا أيتءموول بوه مول واجبواا فوي مدائاوم 

 ألعماي مانتام، وهلا ما يعرف بالمسؤولية القاةوةية ليمانههل.
لرئيسووي ال توورا  المانووي هووو الت،صوو  اللنووي الوولإ يكتسووبه فووي مدام الووو مل المظاوور ا

عميووه، وموول تووم يكووول ال،نوون ملروضووًا فووي عوود   وودي العنايووة الواجبووة عييووه تاةوةووًا، الووو 
 ألل المسؤولية القائمة عيى ال،نن الذا ة ال تصيا ليمجتمعاا التي تن د العدالة.

ويا ليمسوؤولية القاةوةيوة ليمانهوهل، وبنام عيى الو يمكل مل ةجعل مل ال رر ركنًا موا
فحه  ال ضرر، ال مسؤولية ماما كال ال،نن، مو  تعبهر آار، مل ال ورر الولإ أن ون 
عل انن م،الص لنصو  القاةول المونظم ليمانوة هوو الولإ ةعتود بوه لترتو  المسوؤولية 

يةي  القاةوةية عيى الماني، وهله المسؤولية القاةوةية تن ن عل ة  القاةول، ومل ثم ف
 فهاا القاةول  لة العًتة القاةوةية عيى  لة العًتة العقدية.

و سوونًا مووا فعوول الم وورع اليهبووي فيمووا أتعيووه بالمسووؤولية المانيووة النبيووة  هوو  ةوو  فووي 
عيوى  -ووا ه اؤنوارة إليوه  -1986لسونة  17المادة الذالذة والع رطل مول القواةول رتوم 

 اب ال،نن مو اؤاًي بااللتءا  ...".وطعد ة وم ال رر ترطنة عيى ارتك"... مةه 
غهوور مل الم وورع اليهبووي كووال عييووه وهووو أوونظم مانووة مءاولووة المحاموواة، مل أتبوو، مووا متووره 
بحوووه المسوووؤولية النبيوووة، ال مل أتووورد األمووور فوووي تحدأووود ال،نووون ومووول ثوووم ال ووورر وفقوووًا 

 ليقواعد العامة.
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ليمانهوهل والوو مول اوًي وة،ي  مل الو إلى مةه ال د مل وجود المسؤولية القاةوةيوة 
تنظويم الم ورع لاوا،  هو  إل هوله المسوؤولية تةنوي العجوء الولإ يحودر فوي المسووؤولية 
عوول اللعووول ال ،صووي ومي وووًا عوول المسوووؤولية عووول فعوول الةهووور. فاووله المسوووؤولية مووووو، 
ةناتًا مل المسوؤولية العقديوة والمسوؤولية التقصوهرطة،  هو  مةاوا ال ت وترا وجوود العقود، 

ت ووترا عًتووة التبعيووة فووي المسووؤولية عوول فعوول الةهوور، و ةمووا ةوو  القوواةول  امووا مةاووا ال
 ااف لوجودها. 

 المطلب الثاني
 مفهوم التأمين من المسؤولية القانونية للمهنيين.

" مل القاةول المدةي اليهبي عيى مةه : " التنمهل عقد أيتء  المؤمل  747تن  المادة " 
لصوووالحه،  إلوووى المسووتلهد الوولإ انووترا التوونمهلبمقت وواه مل أووؤدإ إلووى المووؤمل لووه، مو 

مبيةووا موول الموواي مو إ وورارًا مو مإ عووو  مووالي آاوور فووي  الووة وتوووع الحووادر مو تحقووه 
ال،نوور المبووهل بالعقوود، والووو ةظهوور تسووة مو ميووة دفعووة ماليووة ماوور  أؤدأاووا المووؤمل لووه 

 ليمؤمل ".
نمهل وطسووت،ي  موول هوولا الوون  مل ن،صووًا أتعوور  ل،نوور فووي ن،صووه كمووا فووي التوو

عيى الحياة، مو في ماله كما في التنمهل مل الحرطوه مو التونمهل مول المسوؤولية، فيعمود 
إلى تنمهل ةلسه مل هلا ال،نر، بنل أتعاتود مو، نوركة تونمهل أوؤدإ لاوا متسواطًا دورطوة 
في ةظهر مل أتقاضى مناا مبيةًا مل الماي عند تحقه ال،نور، وطجووا مل ي وترا دفو، 

ل ،  آاور غهوره، مموا نوركة التونمهل مو ههئوة التونمهل  وجوه الماي عند تحقه ال،نر 
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عوووا  فقووود مووووماها الووون  " الموووؤمل " وطووودف، الموووؤمل لوووه ليموووؤمل عوووادة متسووواطًا وووونوطة 
 .(7)متساوطة القيمة، وتد أدف، انترااًا دورطاً 

وموي مةواع التنمهل  اورا في العالم هو التنمهل البحرإ، ثم معق  هلا النوع مل التنمهل 
ع آاوور وهووو التوونمهل عيووى الحرطووه، ثووم  اوورا بعوود الووو  ووور جدأوودة ليتوونمهل موول ةووو 

مهماوووا التووونمهل مووول المسوووؤولية المدةيوووة الناجموووة عووول  ووووادر السوووياراا، والتووونمهل مووول 
 وادر و  اباا العمل وغهره مل التنمهناا األار  إلى مل  ار تونمهل مربواب الماول 

 .(8)انام المانيةالحرة مل المسؤولية المدةية الناجمة عل األ
والتووونمهل مووول المسوووؤولية هوووو تووونمهل مووول األضووورار، وطتلوووه فوووي الوووو مووو، التووونمهل عيوووى 
األنيام، ولكنه ي،تيص عل التونمهل عيوى األنويام فوي مةوه تونمهل لودأل فوي اموة الموؤمل 
لووه، فمحوول التوونمهل عيووى األنوويام هووو مووا ليمووؤمل لووه موول موواي، ممووا محوول التوونمهل موول 

 .(9)مؤمل له مل مايالمسؤولية ما عيى ال
وطننوإ التنمهل مل المسؤولية عيوى وجوه نوبه مو، اتلاتواا اؤعلوام مول المسوؤولية مول 

أووودف، تعوط وووًا، ألل غهوووره "  هووو  مةوووه إاا وتووو، ال ووورر بالم ووورور، فوووتل المسوووؤوي ال 
" وووووهدفعه فووووي الحالووووة األولووووى، مو ألل المتعاتوووود اةاوووور فووووي الحالووووة الذاةيووووة مإ المووووؤمل

الم رور تد معلاه مل مسؤولهته التعاتدية، وهلا ما دف، البعض إلى القوي بنل اتلاتاا 

                                                           
عبد الراا  السناورإ، الووية في نر  القاةول المدةي، المجيد الساب،، عقد التنمهل، دار   (7)

 .1594،   النا ة العربية، د. ل
، 1993محمد عبد الظاهر  سهل، المسؤولية المدةية ليمحامي، دار النا ة العربية،   (8)

 21. 
 .1643مرج، وا ه اكره،    عبد الراا  السناورإ،  (9)
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مإ  -اؤعلووام موول المسووؤولية هووو ةوووع موول التوونمهل موول المسووؤولية، يكووول فيووه الوودائل 
ًً  -الم رور  .(10)ع م ال رر اللإ يحهه به مؤمنًا لنلسه، مإ متحم

وعيى الرغم مل هلا ال به  هل النظامهل، يحلر ال را  مل ال،ية  هناما، وبالتالي مل 
إا اعاما أل كا  تاةوةية وا دة،  ه  مل هناد فروتوًا جوهرطوة تلصول  وهل النظوامهل 
تتصووول بلكووورة التووونمهل ااتوووه، الوووو مل ةظوووا  التووونمهل مووول المسوووؤولية يقوووو  عيوووى موووو  

تماعيووة واتتصووادية مظارهووا تعوواول جماعووة المووؤمل لاووم، ممووا  وودا إلووى و ووله ب " اج
 غش التعاول ".

اووللو فووتل عقوود التوونمهل موول المسووؤولية يعتبوور موول عقووود التعوووطض،  هنمووا االتلووا  عيووى 
اؤعلووام موول المسووؤولية، يحوود  المسووؤولية وبالتوووالي ال يكووول هنوواد تعوووطض، فاووو مووول 

فالتوونمهل ال أيةووي المسووؤولية، و ةمووا أنقياووا إلووى موودأل آاوور إلووى عقووود عوود  التعوووطض، 
 .(11)جاة  المسؤوي

 عقد بموجبه أؤمل المؤمل لوه مول األضورار" ، بنةه : (12)وطعرف التنمهل مل المسؤولية
 التي تيحه به جرام رجوع الةهر عييه بالمسؤولية ".

تي تيحه الموؤمل لوه وطظار مل هلا التعرطف، مل التنمهل ال يةني فحس  األضرار ال
موول جوورام تحقووه مسووؤولهته ةحووو الةهوور،  وول هووو يةنووي مي ووًا األضوورار التووي تيحقووه موول 
منالبة الةهر له بالمسؤولية ولو كاةة هله المنالبة االية مل األواه، فهرج، المؤمل 

                                                           
عبد السً  المءوغي، النظرطة العامة لعيم القاةول، الجءم الذال ، المسؤولية التقصهرطة، الدار   (10)

 .537،   1993 الجماههرطة لين ر والتواط،،
 .539مرج، وا ه اكره،    عبد السً  المءوغي،  (11)
 .1641مرج، وا ه اكره،    عبد الراا  السناورإ،  (12)
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لوه عيوى الموؤمل فوي هووله الحالوة األاهورة بموا تكبووده األوي مول مصوروفاا وتكواليف فووي 
 عنه، إاا كال مدعي المسؤولية معسرًا ال يستني، تندأتاا. دف، المسؤولية

وطتمهووء هوولا النوووع موول التوونمهل ب وورورة وجووود طوورف ثالوو  فووي العقوود، وهووو الم وورور، 
وهلا األاهور لوي  المتعاتود و ةموا هوو نو،  ثالو  لحقوه ضورر مول جورام انون ارتكبوه 

 المؤمل له.
الوولإ يقدمووه المووؤمل ليمتعاتوود  وطنووت  عوول هوولا وجاووال ليتوونمهل موول المسووؤولية، ال وومال

بحيولوه محيوه فوي مواجاوة منالبوة الةهور الم ورور بوالتعوطض، فوي  ودود المتلوه عييوه 
فوووي العقووود، وهوووو فوووي ةلووو  الوتوووة ضووومال ليم ووورور  تقديموووه مووودأنا مووووورا مووول النوووادر 

 .(13)إفًوه، وبللو ي مل  صوله عيى التعوطض
سووؤولية مةووه أتمهووء ب،ا ووية أنلوورد  اووا ومووا تووراه مامووا فووي هوولا النوووع موول التوونمهل موول الم

دول غهره، وهي كوةه عقدًا مانيًا،  ه  مةه ال يةني إال األانار الناتجوة عول ال،نون 
المانوووي، مثنوووام ممارووووته المانوووة، ومووول ثوووم ي،تيوووص عووول العقووود الووولإ أبرموووه المانوووي مووو، 
 المووؤمل لصووالحه مو لصووالا مووورته، بعهوودا عوول م،وواطر المانووة التووي يمارووواا كمووا هووو

 .(14)الحاي في تنمهنه ضد السرتة مو الحوادر مو ما نابه الو
وعيوووى هووولا فوووتل المانوووي يجووووا لوووه  ووول فوووي م يوووال ماووور  ميوووء  بالتووونمهل مووول مسوووؤولهته 
المانية ووام كاةة هله المسؤولية عقدية مو تقصهرطة، وووام كاةة هله األاهورة تائموة 

الوو، وووووام كوال هوولا  عيوى انون ثا ووة مو ملتور ، مو كاةوة تائمووة عيوى مووواه غهور

                                                           
 .51،   1995، دار النا ة العربية، عقد التنمهلمحمد عبد الظاهر  سهل،   (13)
بية، روالة عبد المجهد العارف م مد، التنمهل مل المسؤولية المدةية عل األة نة الن  (14)

 .11،   2000ماجستهر، كيية القاةول، جامعة طرا ي ، 
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ال،نن يسهرًا مو جسيمًا، وال يجوا له التنمهل مل المسوؤولية المترتبوة عيوى ال،نون العمود 
ألل هلا يكول مل تبهل الةش، كموا مةوه يسوتني، التونمهل مول مانوام المسواعدأل لوه مو 

 .(15)العاميهل لديه، ولو كال انن الةهر عمداً 
ولية، فمووا هووو الحوواي بالنسووبة لتنظوويم الم وورع وبعوود مووا عرفنووا ملاووو  التوونمهل موول المسووؤ 
 اليهبي لالا التنمهل مل المسؤولية ليمانههل؟

لسووونة  17بوووالرجوع إلوووى النصوووو  القاةوةيوووة ةجووود مل الم ووورع اليهبوووي فوووي القووواةول رتوووم 
 ، وووا ه اؤنووارة إليووه. ةوو  فووي المووادة األولووى عيووى مةووه : " تسوورإ م كووا  هوولا 1986

 مال النبية والمال المرتبنة  اا ......".القاةول عيى كل مل يماره ال
اموووا ةصوووة الموووادة الحاديوووة والذًثوووول عيوووى مةوووه : " تن ووون ههئوووة تسووومى " ههئوووة التووونمهل 
النبوووي " تكوووول لاوووا ال ،صوووية االعتبارطوووة، أيتوووء  األنووو،ا  القوووائمول بوووالمال النبيوووة 

 والمال المرتبة  اا بالتنمهل لدأاا عل م،اطر مماروتام لتيو المال ".
ما ةصة المادة الذاةية والذًثول عيى مةه : " تصدر اليجنة ال عبية العامة  ناًم عيى ا

عووور  اليجنوووة ال وووعبية العاموووة ليصوووحة، تووورارًا  تنظووويم الاهئوووة الم وووار إليوووه فوووي الموووادة 
السوووابقة، وكيليوووة مبانووورتاا الاتصا ووواا وموجوووه اووووتذمارها لمواردهوووا، واللئووواا الميءموووة 

متساا التنمهل وطرطقة ودادها، وغهر الوو مول األ كوا  المنظموة بالتنمهل لدأاا، وقيمة 
 لاا ".

وبناًم عيى هلا فتل كل مل يمواره الماول النبيوة، يقو، عييوه التوءا  بالتونمهل لود  ههئوة 
التونمهل النبوي، والوو عوول م،واطر مءاولوة مانتوه والمتمذيووة فوي ترتو  المسوؤولية عييووه، 

 فالتنمهل هنا إجبارإ ولي  ااتيارطًا.
                                                           

 .576مرج، وا ه اكره،    عبد المنعم فر  الصدة،  (15)
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  ب ونل تنظويم ههئوة 1991لسونة  566تد  در تورار مول اليجنوة ال وعبية العاموة رتوم و 
التوونمهل النبووي،  هوو   ووهعل هوولا القوورار فووي المووادة الرابعووة منووه ااتصا وواا الاهئووة فووي 
القيا  بجميو، معمواي التونمهل و عوادة التونمهل، كموا  هعنوة الموادة التاووعة والع ورول منوه، 

نيوة المسوؤولية الناجموة عول الوفواة مو ميوة إ وابة  دةيوة مو عيى مل تيء  هله الاهئوة  تة
مإ ضووورر موووادإ مو معنووووإ، أيحوووه بووونإ نووو،  بسوووب  انووون مووول األانوووام المانيوووة 

 النانئة عل مماروة المال النبية والمال المرتبنة  اا.
وعيى هولا يمكول القووي بونل التونمهل عول المسوؤولية النبيوة يعتبور تنمهنوا مول األضورار، 

 التعوطض، ووام كاةة هله األضرار مادية مو معنوطة. ي، ، لمبدم
 هلا عل مسؤولية الماني النبي، فمااا عل مسؤولية المحامي في الت رط، اليهبي؟

 3فووي الواتوو، إل تتبوو، القووواةهل المنظمووة لمانووة المحاموواة فووي لهبيووا، وآارهووا القوواةول رتووم 
امي، بالتووونمهل عووول   ب ووونل المحامووواة، لوووي   اوووا ةووو  تووواةوةي أيوووء  المحووو1914لسووونة 

مسؤولهته المانية، اصو وًا مو، تءاأود عودد المحوامهل وتعودد الماوا  التوي يقوموول  اوا، 
ًً عيوووى عووواته  مموووا ترتووو  عييوووه تعووودد موضووووعاا المسوووؤولية، وباتوووة ت وووكل عبئوووًا ثقوووي

 المحامي والعمهل معًا.
  تتعيه فكال عيى الم رع اليهبي مووة بما  در عنه ب نل المسؤولية النبية مل م كا

بالتوونمهل موول الماوول النبيووة، مل يصوودر ةصو ووًا تاةوةيووة تعووال  مسوونلة التوونمهل بالنسووبة 
لبوواتي الماوول األاوور  بمووا فهاووا المحاموواة، والووو تمانوويًا موو، التنوووراا المصووا بة لاووله 
المانووة وكذوورة األانووام المانيووة المترتبووة عيووى مءاولووة المانووة، كمووا هووو معموووي بووه فووي 

 هناووا فرةسووا، التووي ملءمووة المحووامي بووت را  عقوود التوونمهل،  هوو   اذهوور موول الوودوي، وموول
  عيووى إلووءا  التوونمهل موول المسووؤولية المدةيووة 31/12/1971ةوو  القوواةول الصووادر فووي 
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عل ال،نون المانوي ليمحوامهل، بسوب  اؤهمواي مو التقصوهر مو األانوام اوًي ممارووة 
 المانة.

 المبحث الثاني
 المهنية.آثار عقد التأمين من المسؤولية 

عقد التنمهل كسائر العقود، ال د مل مل تتوافر فيه مركوال، وهوله األركوال هوي التراضوي 
والمحل والسب ، وب كل عوا  فوتل القواعود العاموة هوي مصودر تنظويم م كوا  هولا العقود، 

 ما لم أوجد ة  اا  مو عرف تنمهل م،الص.
اعوود العامووة التووي تسوورإ ممووا فيمووا أتعيووه بعهوووب الرضووام فتننبووه عيووى عقوود التوونمهل القو 

 عيى وائر العقود األار  في هلا ال نل.
وطتسم عقد التنمهل ب،صائ  كذهرة مناا، مةه عقد ميء  ليجاةبهل وعقود معاوضوة وعقود 
رضائي وعقد ا تمالي وعقد امني، ومل عقود  هسل النية، ودول ال،و  في تلا هل 

د التوونمهل موول المسووووؤولية، وهووي هووله ال،صووائ  فتةنووا ةقووص عيووى العووووووًتة الذًثيووة لعقوو
العووووًتة  هوول المؤمل له  " الماني " والمؤمل " نوركة التونمهل، والعًتوة  وهل الم ورور 
مو المسوووتلهد مووول التووونمهل، وطرفوووي العقووود الموووؤمل والموووؤمل لوووه، وموووا أترتووو  عيوووى هوووله 

 العًتة مل التءاماا و قو .
لموؤمل لوه فوي منيو  موي، والعًتوة  وهل وعيى الوو ةتنواوي هوله العًتوة  وهل الموؤمل وا

 الم رور وطرفي العقد في مني  ثال.
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 المطلب األول
 التزامات وحقوق طرفي العقد

باعتبووار مل عقوود التوونمهل عقوود ميووء  ليجوواةبهل، فووتل العًتووة  ووهل التءاموواا األطووراف هووي 
التءامواا النورف عًتة تبادلية، فتدور التءاماا النورف األوي وجوودًا وعودمًا مو، وجوود 

 الذاةي.
 أوال: التزامات وحقوق المؤمن له.

المؤمل لوه هنوا هوو المانوي وووام كوال طبهبوًا مو  وهدليًا مو محاميوًا مو غهوره مول مربواب 
 المال الحرة.

 وطقو  عقد التنمهل عيى مو  فنية في العًتة، ما  هل المؤمل والمؤمل لام. 
المقووامرة والرهووال، وتجعيووه ال أتوتووص عيووى هووله األووو  هووي التووي تباعوود مووا  هنووه وبووهل 

الحوظ ومصوادتة وتووع ال،نور، فوالمؤمل يجمو، ماذور عودد ممكول مول الموؤمل لاوم، فاوم 
ي تركول جميعًا في التعر  ل،نر معهل، وهنا هو انر المسؤولية القاةوةية المانية، 

تونجم   تى إاا تحقه هلا ال،نر بالنسبة إلى بع ام واهموا جميعًا فوي ال،سوائر التوي
عول الوو، وعيوى الوو فالتوونمهل يقوو  عيوى فكورة تبووادي المسواهمة فوي ال،سوائر المحتميووة 
وطوودف، التعوووطض لموول م ووه  موونام بال،سووارة موول جوورام تحقووه ال،نوور، بمووا أدفعووه موول 

 .(16)مقا ل ليمؤمل
وعيووى الووو فووتل عقوود التوونمهل أرتوو  التءاموواا فووي امووة المووؤمل لووه وكمووا جوور  العوورف 

االلتءاموواا تكووول مدوةووة فووي النموووا  ال،ووا  بعقوود التوونمهل مو بمووا التوونمهني فووتل هووله 
يسوومى  وثيقووة التووونمهل والتووي ت وووتمل عيووى عووودة  ياةوواا  دايوووة موول اووووم المتعاتوود ووووونه 

                                                           
 .1091مرج، وا ه اكره،    عبد الراا  السناورإ،  (16)
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ومانته، ثم تحدأد الم،اطر المؤمل مناا، وتوارط  الوثيقوة وتسوة التونمهل ومودة التونمهل، 
 وميحه التنمهل وال روا ال،ا ة.

ئيسووي الوولإ يقوو، عيووى عوواته المووؤمل لووه هووو تقووديم البياةوواا الًامووة ليمووؤمل وااللتووءا  الر 
 إلى جاة  االلتءا   دف، مقا ل التنمهل مإ تسة التنمهل.

وفيموووا أتعيوووه  تقوووديم البياةووواا الصوووحيحة والًاموووة، ومووو، مراعووواة  سووول النيوووة، يعووود هووولا 
وع المانوة وطبيعتاوا األمر مامًا ليةاية،  ه  أتحدد ال،نر  ناًم عيوى هوله البياةواا كنو
 إلى جاة  البياةاا ال ،صية التي تتعيه بالماني المؤمل له.

وبالنسوبة ليم،واطر المووؤمل مناوا، فتةوه ال وود مول تحدأود ال،نوور، تحدأودًا دقيقوًا، ألل هوولا 
هو ال يم الجوهرإ في عقد التنمهل ومل ثم أتحدد المحل في عقود التونمهل، وهوو ممور 

 .(17)ل مل المؤمل والمؤمل لهبالغ األهمية بالنسبة إلى ك
فاؤدالم بكل البياةاا الًامة والمتعيقة بالظروف المعروفة لد  المؤمل له والتي يكول 
مل ننةاا مساعدة المؤمل في التعرف عيى ال،نر المراد تنمهنوه مثنوام التلواو  ؤ ورا  

قسوة وموا عقد التنمهل، ولكي أت،ل المؤمل توراره  تةنيوة ال،نور ومول توم تحدأود قيموة ال
 أترب عييه فيما بعد مل قيمة مبيغ التنمهل.

والمرج، في تقدأر ما إاا كوال البيوال متعيقوًا وموؤثرًا فوي ال،نور الموؤمل منوه مول عدموه 
هوووووو الموووووؤمل ةلسوووووه، إا هوووووو و وووووده الووووولإ يقوووووو  بعمييووووواا التووووونمهل و عوووووداد اؤجوووووراماا 

 .(18)اؤ صائية الًامة له

                                                           
 .1235مرج، وا ه اكره،    عبد الراا  السناورإ،  (17)
 .119مرج، وا ه اكره،    محمد عبد الظاهر  سهل،  (18)
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م رع ملءمه بالتنمهل لد  الاهئة،  ه  ةصة الموادة وفيما أتعيه بالمال النبية، فتل ال
ال يجووا مءاولوة مإ "   السا ه اكره، عيى مةوه : 1991لسنة  556مل القرار رتم  26

" موول هوولا القوورار إال بعوود  صوووي القووائم  اووا  23موول الماوول الم ووار إلهاووا فووي المووادة " 
 عيى وثيقة تنمهل  ادرة وفقًا أل كا  هلا القرار ".

" مل الو القرار عيى مةه : " تصدر وثيقوة تونمهل لكول م وترد  28المادة "  اما ةصة
طبقًا لينموا  اللإ يصدر باعتماده ترار مل اليجنة العييا لياهئة وطسرإ ملعوي الوثيقوة 
ليموودة التووي مد  عناووا تسووة التوونمهل وطجوو  تجدأوودها تبوول اةتاووام موودتاا ب ووارطل عيووى 

قة وارطة لمدة ثًثهل أوما، بعد اةتاام المودة التوي األتل، وفي جمي، األ واي تظل الوثي
عيووى األتوول، وفووي  مد  عناووا تسووة التوونمهل وطجوو  تجدأوودها تبوول اةتاووام موودتاا ب ووارطل

جمي، األ واي تظل الوثيقة ووارطة لمودة ثًثوهل أوموًا، بعود اةتاوام المودة التوي مد  عناوا 
 تسة التنمهل ".

ا والتلتوويش آليووة التةههوور مو التعوودأل الوولإ امووا  هعنووة الئحووة التسووجهل وجموو، االنووترااا
ينرم عيى البياةواا السوا ه تقوديماا مول جاةبوه عيوى ةمووا  طيو  التسوجهل وووام تعيوه 
هلا التةهر بجاة العمل مل  ه  العنوال مو ةوع الن اا، مو تعيه بالم ترد مل  هو  

 مدة العمل مو النقل مو اةتاام ال،دمة مو غهر الو مل البياةاا.
مل الم ورع اليهبوي تود وفوه فيموا أتعيوه بممارووة الماول النبيوة، والوو مول اوًي وطبدو 

وضووو، هووولا النمووووا  ال،وووا  بوووالميتءمهل بالتووونمهل لووود  ههئوووة التووونمهل، ومووول ثوووم فوووتل 
التءاماا المؤمل له في هلا ال نل تكول واضوحة مول  هو  اؤدالم بالبياةواا وفوه هولا 

 ل.النموا  المعد مسبقًا مل تبل ههئة التنمه
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مموووا فيموووا أتعيوووه بالتءامووواا الموووؤمل لوووه إاا كوووال محاميوووًا مو غهوووره مووول المانهوووهل الووولأل 
أرغبول في التنمهل مل مسؤولهتام المانية، فتل هله االلتءامواا ت، و، لينمووا  المعود 
موول تبوول نووركة التوونمهل، والتووي ةظماووا الم وورع فووي اللصوول الذالوو  موول البوواب الرابوو، فووي 

و لوى جاةو  التوءا   780إلوى  747للإ ا تو  عيى المواد مل مدوةة القاةول المدةي وا
المؤمل له  تقديم البياةاا الصحيحة واؤفصا  عول الوتوائ، الجوهرطوة، يقو، عييوه التوءا  

 آار وهو تسة التنمهل مو مقا ل التنمهل.
وطعووود تسوووة التووونمهل مووول مهوووم مركوووال عقووود التووونمهل، في وووكل هوووو وال،نووور وجاوووي عمييوووة 

تعرطف مقا ل التنمهل بنةه، المبيغ اللإ يسودده الموؤمل لوه إلوى الموؤمل التنمهل، وطمكل 
مقا وول تحميوووه تبعوووة ال،نووور الموووؤمل منوووه بمقت ووى عقووود التووونمهل، وطسووومى هووولا المقا ووول 
تسوووونًا إاا كووووال المووووؤمل نووووركة مسوووواهمة، وانووووترااًا إاا كووووال المووووؤمل جمعيووووة ليتوووونمهل 

، فيسوومى بالقسووة الوا وود، وتوود أتجووءم التبووادلي مو التعوواوةي، وتوود أوودف، القسووة موورة وا وودة
 .(19)عيى دفعاا يحددها األفراد " ونوطة مو ةصص مو رب، ونوطة

" موول القوواةول الموودةي عيووى مل : " التوونمهل عقوود أيتووء   747وفووي هوولا ةصووة المووادة " 
 ." المؤمل ....... والو ةظهر تسة مو مية دفعة مالية مار  أؤدأاا المؤمل له ليمؤمل

وفيمووا أتعيووه بالقسووة الوولإ أدفعووه المسووؤوي المانووي فووي مجوواي المسووؤولية النبيووة، فووتل 
  ب وونل تنظوويم ههئووة التوونمهل النبووي، توود  ووددا قيمووة 1991لسوونة  556الًئحووة رتووم 

" مووول الئحوووة التسوووجهل وجميووو،  9متسووواا التووونمهل لووود  الاهئوووة،  هووو  ةصوووة الموووادة " 
مقا ول تةنيوة المسوؤولية المدةيوة الناجموة االنتراااا والتلتيش عيى مةوه : " يلور  فوي 

                                                           
،   1990محمد  سا  محمود، األ كا  العامة لعقد التنمهل، منبوعاا جامعة القاهرة،   (19)

147. 
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عل الوفاة مو مية إ ابة  دةية مو مإ ضرر مادإ مو معنوإ أيحه بنإ ن،  بسوب  
انوووون موووول األانووووام المانيووووة النانووووئة عوووول مماروووووة الماوووول النبيووووة مو الماوووول النبيووووة 

هنة   والمب1986لسنة  17" مل القاةول رتم  1المرتبنة  اا، الم ار إلهاا في المادة " 
ًً بالك ص المرفه انوتراد وونوإ بقيموة  "  % " مول كامول الراتو  مو النصوه   5تلصي

 في الدال بالنسبة لي ركام مو ما يحققه مل عائد بالنسبة ليعامل لحساب ةلسه ".
" موول تيووو الًئحووة عيووى مةووه : " أووواع عوو م االنووتراد عيووى  10امووا ةصووة المووادة " 

 النحو التالي:
ة العامة ليصوحة وال ومال االجتمواعي والجاواا العاموة األاور  " تتحمل اليجنة ال عبي

% " موول قيمووة تسووة التوونمهل السوونوإ لكوول موول أتبعاووا مموول يموواره إ وود  الماوول  60
 " . % " ....... 40الملكورة، وطتحمل المؤمل له ةسبة " 

 ممووا فيمووا أتعيووه بالعوواميهل لوود  مةلسووام مو ال ووركام، تحوودد قيمووة االنووتراد السوونوإ عيووى
موووواه داووول ملتووور  ي،تووواره ال ووورطو مو العامووول لووود  ةلسوووه مووول  وووهل تائموووة الوووداوي 

 الملترضة.
وطت ا مل الو مل تسة التنمهل بالنسبة ليمال النبية محدد وفقًا ل وابة تم وضوعاا 

 مسبقًا مل تبل ههئة التنمهل النبي.
نمهل، ووفقووًا ممووا بالنسووبة ليمحووامي فووتل قيمووة األتسوواا تحوودد وفقووًا لًتلووا  موو، نووركة التوو

لي،نر المؤمل منه، والو في  الة رغبته في إ را  عقد التنمهل مل مسؤولهته المانية، 
 وكللو الحاي بالنسبة ليمانههل اةارطل.
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 ثانيًا : التزامات وحقوق المؤمن.
االلتءا  األواوي ليمؤمل يكمل في دف، مبيغ التونمهل، وهولا االلتوءا  الميقوى عيوى عاتقوه 

 تمووالي، ولووي  معيقووًا عيووى نوورا واتووص، هووو تحقووه ال،نوور المووؤمل منووه، هووو التووءا  إ
وبيوووال الوووو مل تحقوووه ال،نووور هوووو ركووول تووواةوةي فوووي التوووءا  الموووؤمل ولوووي  مجووورد نووورا 

، ومبيغ التنمهل ي مل تعوطض المؤمل له عما أتقاضاه منه الم رور مول  (20)عار 
كوووال هنووواد مبيوووغ تعووووطض جووورام تحقوووه مسوووؤولهته، والوووو فوووي  ووودود مبيوووغ التووونمهل إل 

 معهل.
امووا ي ووومل مبيووغ التعووووطض المصووروفاا التوووي يحكووم  اوووا عيووى الموووؤمل لووه فوووي دعوووو  
المسوؤولية الموجاووة ضوده، وكووللو المصوروفاا التووي تسوتيءماا األعموواي الق وائية التووي 
يقو   اا، وووام رفعوة دعوو  المسوؤولية مموا  الق وام المودةي مو مموا  الق وام الجنوائي 

 .(21)مدعيًا مدةياً ودال الم رور 
موول القواةول الموودةي عيووى مةووه : " ال أيوء  المووؤمل فووي تعوووطض  751وتود ةصووة المووادة 

المؤمل له، إال عل ال رر النات  مل وتوع ال،نر المؤمل منه، ب را مال يجاوا الو 
 قيمة التنمهل ".

" عيوووى مةوووه : " فوووي التنمهنووواا عيوووى المسوووؤولية  779وفوووي هووولا مي وووًا ةصوووة الموووادة " 
لمدةيووة أيووء  المووؤمل  تعوووطض المووؤمل لووه عمووا يجوو  عييووه دفعووه ليةهوور ةتيجووة ليحووادر ا

الوولإ  صوول اووًي موودة التوونمهل  سوو  المسووؤولية المترتبووة بمقت ووى العقوود، وتهسووتذنى 
األضوووورار الناتجووووة عوووول معموووواي الةووووش ، ............ وتقوووو، المصووووارطف التووووي أتنيباووووا 

                                                           
 .282مرج، وا ه اكره،    محمد  سا  محمود،  (20)
 .1649مرج، وا ه اكره،    عبد الراا  السناورإ،  (21)
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 ورر ضود الموؤمل لوه عيوى عواته الموؤمل الدفاع فوي الق وية التوي أرفعاوا النورف المت
لةايوووة المبيوووغ الموووؤمل عييوووه، ومووو، الوووو إاا اووووتحه المت ووورر مبيةوووًا أءطووود عيوووى المبيوووغ 
األ ووووويي الموووووؤمل عييوووووه، فتقسوووووم تكووووواليف الووووودعو   وووووهل الموووووؤمل والموووووؤمل لوووووه  نسوووووبة 

 مصيحته........".
 556عبية رتوم " مل تورار اليجنوة ال و 29وفي مجاي المسؤولية النبية، ةصة المادة " 

وووا ه اؤنووارة إليووه، عيووى مةووه : " تيتووء  الاهئووة  تةنيووة المسووؤولية المدةيووة الناجمووة عوول 
الوفوواة مو ميووة إ ووابة  دةيووة مو مإ ضوورر مووادإ مو معنوووإ أيحووه بوونإ نوو،  بسووب  
انوون موول األانووام المانيووة النانووئة عوول مماروووة الماوول النبيووة، والماوول المرتبنووة  اووا 

."........ 
وفي بعض األ يال أدف، المؤمل مبيغ التنمهل إلى الم رور مل ال،نن المانوي، الولإ 
ارتكبه النبه  غهر مةه يستني، المؤمل اوترجاع هله القيمة إاا موا ارتكو  الموؤمل لوه 
مانووام ووووام مووا أتعيووه مناووا بالبياةوواا التووي توودماا ومدلووى  اووا المووؤمل، مو فيمووا أتعيووه 

" السا ه اكوره، 556" مل القرار رتم "31صة عييه المادة "بالجاة  الماني، وهلا ما ة
يجوووا لياهئووة الرجوووع عيووى المووؤمل لووه بقيمووة مووا مدتووه موول تعوووطض فووي " بووالقوي بنةووه : 
 الحاالا اةتية:

 إاا  صل ال رر ةتيجة فعل متعمد مل المؤمل له. -1
و إاا  صوول ال وورر موول الموووؤمل لووه ةتيجووة قيامووه بعميوووه وهووو فووي  الووة ووووكر م -2

 تحة تنثهر م،در.
 إاا ماره المانة  دول تراي ، مو  تراي  مءوعر. -3
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إاا ثبوووة مل التووونمهل عقووود  نووواًم عيوووى إدالم الموووؤمل لوووه  ياةووواا كاابوووة مو إالائوووه  -4
وتائ، جوهرطة تؤثر في  كم المؤمل عيى تبولوه تةنيوة ال،نور مو تسوة التونمهل 

  مو نروطه ".
كمل في الحصوي عيى تسة التنمهل الولإ يحودده مما فيما أتعيه بحقو  المؤمل فاي ت

عقد التنمهل مل اًي النموا  اللإ تعده ههئوة التونمهل فوي المسوؤولية النبيوة، ونوركة 
التنمهل فوي المسوؤولية المدةيوة ليماول األاور  إاا تواموا بالتونمهل عيوى األانوام المانيوة 

 التي تد تصدر عنام.
 المطلب الثاني

 في العقد.العالقة بين المضرور وطر 
إل التووونمهل موووول المسووووؤولية يجعووول المصوووواب مو الم وووورور فوووي موتووووص مف وووول،  هوووو  
ي مل ليم رور الحصوي عيى  قه في التعووطض، الولإ يجبور ال ورر الولإ م وابه 
بسووب  اؤ ووابة مو الوفوواة مو مووا لحقووه موول ضوورر مووالي مو معنوووإ، والووو عوول طرطووه 

عيوووى تحقهوووه األهوووداف النبهيوووة وجوووود ضوووامل وهوووو الموووؤمل،  ووول إل هووولا التووونمهل يعمووول 
 .(22)ليمجتم،، ألةه يعتبر مل تبهل التعاول والتكافل  هل مفراد المجتم،

غهر مل الم رور لي  طرفوًا فوي عقود التونمهل،  ول هوو مجنبوي عول عقود التونمهل، الوو 
 مل مثار هلا العقد ال تسرإ إال عيى طرفيه المؤمل والمؤمل له.

لووللو يجوو  عيووى الم وورور منالبووة المووؤمل لووه بووالتعوطض، مثوور تحقووه ال،نوور المووؤمل 
منه، وال أيء  في هله المنالبة مل تكوول ت وائية  ودعو  ترفو، مموا  الق وام،  ول يكلوي 

                                                           
 وادر السياراا، دار المنبوعاا  فاأء م مد عبد الر مل، التنمهل مل المسؤولية عل  (22)

 .4،   2006الجامعية، جامعة اؤوكندرطة، 
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مل تكوووول منالبوووة وديوووة اوووار  الق وووام، بتةووولار عيوووى أووود مح ووور مو بكتووواب عوووادإ مو 
بتانوار الموؤمل  وتووع ال،نور الموؤمل  نلوإ، وطترت  عيى الوو مل الموؤمل لوه، أيتوء 

منوه، وهووو هنووا منالبووة الم وورور إيوواه بوالتعوطض، فووتاا تمووة التسوووطة، ومتوور المووؤمل لووه 
بمسوووؤولية عووول ال وووورر الووولإ لحوووه بووووالةهر، فوووتل هوووولا اؤتووورار وموووا أترتوووو  عييوووه موووول 

 تعوطض، يمكل اال تجا  به عيى المؤمل والرجوع عييه بال مال.
عند الرجوع عييه بال مال، مل أدف، منالبة المؤمل له بجمي، وم، الو يجوا ليمؤمل 

الدفوع التي يستني، مل أتمسو  اا في ةلي ال،نن المترتو  عيوى مسوؤولية الموؤمل لوه، 
 – ووهل المووؤمل والمووؤمل لووه  - وول يجوووا مل يكووول هنوواد اتلووا  وووا ه فووي وثيقووة التوونمهل

الم ووورور بةهووور موافقوووة  يمنووو، الموووؤمل لوووه مووول مل يقووور المسوووؤولية مو مووول مل يهصوووالا
 .(23)المؤمل

غهووور مةوووه فوووي الةالووو  موووا توووتم التسووووطة مووو، الم ووورور ت وووائيًا، والوووو مووول اوووًي قيوووا  
الم رور  رف، دعو  المسؤولية مما  الق ام المدةي مو بالتبعية ليدعو  الجنائيوة مموا  
الق ووام الجنووائي، ومنالبووة المسووؤوي عوول ال وورر الوولإ وتوو، ال،نوون المانووي منووه، وفووي 

 -له الحالة يمكل مل ةكول مما  عدة فرو  :ه
: مل يكول المؤمل له و ده في الودعو ، دول مل أودال الموؤمل اصومًا  الفرض األول

في الدعو ، فتاا ت ي عييه بالمسوؤولية، ومول ثوم دفو، التعووطض إلوى الم ورور، فتةوه 
 أرج، بال مال عيى المؤمل.

                                                           
 .1655مرج، وا ه اكره،    عبد الراا  السناورإ،  (23)
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لوووه فوووي الووودعو  وطتوووولى إدارة  مل أووودال الموووؤمل إلوووى جاةووو  الموووؤمل الفررررض الثررراني:
الوودعو   نلسوووه، لهوووداف، عووول مصووويحته ال ،صوووية، ومووول ثوووم يكوووول الحكوووم الصوووادر فوووي 

 دعو  المسؤولية  جة عييه.
مل أتوولى الموؤمل و وده مبانورة الودعو  ةيابوة عول الموؤمل لوه، اووتنادًا  الفرض الثالث:

ي مبانوورة الوودعو  إلووى نوورا فووي وثيقووة التوونمهل وطكووول هوولا ال وورا بمذابووة توكهوول لووه فوو
ةيابوة عنووه، واللائودة التووي يجنهاوا المووؤمل موول إدارتوه دعووو  المسوؤولية، مل أبوولي تصووار 
جاده في الدفاع عل مصويحته فوي عود  دفو، التعووطض، وهوو مي وًا لصوالا الموؤمل لوه 

 فيما تجاوا فيه مبيغ التنمهل.
ة إلوى الموؤمل، والحكم الصادر فوي الودعو ، ال يكوول لوه تووة األمور المق وي بوه بالنسوب

 ًً ألةه إةما أتوولى إدارة الودعو  باووم الموؤمل لوه وبالنيابوة عنوه، ولكول الحكوم يكوول دلوي
توطًا عيى تحقه ال،نر المؤمل منه، فهرج، المؤمل له عيى الموؤمل بال ومال وديوًا مو 

 .(24)ت ائياً 
و لووى جاةوو  الووو يسووتني، الم وورور، مل أرجوو، مبانوورة عيووى المووؤمل موول وتووة وتوووع 

رر النووواجم عووول انووون المسوووؤوي، والوووو بووونل يسوووتعمل دعوووو  مدةيوووة المسوووؤوي تبووول ال ووو
المؤمل، وهلا ما يعرف بالدعو  غهر المبانرة، والتي ت،وي الدائل الحوه فوي اووتعماي 
 قو  مدأنه المامل، بتوم هلا المدأل ولحسابه، فالادف مناا المحافظة عيى ال مال 

 .(25)د  الةهرالعا  المتمذل في ممواي المدأل و قوته ل

                                                           
 .1667مرج، وا ه اكره،    عبد الراا  السناورإ،  (24)
الوطنية، محمد عيي البدوإ، النظرطة العامة لًلتءا ، الجءم الذاةي، م كا  االلتءا ، دار الكت   (25)

 .68،   2010النبعة الذاةية، 
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

وهنووا ال توجوود عًتووة مبانوورة  ووهل الم وورور والمووؤمل، فالعًتووة المبانوورة إةمووا توجوود موال 
 هل الم رور والمؤمل له وتحكماا دعو  المسؤولية، وتوجد ثاةيا  هل المؤمل والمؤمل 
له وطحكماا عقد التنمهل، ولي  الم رور طرفا في عقد التونمهل  توى يسوتمد منوه  قوًا 

 .(26)تبل المؤمل بموج  هلا العقدمبانرًا 
فالم وورور هنووا يسووتعمل  ووه مدأنووه المووؤمل لووه تبوول المووؤمل، بالوودعو  غهوور المبانوورة 
ليحصووووي عيوووى التعووووطض فوووي  ووودود القيموووة الموووؤمل عيهاوووا، وهوووله الووودعو  ال ت،ووووي 
الم رور مإ امتياا، بالنسوبة إلوى بواتي دائنوي المسوؤوي عول ال ورر، فيسوتني، هوؤالم 

 .(27)الم رور في ثمرة الدعو  تسمة غرماممل ي اركوا 
وطت ووا موول الووو مل الوودعو  الةهوور مبانوورة توود ال تلهوود الم وورور فووي بعووض األ يووال، 
مموووا دفووو، بالم ووورع اليهبوووي لمعالجوووة هووولا األمووور فوووي عووودة مواضوووي، مووول  هناوووا التووونمهل 

 اؤجبارإ عل  وادر السياراا، والتنمهل مل المسؤولية النبية.
 ه اليجوم إلى رف، الدعو  المبانرة، رغم مةوه مول الةهور بالنسوبة  ه  منا الم رور 

( مول تورار اليجنوة  30( مول الموادة ) 2لعقد التنمهل مول المسوؤولية، فقود ةصوة اللقورة )
( عيووووى مةووووه : " يجوووووا لصووووا   ال وووونل عوووود  تبوووووي مبيووووغ 556ال ووووعبية العامووووة رتووووم )

تيتء  الاهئة بقيمة ما يحكوم بوه  التعوطض واليجوم إلى الق ام لتحدأده، وفي هله الحالة
 مل تعوطض ماما  يةة قيمته، وبندام هله القيمة لمل له الحه فهاا ".

و إاا كووال القوواةول توود معنووى الم وورور الحووه فووي رفوو، الوودعو  المبانوورة ضوود المووؤمل، 
 فتةه لم يحرمه مل دعواه ضد المؤمل له، باعتباره مسؤواًل عل ال رر.

                                                           
 .578مرج، وا ه اكره،    عبد المنعم فر  الصدة،  (26)
 .1671مرج، وا ه اكره،    عبد الراا  السناورإ،  (27)
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ل مموا  الم ورور مودأنهل بوالتعوطض، هموا الموؤمل والموؤمل فكنل الدعو  المبانرة تجع
لووه، بحهوو  إاا مد  م وودهما التعوووطض ليم وورور  رئووة امتووه وامووة اةاوور مامووا تعوودد 

 الميتءمول بالتعوطض،  ه  ال يجوا الجم،  هل التعوط هل.
  ه  اهبة إلى القوي : (28)وفي هلا جام  كم المحكمة العييا اليهبية

ةول التنمهل اؤجبارإ، وعيى موا جور  بوه ت وام هوله المحكموة، " مل ملاد ةصو  تا 
ي الم ووورور دعوووو  مبانووورة تبووول الموووؤمل التت وووام المبيوووغ المحكوووو  بوووه عيوووى  مةوووه اووووع
المتسب  في ال رر، وبللو م با ليم رور مودأنال بوالتعوطض المسوتحه لوه، مولاموا 

، وثاةهاوووا الموووؤمل المووؤمل لوووه المسوووؤوي، وهوووو مووودأل طبقوووا لقواعووود المسوووؤولية التقصوووهرطة
بحكم الدعو  المبانرة، ولكناما غهر مت امنهل فيه،  ل هما مسؤوالل عنه بالت امم، 
فوً يجووا ليم وورور مل يجمو،  هنامووا، وطرجو، عيووى كول منامووا، فوتاا اوووتوفى  قوه موول 
م وودهما،  رئووة امووة اةاوور، ألةووه بحصوووله عيووى  كووم ضوود المووؤمل إلووى جاةوو  الحكووم 

مل لوووه، يكوووول لوووه ال،يوووار  وووهل مل أنلووول عيوووى الموووؤمل مو الووولإ  صووول عييوووه ضووود الموووؤ 
 المؤمل له المسؤوي. 

فووتاا ةلوول عيووى م وودهما فيووي  لووه مل أنلوول عيووى اةاوور، إا تكووول امتووه توود  رئووة طبقوووا 
 لقواعد الت امم".

إضافة إلى الو إاا لم يسوتوف الم ورور كول  قوه مول م ودهما مإ الموؤمل مو الموؤمل 
 لتنمهل رج، عيى اةار بالباتي.له، والو لعد  كلاية مبيغ ا

                                                           
، مجية المحكمة العييا، الق ام المدةي، ونة 15/02/2006 ، 133/50طعل مدةي رتم   (28)

2006   ،451. 
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

لوولا فتةووه يمكوول القوووي مل مووواه وم وول الوودعو  المبانوورة هووو المننووه والعدالووة والنظووا  
 ، ومصدر هله الدعو  هو تاةول المسؤولية النبية.(29)العا 

والجودأر بالولكر مل هوله الودعو  المبانورة، ال تن وون عول عقود التونمهل ومول ثوم ال يسوورإ 
( التووي 752ل،ا ووة بعقوود التوونمهل وهووي ثووًر ووونواا وفقووا ليمووادة )عيهاووا موودة التقوواد  ا
 ةصة عيى مةه : 

" تسووقة بالتقوواد  الوودعاو  النانووئة عوول عقوود التوونمهل باةق ووام ثووًر ووونواا موول وتووة 
  دور الواتعة التي تولدا عناا هله الدعاو  ".

ررهوووا  ووول إل هوووله الووودعو  المبانووورة مصووودرها القووواةول، فوووً أوجووود مووودة تقووواد  اا وووة ت
القوواةول فووي نوونةاا، وموول ثووم ت، وو، ليقواعوود العامووة، وتكووول موودة تقادماووا هووي امسووة 

 ع ر ونة.
هلا عل الم رور مل ال،نن النبي، مما الم رور مل انن المحامي فً يستني، مل 

 يستعمل إال الدعو  الةهر مبانرة وفقًا لما رمأناه وابقًا.
 
 
 
 

                                                           
 .160مرج، وا ه اكره،    فاأء م مد عبد الر مل،  (29)
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 الخاتمرررررة
مسؤولية الماني، وما أنجم عل هله المسؤولية مل مضرار تعرضنا في هلا البح  إلى 

تيحووه بووالةهر، وة،يوو  إلووى القوووي بوونل مظاوور رتووي الوودوي و  ووارتاا وراووام نووعوباا، 
يكووول بموود  تقوود  ت وورطعاتاا وموود  مواابووة تيووو الت وورطعاا لمتنيبوواا العصوور، فكيمووا 

ت  عول هولا التنوور تقد  العيم، أنبةي مل أترتو  عيوى الوو تقود  القواةول مي وًا، مموا أنو
موول وضوو، إطووار دتهووه ومحوودد ليمسووؤولية المدةيووة المانيووة، والووو الرتبوواا مانووام هووله 
األاهوووورة بمعظووووم موجووووه الن وووواا اؤةسوووواةي، الوووولإ أتنيوووو  فنووووًا فووووي مدائاووووا، وابوووورة فووووي 

 مماروتاا، و ر ًا وعناية في تنلهلها.
قصهرطة في اةنباتاا عيى و اام القصور في المسؤولية العقدية، ومل تبياا المسؤولية الت

العًتة  هل الماني والعمهل، فتل الرمإ المقتر  هو ال،رو   اله المسؤولية المانية مل 
دائرة المسؤولية العقدية والتقصهرطة، بتترار المسؤولية القاةوةية ليمانههل، التوي مصودرها 

 القاةول واليوائا المنظمة ليمانة.
ل العقديووة والتقصووهرطة،  هوو  مةاووا ال ت ووترا وجووود فالمسووؤولية القاةوةيووة موووو، ةناتووا موو

العقوود، كمووا مةاووا ال ت ووترا عًتووة التبعيووة فووي المسووؤولية عوول فعوول الةهوور، و ةمووا ةوو  
 القاةول كاف لوجودها، ولللو تسمى مسؤولية تاةوةية.

اووللو وجووودةا مل توواةول تنظووويم مانووة المحامووواة، ال أوجوود بوووه ةوو  تووواةوةي أوجوو  عيوووى 
ضوود م،وواطر المسووؤولية المدةيووة الناجمووة عوول ال،نوون المانووي، وعيووى  المحووامي التوونمهل،

هلا فتةه يجو  عيوى الم ورع تودارد هولا ال،يول و درا  ةو  تواةوةي أيوء  المحوامي  اولا 
التووونمهل  مايوووة ليم ووورورطل، إوووووة بقووواةول المسوووؤولية النبيوووة، وبقوووواةهل المحامووواة فوووي 

 المجتمعاا المتقدمة. 
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 وهللا ولي التوفيق

 المراجع
 سووا  الوودأل كاموول األهووواةي، النظرطووة العامووة لًلتووءا ، المصووادر غهوور اؤراديووة  [1]

 .1997د. ر،
عبووود البووواتي محموووود وووووادإ، مسووووؤولية المحوووامي المدةيوووة، دار الذقافوووة لين وووور  [2]

 .1999والتواط،، عمال، النبعة الذاةية، 
ولية عبوود السووً  المءوغووي، النظرطووة العامووة لعيووم القوواةول، الجووءم الذالوو ، المسووؤ  [3]

 .1993التقصهرطة، الدار الجماههرطة لين ر والتواط،، 
عبد الراا  السوناورإ، الوووية فوي نور  القواةول المودةي، المجيود السواب،، عقود  [4]

 التنمهل، دار النا ة العربية، د. ل.
عبد المجهد العارف م مد، التنمهل مل المسؤولية المدةية عل األة نة النبية،  [5]

 .2000ةول، جامعة طرا ي ، روالة ماجستهر، كيية القا
 .1992عبد المنعم فر  الصدة، مصادر االلتءا ، دار النا ة العربية،  [6]
عبوود الينيووف الحسووهني، المسووؤولية المدةيووة موول األانووام المانيووة، دار الكتوواب  [7]

 .1987اليبناةي، 
محمد  سا  محمود، األ كوا  العاموة لعقود التونمهل، منبوعواا جامعوة القواهرة،  [8]

1990. 
د الظاهر  سوهل، المسوؤولية المدةيوة ليمحوامي، دار النا وة العربيوة، محمد عب [9]

1993. 



 
 

314 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول  لوم الشرعية والقانونية        عالجملة 

 

 .1995محمد عبد الظاهر  سهل، عقد التنمهل، دار النا ة العربية،  [10]
محمد عيي البدوإ، النظرطة العامة لًلتوءا ، الجوءم الذواةي، م كوا  االلتوءا ، دار  [11]

 .2010الكت  الوطنية، النبعة الذاةية، 
الووور مل، التوونمهل موول المسوووؤولية عوول  وووادر السوووياراا، دار فوواأء م موود عبوود  [12]

 .2006المنبوعاا الجامعية، جامعة اؤوكندرطة، 
وديووو، فووور ، مسوووؤولية األطبوووام والجووورا هل، مجيوووة القووواةول واالتتصووواد، جامعوووة  [13]

 .4القاةول واالتتصاد، جامعة القاهرة، العدد 
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 العدد: التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               

 الحماية الجنائية لحرمة الحق في الصورة في نطاق تقنية المعلومات
 في التشريع االماراتي )دراسة مقارنة(

 

 *د. خالد محمد دقاني
 مقدمة:
بالرغم من مزايا التطور التكنولوجي إال أنه أسهم في تقييد الحريات الشخصية         

لألفراد، واختراق حرمة حياتهم الخاصة، وذلك من خالل األجهزة الحديثة التي تمكن 
مستخدميها من التقاط الصور، وتسجيلها، وكشف ما يدور داخل محيط الحياة 

كما أن هذه األجهزة الحديثة قد زودت الخاصة لألفراد من تصرفات وأوضاع، 
بإمكانيات التصوير في الظالم، والتصوير عن بعد، حتى أنها تخطت حاجز المسافة 
لالطالع على ما  يدور من أمور خاصة في أماكن بعيدة عن وجود المصور، كما 
تكمن الخطورة في هذه األجهزة الحديثة في صغر حجمها وسهولة إخفائها، األمر 

ل تهديدًا لحق الشخص في الصورة، خاصًة أنه قد صاحب هذا التطور الذي يشك
ازدياد كبير الستخدام األفراد لوسائل تقنية المعلومات، وإن كان يغلب على هذا 
االستخدام الجانب االيجابي إال أن البعض منهم قد يسيء استخدام هذا النوع من 

رين في المجتمع كاعتدائهم األجهزة الحديثة في االعتداء على حقوق األشخاص اآلخ
على الحق في الصورة بشكل متعمد أو غير متعمد، وهذا األمر هو أحد األسباب التي 
دعتنا لخوض هذه الدراسة، كما أن هذا النوع من االعتداء يمكن أن يرتكب في 

                                                           
 جامعة الشارقة –عضو هيأة التدريس بكلية القانون  *
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األماكن الخاصة والعامة، خاصة إذا كان التصوير بشكل متعمد لغرض التصوير 
 جني عليه.ولغرض اإلساءة للم

 :أهمية الدراسة 

تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الطبيعة القانونية للصورة،       
وبيان موقف التشريع اإلماراتي، والتشريعات المقارنة من االعتداء على الصورة في 
ظل التطور السريع لوسائل تقنية المعلومات وتكنولوجيا التصوير، االمر الذي  قد 

اد باالعتداء على  حرمة الحق في الصورة ، يدفع البعض النتهاك خصوصية االفر 
وألهمية ما تقدم سوف نستعرض في هذه الدراسة معالجة المشرع االماراتي والتشريعات 

 المقارنة  للجرائم الماسة بحرمة الحق في الصورة .
 إشكالية الدراسة : -
 تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول ما يصاحب عمليات التطور التكنولوجي خاصة    

 في مجال التصوير بأنواعه من إشكاليات قانونية تتلخص في عدة تساؤالت وهي :
بيان مدى تأثير هذا التطور على الحماية الجزائية للحق في الصورة، حيث قد  -

يؤدي هذا التطور إلى ظهور العديد من الثغرات في القانون الجزائي: منها عدم 
 ل تكنولوجيا التصوير.قدرته على مالئمة التطور السريع خاصة في مجا

دراسة موقف المشرع اإلماراتي والتشريعات المقارنة في حماية الحق في الصورة،  -
 ومدى مالءمة نصوصه في مواجهة جرائم االعتداء على الحق في الصورة.
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 أسلوب الدراسة: 
اعتمد الباحث في سبر أغوار هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي،      

المقارن، للمقارنة بين النصوص القانونية، واآلراء الفقهية، ومبادئ المحاكم والمنهج 
 العليا ذات العالقة بموضوع الدراسة، وذلك وفق خطة منهجية ثنائية.

 خطة الدراسة :  
 المبحث األول: ماهية الصورة والمكان الخاص محل الحماية    -
 المطلب األول : مفهوم الصورة وطبيعتها القانونية.   -
 المطلب الثاني: نوع الصورة والمكان الخاص محل الحماية.    -
المبحث الثاني: الجرائم الواقعة على الحق في الصورة في قانون مكافحة جرائم  -

 . تقنية المعلومات اإلماراتي والمقارن 
 جريمة التقاط الصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات المطلب االول  : -
 جريمة نشر الصور باستخدام سيلة تقنية معلومات المطلب الثاني  : -
المطلب الثالث  : جريمة تعديل ومعالجة المشاهد والصور باستخدام وسيلة تقنية  -

 معلومات.
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 المبحث األول
 ماهية الصورة والمكان الخاص محل الحماية 

 تمهيد وتقسيم:  
من أجل بيان ماهية الصورة وطبيعتها القانونية، البد من التعرف على مفهومها،      

وبيان موقف التشريع اإلماراتي والتشريعات المقارنة من الطبيعة القانونية للحق في 
 الصورة وذلك على النحو التالي:

 مفهوم الصورة وطبيعتها القانونية.  المطلب األول: -
 المطلب الثاني: نوع الصورة والمكان الخاص محل الحماية  -

 المطلب األول
 مفهوم الصورة وطبيعتها القانونية  

 تمهيد:
نستعرض في هذا المطلب بيان تعريف الصورة في الفرع األول، وطبيعتها القانونية    

 في الفرع الثاني ، وذلك على النحو اآلتي :
 تعريف الصورة : الفرع األول

 :يقتضي التعريف بالصورة الوقوف على المعنيين: اللغوي واالصطالحي للصورة    
 أوال: التعريف اللغوي للصورة:
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جاء في لسان العرب البن منظور في مادة ) ص و ر ( الصورة في الشكل    
وجمعها صور، وقد صوره فتصور، وقيل تصورت الشيء توهمت صورته، فتصور 

 .(1)لي، والتصاوير التماثيل
 .(2)وقد يراد بالصورة الوجه من اإلنسان أو الهيئة من شكل وأمر وصفة

 :أي ،تصورت الشيء :وجمعها صور، فيقال "كما عرفت الصورة لغًة بأنها "التمثال
 .(3)مثَّلت صورته وشكله في الذهن

ِفي َأيِ  الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلَك*  والصورة هي الشكل والتمثال المجسم، قال تعالى
 (4) ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبكَ 

 ثانيا: التعريف االصطالحي للصورة :  
كل امتداد ضوئي للجسم البشري، يدل دالله واضحة على "  عرفها البعض بأنها     

شخصية صاحبها، سواء كان ناقال للصورة على حقيقتها، أو يدخل عليها تحريفًا 
كما عرفت بأنها : الشكل الظاهر لروح الشخص  (5)" بحيث يعطيها منظرًا هزلياً 

 .(6)والكامنة في جسده، فهي تبرز األنا وتعبر عن حاالت الحزن والفرح التي يمر بها
                                                           

 .2/492ابن منظور ، لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، مادة ص و ر ، د.ت، -( 1)
 ) صور ( .لسان العرب ادة ) صير( ومادة  - (2)

محمدددد أبدددي بكدددر عبدددد القدددادر الدددرازي، مختدددار الصدددحاح، مطبعدددة وزارة المعدددارف، الطبعدددة السادسدددة،  -(3)
 .373ص      م،1951القاهرة، 

(4)
 .8-7سورة االنفطار، اآليات  -

اطروحة دكتوراه  د. سعاد على محمد الفقيه ، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في القانون الليبي، " دراسة مقارنة" ، - (5)
 249، ص2013-2012، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

نسان وتطبيقاتها في النظام ماية الجنائية للحقوق الشخصية لإلضيف هللا بن نوح الغويري ، ضمانات الح .د - (6)
 170، ص2013رة ،السعودي والقانون المصري، " دراسة تأصيلية مقارنة" ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاه
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فها البعض أيضًا بأنها خص أو جزء  :وفي فقه القانون ُيعرِ  "محاكاة لجسم الشَّ
أيًّا "ُمجرَّد تثبيت أو رسم لقسمات شكل اإلنسان على دعامة ماديَّة  :أو بأنها (7)منه"
ورة أيًضا(8)"كانت خص: . والصُّ ألنها تكشف عن جانب الحياة  ؛"مصدر معلومات الشَّ

ة للفرد ينية أو العاطفيَّة أو أي ناحيَّة ُأخرى أكسواٌء  ،الخاصَّ  ".(9)ان ذلك من الناحيَّة الدِ 
القول: إن الصورة هدي تجسديد شدكل معدين علدى شديء ثابدت ومما تقدم يمكن  

كدددالورق والخشدددب ونحوهمدددا، بحيدددث يثبدددت منظدددر ذلدددك الشدددكل كمدددا تدددم تجسددديده ابتدددداًء، 
ويمكن القيام بهذا العمل بوسدائل متعدددة كالرسدم والدنق  أو باسدتخدام للدة التصدوير أو 

 ومات الحديثة.أي وسيلة مشابهة كما يمكن أن يتم باستخدام وسائل تقنية المعل
وال يقتصر مفهوم الصورة على ما يتم التقاطه فوتوغرافيًا أو ما هو مجسدم مدن 
األشددددكال وإنمددددا تشددددمل الصددددور المتحركددددة التددددي تظهددددر فددددي مشدددداهد الفيددددديو التددددي يددددتم 

 تصويرها واالحتفاظ بها في أجهزة التصوير الحديثة.
كان عليه داخل  أو الوضع الذي ،عليه أو مظهره وال أهميَّة لهيئة المجني

 اطِ العالمكان الخاص، فتقع الجريمة ولو كان المجني عليه في وضع ال يخجل من 

                                                           

واألمددوال، دار  شددخاصد. طددارق سددرور، قددانون العقوبددات، القسددم الخدداص، جددرائم االعتددداء علددى األ (7)
 ولدنفس المؤلدف: جدرائم النشدر واإلعدالم، 483م، ص2003ى، األولدالنهضة العربيَّة، القاهرة، الطبعة 

 .584م، ص 2004ى،األول، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، الطبعة األولالكتاب 

 ، القانونيددة الدراسددات مجلددة ، صددورته فددي اإلنسددان لحددق الجنائيددة الحمايددة ، رسددتم فريددد محمددد هشددام .د (8)
  .91، ص  م 1986 يونيه 8ع

(9)David Capitant: La nature de l' image, colloque de l' association capitant, 

Thémis ,Paris, 2003, p.7. 
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ورة مرتبطً (10) الغير عليه ة ا؛ إذ ال يشترط أن يكون موضوع الصُّ أو  ،بالحياة الخاصَّ
ورة  .(11)األمور السريَّة لصاحب الصُّ

ورة لشخص على قيد الحياة أو متو  ألن ذلك وإن  ى؛فكما يستوي أن تكون الصُّ
ة للمتوف  لشخصلفهو يمسُّ ُحرمة الحياة العائليَّة  ى؛كان ال يمس ُحرمة الحياة الخاصَّ

دانة مجموعة من الصحفيين نتيجة إفي فرنسا ب يضوعلى هذا األساس قُ  ،(12) ذاته
قيامهم بتصوير ُجثَّة شخص في مكان خاص، تحديدا في غرفة نومه وعلى سريره 

بشكوى لمعاقبة المصورين طبًقا  تفاله( التي تقدمأطم أو  ،زوجته )أرملتهوبدون موافقة 
ل مساسً إ .1-226للمادة  خص ُيشكِ  ة  اذن فتصوير ُجثَّة الشَّ بُحرمة الحياة الخاصَّ
  .(13)لعائلته
 
 
 
 

                                                           

 اإلسدكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر ،، القسم الخاصكي أبو عامر، قانون العقوبات، ز د. محمد  (10)
 .636ص 2010، الطبعة االولى، 

Cass , Crim 21 octobre 1980 , D, 1981. J. P. 72. note lindon.                               

  
(11)Cass.Crime 12 avril 2005, Bull , Crim 2005 , No 122 , p.421.                                 

ة في دولدة اإلمدارات العربيَّدة المتحددة، الكتداب الثالدث . د (12) حسني الجندي، التَّشريعات الجنائيَّة الخاصَّ
 أكاديميدددة العلدددوم الشدددرطية ،، قدددانون مكافحدددة الجدددرائم المعلوماتيدددة فدددي دولدددة االمدددارات العربيدددة المتحددددة ، 

 .204، ص 2009، ، الشارقة  األولىالطبعة 
(13) Cass , Crime 20 octobre 1998, Bull. Crim 1998, No 264 , p. 765. 
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 الطبيعة القانونية للحق في الصورة.: الفرع الثاني
 تمهيد : 
نستعرض في هذا المطلب اآلراء الفقهية التي تطرق اليها الفقه الجنائي بشأن      

بيان الطبيعة القانونية للصورة/ وبعد ذلك نستعرض موقف التشريع اإلماراتي والمقارن 
 منها.

 موقف الفقه الجنائي -اوال
يعد التكييف القانوني للحق في الصورة من المسائل التي شغلت بال الفقه     

القانوني منذ زمن بعيد، حيث ذهب الفقه الجنائي إلى أربعة لراء فيما يتعلق 
 بالطبيعة القانونية للحق في الصورة، نستعرضها على النحو التالي : 

الحق في الصورة حق ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن  الرأي األول: -أ
ملكية، وفي هذا االتجاه ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن الحق في 
الصورة يعد من قبيل الحق في الملكية، وأن الشخص الطبيعي مالك لجسده، 
وبالتالي يملك كل السلطات التي يعطيها حق الملكية لصاحبه من تصرفات 

لك أن يتصرف في الشيء أو أن يستعمله قانونية على الشيء المملوك، أي أنه يم
أو أن يستغله، ومما تقدم اذا كان لإلنسان الحق في ملكية جسده فمن الطبيعي أن 
يكون له الحق على صورته، وبالتالي له الحق أن يعترض على من يصوره أو 

 .(14)ينشر صورته

                                                           
د. عاقلي فضيلة ، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة " دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراهكلية الحقوق  - (14)

 100، ص2012-2011الجامعي  قسنطينة ، العام -جامعة االخوة منتوري 
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ا إال أن أغلب الفقه في فرنسا ذهب عكس هذا االتجاه واعتبر أنصار هذ    
االتجاه قد أخطأوا بطرحهم باعتبار الحق في الصورة من قبيل الحق في الملكية، 
وذهبوا إلى القول بأنهم قد تأثروا باألفكار الرومانية القديمة والتي ترجع كل أمر 
جديد إلى ما هو متعارف عليه منذ القدم دون أن يجتهدوا ويفسروا ويطوروا، 

من قبيل الحق في الملكية، لكي يكون لمن  ولذلك قاموا باعتبار الحق في الصورة
يملك الحق في الصورة مزايا المالك الذي يتمتع بسلطات مطلقة على الشيء 

 . (15)المملوك
ذهب أنصار هذا االتجاه إلى  القول بأن الحق في الصورة من  الرأي الثاني: -ب

الحقوق اللصيقة بالشخص، وأنه أحد مظاهر الحياة الخاصة لألشخاص، وأن 
صورة االنسان جزء من شخصيته، وبالتالي فهي عنصر من عناصر الحياة 
الخاصة لألشخاص وبالتالي ال يمكن بيع هذا الحق أو تقديره ماليًا، أو التنازل 

 .(16)عنه للغير، وبالتالي فهو حق تقليدي يدخل في مفهوم الخصوصية لألفراد
وهناك اتجاه ذهب إلى  القول باعتبار الحق في الصورة ضمن العناصر    

المكونة للحياة الخاصة باألشخاص والتي تصب في حماية الكيان األدبي 
لإلنسان، ومنهم من اكتفي بالقول: بأن الحق في الصورة ما هو إال مظهر 
في من مظاهر الحماية الشخصية فالصورة ماهي إال تعبير عن موقف معين 

                                                           
، كلية الحقوق  رسالة دكتوراه د. ممدوح خليل بحر ، حماية الحياة الخاصة في.القانون الجنائي" دراسة مقارنة " ،  - (15)

 .273.ص1983جامعة القاهرة 
افية الحقوق ر غد. عالءالدين عبدهللا فواز الخصاونه، د. بشار طالل المؤمني، النظام القانوني للصورة الفوتو  - (16)

جامعة االمارات العربية المتحدة ، السنة السابعة  –الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية ، مجلة الشريعة والقانون 
 .247ص  2013والعشرون ، العدد الثالث والخمسون ،
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لحظة معينة من حياة الشخص وبالتالي فإن االخالل بحماية هذا الحق 
يتضمن اعتداء على الجانب المعنوي لإلنسان حينما تكون الصورة في حالة 

 .(17)مسيئة للشخص
: ذهب القائلون به إلى  عكس ما ذهب اليه االتجاه  الرأي الثالث  -ج

ق حرمة الحياة السابق واعتبر أن الحق في الصورة حق مستقل عن ح
الخاصة واستدلوا على ذلك بالقول: إن الحق في الخصوصية يكون باالعتداء 
عليه في نطاق الحياة الخاصة لألشخاص  وبعيدًا عن الحياة العامة لهم، أما 
الحق في الصورة فهو حق الشخص  في االعتراض على التقاط الصورة أو 

عتداء عليه في الحياة ونشرها دون إذن صاحبها، وبالتالي ال يرتبط اال
 . (18)الخاصة بما قد يقع في الحياة العلنية أو العامة

: وأصحاب هذا الرأي ذهبوا إلى موقف وسط بين الموقفين الرأي الرابع   -د
السابقين حيث ذهبوا إلى أن الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجة، أي أن 

لحق في الحق في الصورة يكون في بعض األحيان عنصرا من عناصر ا
حرمة الحياة الخاصة، وقد يكون مستقال عنها، وبالتالي يعتبر الحق في 
الصورة من مظاهر الحياة الخاصة للشخص اذا تعلقت الصورة بحياته 
الخاصة كأن يتم تصوير الشخص في لحظة عاطفية مع زوجته حيث إن 

                                                           
 .247ص  المرجع السابق ،  - (17)
بحث مقدم إلى مركز دراسات وبحوث ،، الحرية الشخصية في روابط القانون الخاص  د.حسام الدين األهواني - (18)

  79، ص1970حقوق االنسان ، جامعة القاهرة ،
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التقاط مثل هذه الصور أو نشرها  دون إذن صاحبها يمثل اعتداء على حقه 
 (19)في الخصوصية 

 موقف التشريع اإلماراتي والتشريعات المقارنة  -ثانيا
لقد تباينت مواقف التشريعات الجزائية من طبيعة الحق في الصورة وذلك    

 على النحو التالي:
 موقف المشرع اإلماراتي من طبيعة الحق في الصورة :   - أ
التشددريع اإلمدداراتي  بصددفة عامددة والقددانون الجزائددي المتمثددل فددي قددانون العقوبددات    

 5والتشريعات المكملة له، كالمرسوم بقانون اتحادي رقم  1987لسنة  3االتحادي رقم 
بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ذهب إلى األخذ باالتجداه الدذي يدرى  2012لسنة 

مزدوجددة، أي أن الحددق فددي الصددورة يكددون فددي بعددض بدأن الحددق فددي الصددورة ذو طبيعددة 
األحيددان عنصدددرا مددن عناصدددر الحدددق فددي حرمدددة الحيدداة الخاصدددة، وهدددو مددا ذهبدددت إليددده 

المددادة مددن قددانون العقوبددات االتحددادي ومددا ذهبددت اليدده   (20)(378نددص المددادة )المددادة 

                                                           
 82المرجع السابق ، ص  - (19)

 أحد ارتكب بأن وذلك ،لألفراد العائلية أو الخاصة الحياة حرمة على اعتدى من كل والغرامة بالحبس يعاقب" "  - (20)
 :عليه المجني رضاء بغير أو قانوناً  بها المصرح األحوال غير في اآلتية األفعال

 .خاص مكان في شخص صورة نوعه كان أياً  بجهاز نقل أو التقط-ب...-أ
 ذلك في الحاضرين من مرلي أو مسمع على اجتماع أثناء السابقتين الحالتين في إليها المشار األفعال صدرت فإذا

 .مفترضاً  يكون  هؤالء رضا فإن االجتماع
 أو الخاصة الحياة بأسرار تتصل تعليقات أو صوراً  أو أخباراً  العالنية طرق  بإحدى نشر من العقوبة بذات يعاقب كما

 .صحيحة كانت ولو لإلفراد العائلية
 المادة بهذه المبينة األفعال أحد يرتكب الذي العام الموظف وبالغرامة سنوات سبع على تزيد ال مدة بالحبس ويعاقب
 .وظيفته سلطة على اعتماداً 
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م  في فقرتها األولى، حيدث نصدت علدى 2012لسنة  5( من المرسوم بقانون رقم 21)
" يعاقددب بددالحبس مدددة ال تقددل عددن سددتة أشددهر، والغرامددة التددي ال تقددل عددن مائددة و ندده أ

خمسين ألف درهم و ال تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدن 
اسددددددتخدم شددددددبكة معلوماتيددددددة أو نظددددددام معلومددددددات الكترونددددددي، أو إحدددددددى وسددددددائل تقنيددددددة 

ير األحدوال المصدرح بهدا قانوندا المعلومات في االعتداء على خصوصية شخص في غ
 بإحدى الطرق التالية: 

التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلهاا أو ششافها أو -2.... -1
 نسخها أو االحتفاظ بها.

الحق في الصورة مستقال عن الحق في الحياة الخاصة كما اعتبر المشرع       
لألشخاص وعاقب على االعتداء عليه في المادة السابقة حيث نصت الفقرة الثانية من 

م بشأن مكافحة جرائم تقنية  2012لسنة  5من المرسوم بقانون رقم  21المادة 
 المعلومات على 
 أنه: "  "  ...

عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتين  كما يعاقب بالحبس مدة ال تقل      
وخمسون ألف درهم وال تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 
من استخدم نظام معلومات الكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إلجراء أي 

ة إلى تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو اإلساء
 شخص لخر، أو االعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.          

                                                                                                                                                    

 التسجيالت بمحو يحكم كما الجريمة، في استخدم قد يكون  مما وغيرها األجهزة بمصادرة األحوال جميع في ويحكم
 ."إعدامها أو عنها المتحصلة
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كل من استخدم نظام معلومات الكتروني، أو حيث جاء النص مطلقًا وعاقب       
إحدى وسائل تقنية المعلومات، إلجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو 

عتداء على خصوصيته أو مشهد، بقصد التشهير أو اإلساءة إلى شخص لخر، أو اال
حتى ولو  لم يرتبط االعتداء عليه بالحياة الخاصة،  أي قد يقع في الحياة   انتهاكها،

العلنية أو العامة: كأن يلتقط شخص متعمدا صورة ألحد األفراد في مكان عام كأحد 
، تم يقوم بمعالجتها وتعديلها بقصد اإلساءة للمجني عليه، أو أن (21)االسواق العامة

تم التقاط الصور أو نقلها أو نسخها بموافقة صاحب الصورة، إال أن الجاني يقوم ي
باستغاللها بالتعديل أو المعالجة للصورة الملتقطة بموافقة المجني عليه، بقصد اإلساءة 

 له وحسن فعل المشرع اإلمارتي فيما ذهب اليه. 
 ب: موقف المشرع الفرنسي من طبيعة الحق في الصورة :

وقد عد المشرع الفرنسي الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوج، ويتضح ذلك من     
 19-200،  والمعدلة بالمرسوم رقم (22)عقوبات 1-226خالل قراءة المادة  المادة 

                                                           
  79حسام الدين األهواني ، مرجع سابق ، ص - (21)
 ، 684 - 92 رقم الفرنسي العقوبات قانون  بُمقَتَضى الفرنسي العقوبات قانون  من( 1-226) المادة ُأضيفت - (22)

ادر  أضيفت قد -وبدورها– كانت التي القديم العقوبات قانون  من( 368) المادة لتحل م،1992 ديسمبر 16 في الصَّ
ادر 643/10 رقم القانون  من( 23) بالمادة( سابًقا)  ، الُحريَّات وحماية بالمعلوماتيَّة والمتعلق م،1970 يوليو 7 في الصَّ
 وبغرامة سنة،إلى  شهَرين من بالحبس ُيعاَقب" أن على تنص القديم الفرنسي العقوبات قانون  من( 368) المادة كانت وقد
ة الحياة ألفة متعمًدا ينتهك من فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو فرنك، ألف 50إلى  200 من تتراوح  لآلخرين، الخاصَّ
 :اآلتيَّة ألفعالا بأحد يقوم بأن وذلك
 موافقة دون  خاص مكان في جرت محادثة األجهزة من جهاز بواسطة النقل أو بالتسجيل أو السمع باستراق -1

 .المتحدث
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م بشأن تغيير العملة في عقوبة الغرامة من الفرنك 2000سبتمبر  19الصادر في 
م والعقاب في هذا النص على حرمة ، حيث اشترط في التجري(23)الفرنسي إلى اليورو

الصورة الملتقطة في مكان خاص وبالتالي إذا التقطت الصورة في اجتماع و على 
مرأى ومسمع من المعنيين  دون معارضتهم رغم مقدرتهم على ذلك عد ذلك رضًا 
مفترضًا من قبلهم، وبالتالي بموجب هذه المادة يعد االعتداء على الصورة اعتداء على 

 لحياة الخاصة.حرمة ا
الحق في الصورة مستقال  اال أن المشرع الفرنسي يعتبر من جانب لخر االعتداء على

بمقتضى نص عن الحق في الحياة الخاصة لألشخاص وعاقب على االعتداء عليه 
الصادر في  2000-916من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم رقم  8-226المادة 
لمادة على أنه: " يعاقب بالحبس سنة وغرامة م؛حيث تنص هذه ا2000سبتمبر  19

يورو كل من نشر عمدًا بأي طريقة كانت المونتاج الذي تحقق بكلمات، أو  15000
بصورة شخص دون موافقة المجني عليه، اذا لم يظهر بوضوح للعيان أنه مونتاج، أو 

 إذا لم تتم اإلشارة إلى ذلك صراحًة.
 
 
 

                                                                                                                                                    

 صدرت فإذا موافقته؛ دون  خاص مكان في شخص صورة األجهزة، من جهاز بواسطة بنقل، أو بالتقاط -2
 رضا فإن االجتماع ذلك في الحاضرين من ومرَأى مسمع على اجتماع أثناء السابقتين الفقرتين في إليها الُمشار األفعال
 ".مفترًضا يكون  هؤالء

(23)
) Ordonnance n°2000-916 du 19 séptembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros 

de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.)JORF 22 séptembre 

2000 en vigueur le 1er janvier 2002.(                                  - 
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 موقف المشرع المصري من طبيعة الحق في الصورة : -ج    
كما اعتبر القانون الجنائي المصري الحق في الصورة عنصرًا من عناصر الحماية  

مكرر من قانون العقوبات  309الخاصة حيث كفل حرمة الصورة بموجب المادة 
والعقاب في  .حيث اشترط كما هو الحال في التشريع الجزائي الفرنسي في التجريم(24)

هذا النص على حرمة الصورة الملتقطة في مكان خاص، وبالتالي إذا التقطت الصورة 
في اجتماع و على مرأى ومسمع من الحاضرين في ذلك االجتماع عد ذلك رضًا 

 مفترضًا منهم بالتقاط الصور.
نجد أن التشريعين اإلماراتي والفرنسي اختلفا عن التشريع المصري،  خالصة القول 

حيث نجد أن المشرعين اإلماراتي والفرنسي  لم يقتسرا على جعل الحق في الصورة 
من عناصر الحق في الخصوصية، وإنما جعال الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجة، 
أي يكون في بعض االحيان عنصرا من عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة، 

 ة لألشخاص.وفي البعض اآلخر مستقال عن الحق في  الحياة الخاص
 
 
 
 

                                                           
 28 بتاريخ ،39 ع الرسميَّة، الجريدة في منشور) م1972 لسنة 37 رقم بالقانون  المادة هذه ُأضيفت - (24)

لت ثم ،(م1972سبتمبر  م،ع1996 الرسميَّة الجريدة في منشور) م1995 لسنة 93 رقم بالقانون  الثَّالثة فقرتها في ُعدِ 
لت ثم ،(م1995 مايو 28 بتاريخ مكرًرا( 21) ِِ  ع الرسميَّة، الجريدة في منشور) م1996 لسنة 95 رقم بالقانون  ُعَد
 (.م1996 يونيه 30 بتاريخ مكرًرا( 25)
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 المطلب الثاني 
 نوع الصورة والمكان الخاص محل الحماية  

باستعراض النصوص القانونية السابقة في قانون العقوبات االتحادي أو في       
ورة محل الحماية هي صورة شخصيَّة في مكان  التشريعات المقارنة يتضح لنا بأن الصُّ

وال محل لقيام الجريمة إذا لم تكن خاص؛ فالمكان الخاص من عناصر الجريمة، 
خص محاًل للجريمة )أي ما تم االعتداء عليه(، بل كانت بعض ملكياته  صورة الشَّ
ورة محل الجريمة، ثم تبيَّن مفهوم  ة، سوف نبين في هذا المطلب نوع الصُّ الخاصَّ

ُه الُمشرِ ع في التشريع اإلماراتي والتشريعين الفرنسي  والِمصري المكان الخاص الذي عدَّ
ورة:  معياًرا لخصوصيَّة الصُّ

ورة محل االعتداء في هذا النوع من الجرائم  : الفرع االول  نوع الصُّ

باستعراض النصوص القانونية السابقة في قانون العقوبات االتحادي أو في  
ورة محل الحماية هي صورة ولكن  شخصيَّة، التشريعات المقارنة يتضح لنا بأن الصُّ

يثار هو: هل من الممكن أن تكون  صور األشياء أو المستندات أو  السؤال الذي
الحيوانات أو مساكن أو المشاريع التجارية  المملوكة لألشخاص محال للحماية 

 القانونية في هذا النوع من الجرائم ومن هم األشخاص محل الحماية ؟

اليه لإلجابة على التساؤل السابق نستطيع القول بأن االتجاه الذي ذهبت 
ورة محل الحماية هي الصورة الشخصيَّة للشخص الطبيعي،   التشريعات في اعتبار الصُّ
غير أن هناك جانبا من  الفقه  ينتقد هذا االتجاه  ويعتبره بمثابة قيد يحد من نطاق 

ة ضد أعمال التصوير فالتقاط صورة لحيوان  ؛الحماية الجنائيَّة لُحرمة الحياة الخاصَّ
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اص في مكان خاص يمكن أن يفصح عن أمور تمس ُحرمة الحياة يملكه أحد األشخ
خص ة لهذا الشَّ حيُث من شأنه إعالم الغير أن صاحب هذا الحيوان يعاني  ؛الخاصَّ

وأنه اتخذ هذا الحيوان أنيًسا له في وحدته،  ،من حالة اجتماعيَّة معينة مثل الُعزلة
فقد يكشف  ؛من الخارجينطبق في حالة تصوير مسكن أحد األشخاص ذاته واألمر 

خص،  ة لهذا الشَّ أن يعكس تصوير كللغير عن أمور تمس ُحرمة الحياة الخاصَّ
 .(25)المسكن الوضع االجتماعي لصاحبه، مما ُيسبِ ب له حرًجا كان في غنى عنه

ذلك ألنه إذا كانت الِعلَّة  ؛ونحن من جانبنا نؤيِ د الرأي السابق فيما ذهب إليه
ة ورة هي حماية ُحرمة الحياة الخاصَّ الُحرمة وأن هذه  ،من تدخل الُمشرِ ع لحماية الصُّ

خصانكما من الممكن  نها إف ،تهاكها عن طريق االعتداء المباشر على صورة الشَّ
يمكن أن تنتهك بشكل غير مباشر عن طريق االعتداء على صور لعناصر ُأخرى 

ة للشخص مالك تلك العناصر  تمكن من اعتدى عليها من التطفل على الحياة الخاصَّ
ة للفرد.  لكونها عناصر تعود إلى سر الحياة الخاصَّ

خص مثالً  نه ال يؤدي إف ،إذا ما تم التقاط صور له من الخارج -فمسكن الشَّ
خص، تقود أن على الرَّغم من  ،لقيام الجريمة قانوًنا بشكل -التقاط صورة لمسكن الشَّ

ة لصاحب المسكن ألنها اإلى  -خرآأو ب باإلضافة إلى ما  -لتطفُّل على الحياة الخاصَّ

                                                           

لفرنسددي ، دار الحمايددة الجنائيددة لحرمددة الحيدداة الخاصددة فددي قددانون العقوبددات ا ( د. إبددراهيم عيددد نايددل،25)
 .162، 161، ص 2000النهضة العربية ، القاهرة ، 
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فصورة المسكن تدل على هويَّة  ؛قد تقود للتعرف على هويَّة صاحب المسكن -سبق
 .(26) ومكان ُسكَناه صاحبه

ن الجاني يتمكَّن من تحقيق غايته المتمثلة في انتهاك ُحرمة الحياة إوهكذا ف
ة ال ةلخاصَّ ، لفرد بشكل غير مباشر عن طريق التقاط الصور لبعض ممتلكاته الخاصَّ

إذا ما وضعنا في االعتبار أن الجاني قد يتمكَّن من التقاط العديد من  وخصوًصا
وحيوانه  ،وسيارته ،مثل صورة مسكنه ،الصور لممتلكات خاصة بالمجني عليه

ده في أيام اإل ،األليف ليقوم في نهاية المطاف بتحليلها  ،والعطالت جازاتومكان تردُّ
ة للفرد.ل امنطقيًّ   يصل في النهاية إلى فكرة معينة تدخل في إطار الحياة الخاصَّ

وصورة  ،لو أن الجاني تمكن من التقاط صورة سيارة المجني عليه ومثال ذلك:
كشف نه قد يتمكن بسهولة من الإف ،وأيًضا صورة لشقته على البحر ،ُأخرى لمسكنه

 عن الوضع االجتماعي لصاحبه
أن الصور محل االعتداء في جرائم انتهاك حرمة الحق في باإلضافة إلى 

الصورة ال تقتصر على صور األشخاص الطبيعيين وإنما من الممكن أن تكون صورا 
للشخص االعتباري، كأن يكون محال تجاريا معروفا، فيقوم أحد األشخاص بتصوير 

                                                           

على أساس المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي قضت محكمة النَّقض الفرنسيَّة بأن "حق  (26)
ة يشمل المظهر الداخلي لألماكن التي يسكن فيها  .الفرد في احترام حياته الخاصَّ

Cass ,Crim 7 novembre 2006, D,2007, p.700, note J., M. Brugiére. 
ورة  ِ النظر عن الصُّ المحكمة أن إتيان المؤجر بشخص لزيارة بيت فارغ من ساكنيه قد فقد اعَتَبرت وبغض 

ة  .أجره لشخص لخر دون أخذ إذن المستأجر يلحق الضرر بالحياة الخاصَّ
Cass, Crim 25 févier 2004, D,2004, p.1634, note C.caron. 
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غذائية بها حشرات بمحل سوبر ماركت وإرسالها عبر وسائل  لمقاطع فيديو لمنتجات
 . (27)التواصل االجتماعي أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات

 المكان الخاص في هذا النوع من الجرائم : الفرع الثاني

ال يكتفي الُمشرِ ع في نصوص قوانين العقوبات سواء في قانون العقوبات 
العقوبات الفرنسي والِمصري لقيام الجريمة أن يقع االعتداء على اإلماراتي أو قانوني 

خص  ،صورة شخص  (  28) في مكان خاص. موجوًدابل يجب أن يكون الشَّ

خص في  وعليه فال محل لقيام الجريمة قانوًنا متى تم االعتداء على صورة الشَّ
اميرات مراقبة بأن قيام المتهم وزوجته بوضع ك يوتطبيًقا لذلك فقد قض ( 29)مكان عام

                                                           
 الموافق الثالثاء جلسة، الصادر في جزائي 2019 لسنة 950 رقم الطعنالمحكمة االتحادية العليا ، االمارات ،  - (27)
4 -2- 2020 

يقدر الُمشرِ ع بحسب األصل العام للفعل صفته اإلجراميَّة دون اعتبار لمكان وقوعه؛ ذلك أنه إنمدا  - (28)
ِ النظدر عدن المكدان يراعي في التجريم وقوع  اعتداء على المصلحة التي أوالها حمايته الجنائيَّدة، بغدض 

الذي وقعت فيه الجريمة، إال أنه خروًجا عدن هدذا األصدل العدام، فدإن الُمشدرِ ع قدد يعتدد بمكدان ارتكداب 
مدن السلوك اإلجرامي، ويرتب عليه لثار قانونيَّة مهمة؛ ففي كثير من الحاالت نجد أن الُمشرِ ع يجعدل 

مكان ارتكاب السلوك اإلجرامي عنصدًرا فدي الدرُّكن المدادي للجريمدة، بحيدُث ال تقدوم إال إذا وقدع الفعدل 
 في المكان الذي حدده النص.

مبروكدة عطيَّدة علدى، عنصدر المكدان كأسداس للتجدريم والعقداب فدي القدانون اللِ يبدي، رسدالة ماجسدتير، كليَّددة 
 .1، ص2008 – 2007الجامعي:  القانون، جامعة قاريونس، بنغازي، العام

(29)CA  amiens 8 Désmbre 2008, No de pourvoi, 08-00503. 
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في محيط المسكن وعلى واجهته ألغراض المحافظة على األمن وتمكنا تبًعا لذلك من 
ين في الشارع والسيارات أمام مسكنهما،  التقاط العديد من الصور لألشخاص المارِ 
باإلضافة إلى أن أحد الكاميرات الُمثبَّتة على واجهة المسكن التقطت صور الجيران 

ل انتهاكً  -ص بهماأمام المسكن الخا ة بالمعنى المقصود  اال ُيشكِ  لُحرمة الحياة الخاصَّ
ومن َثمَّ ال محل لقيام الجريمة لتخلُّف أحد العناصر القانونيَّة  ،1-226في المادة 

فالمكان الخاص بالمعنى المقصود الالزمة لقيامها وهو التقاط الصور في مكان خاص 
خص الذي تم التقاط أو تسجيل يعني محل إقامة وسك 1-226في المادة  ن الشَّ
 .(31)فالمكان الخاص عنصر ضروري لقيام الجريمة، (30)صورته

المكان الخاص بأنه " المكان المغلق الذي ال يمكن أن تتسرَّب إليه  وُيعرَّف
ذن إنظرات الناس من الخارج أو أن يدخله الغير من دون الحصول على 

 .(32)صاحبه"

"المكان  :محكمة النَّقض الفرنسيَّة المكان الخاص بقولهاوفي هذا المعنى َعرَّفت 
بدون  شخاصمفتوح لألال عقوبات يشمل المكان غير 226الخاص حسب نص المادة 

وهو ما عليه الحال بالنسبة للسيَّارة التي كان بداخلها المجني  ،ذن الشاغل لهإ
 . (33)ه"علي

                                                           
(30)Cass,Crim 15 janvier 2003, No de pourvoi, 02-82278. 

(31)Cass.Crim 25 octobre 2011, N° de pourvoi: 11-80266. 

(32)Albert chavanne, la protection de la vie privée dans la loi du17juillet1970, 

Rev.sc.crim et dr.pén ,No 3,juillet-séptembre,1971 ,p.606. 

(33)Cass.Crim 28 novembre 2006, No de pourvoi, 06-81200. 
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ص هو المكان الذي ال يجوز وَعرَّفته ذات المحكمة أيًضا بأنَّه " المكان الخا
 (34) دخوله بدون إذن حائزه أو شاغله."

بل يتوقَّف الدخول على  ،"المكان الذي ال يكون مسموًحا للجميع بدخوله هو أو
وُيعرَّف أيًضا بأنَّه: "المكان الذي ال يمكن دخوله دون إذن  .(35)تصريح من شاغله"
خص الذي يشغله  (.36)دائمة أم مؤقتة"كان ذلك بطريقة أسواٌء  ،الشَّ

خص  ا حتى ولو كان شاغلوه في مرمى نظر الجمهور، كالشَّ وُيَعدُّ المكان خاصًّ
 ( 37) من يركب سيارة أبوابها مفتوحة بسبب حادث.، أو خلف النافذة

مكان العمل في حكم المكان عدِ  هذا وقد ذهبت محكمة النَّقض الفرنسيَّة إلى 
 (38) الخاص في أحواٍل معينة.

والغرفة في  ،الغرفة في المستشفى :وطبًقا لما سبق يدخل في مفهوم المكان الخاص
وعيادة  ،والمعمل الطبي ،ومكتب المحامي ،والمركب في عرض البحر، والصيدليَّة ،الفندق
والمكتب الرئيسي  ومكتب الشركة، (،39) (في غير أوقات العمل الرسميَّة) الدكتور

ة  ( 40) .للصحيفة، والحديقة الخاصَّ

                                                           
(34) Cass,Crim 26 février 2010,Bull.Crim,No 25.. 

(35) Valérie malabat , Droit Penal Special, Dalloz ,paris.ed3 ,2007,p234.  
(36) Jean Pradel et Michele Danti – Juan , Manuel de droit Penal  special, 

editions Cujas,Paris,4e  ed,2007,p. 228. 

د. مجددددي محدددب حدددافا، جدددرائم العدددرض فدددي ضدددوء الفقددده وقضددداء الدددنَّقض، دار الفكدددر الجدددامعي،  (37)
 .307م، ص1993اإلسكندريَّة، 

(38) Cass, Crim 6 octobre 1987, Gaz. Pal 1988, p.394. 

(39) TGI, paris , 7 novembre 1975 D. 1976-270-obs, lindon. 
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وذهبت محكمة النَّقض الفرنسيَّة إلى إدخال السيَّارة في مفهوم المكان الخاص، 
هو ذلك المكان غير  1-226على أساس أن المكان الخاص المقصود في المادة 

-وأدانت المحكمة  ،ن السيَّارةأوهو ما يتحقَّق بش ،مسموح للغير بدخوله إال بإذن صاحبهال
بتصوير شخص لخر متواجد بداخل سيَّارته دون رضاه قام  اشخًص  -على هذا األساس

 ( 41) .عن طريق استخدام عدسة مكبرة

ِت المحكمة ذاتها  أن السيَّارة تفقد صفة المكان الخاص في بعض األحوال َوَعدَّ
مجموعة  محكمة استئناف باريس أدانتم؛ حيُث 2005أبريل  12حيُث قضت في 

ِرين التابِعين إل  السيَّارةحدى الصحف نظير قيامهم بتصوير الُمصاِبين في من الُمصوِ 
ة وباب السيَّارة مفتوح لنقل الضحايا وقالت محكمة النَّقض "أن الجريمة  الخاصَّ

من قانون العقوبات المتعلِ قة باالعتداء على  1-226المنصوص عليها في المادة 
ة للغير بتصويره في مكان خاص بدون مو  افقته، على اعتبار أن ُحرمة الحياة الخاصَّ

ورة للزوجين في سيارة خاصة ُيمثِ ل  السيَّارة ُتعَتَبر قانونًا مكان خاص، فإن التقاط الصُّ
ة حال اعتراضهما على ذلك الفعل، غير أن وقوع  اعتداًء على ُحرمة الحياة الخاصَّ

لناس لنقل حادث السيَّارة والذي ترتَّب عليه فتح أبواب السيَّارة، واقتراب الحشود من ا
المصابين من داخل السيَّارة إلى المستشفى إلسعافه، واستغالل ذلك من قبل الغير 

من  1-226وتصويره للمصاِبين "ُيفِقد السيَّارة صفة المكان الخاص" طبقًا للمادة 
سعاف إقانون العقوبات، التي تكون فيها هذه السيَّارة سيَّارة خاصة اسُتعملت كسيَّارة 

                                                                                                                                                    

     CA paris 17 mars 1986. gaz. pal. 1986. 2.429.                                           
(40) Cass, Crim 5 Décembre 2000, Bull. Crim. 2000, No 362, p.1091 . 
(41) Cass , Crim 28 novmbre 2006, No de pourvoi, 06-81200. 
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د أكثر من شخص على هذه السيَّارة وفتح أبوابها ، سعاف الضحاياإوقت إنقاذ أو  وتردَّ
 (42)لنقل الضحايا" ونقضت بذلك حكم محكمة االستئناف.

ُيفَهم من األحكام السابقة لمحكمة النَّقض الفرنسيَّة أن المكان الخاص في قضاء 
ة مكانا خاصا إذا محكمة النَّقض هو المكان المغلق، وعلى هذا األساس ُتعَتَبر السيَّار 

كانت أبوابها مغلقة، وَتفِقد السيَّارة صفة المكان الخاص متى فتحت أبوابها ونحن من 
ما  اخاصًّ  االسيَّارة مكانً إلى عدِ   جانبنا نؤيِ د ذلك. كما ذهبت محكمة النَّقض الِمصريَّة

 (43)لم تتواجد على الطريق العام.

لمكان الُمتاح للجميع دخوله دون تصريح أما المكان العام فُيمِكن تعريفه بأنه "ا
هو المكان الذي يجوز للعامَّة ، أو خاص بصفة مستمرة بدون أدنى قيد أو شرط"

 .(44)الدخول فيه دون إذن خاص

-والمكان العام  ،(45)بالصدفةأو  بالتخصيصأو  بطبيعته اعامًّ  والمكان قد يكون    
ده عليه بحريَّة  ا"هو المكان الذي يكون معدًّ  -بطبيعته منذ إنشائه لدخول الجمهور وتردُّ

                                                           

(42) Cass, Crim 12 avril 2005, Bull. Crim 2005. No 122, p.421. 
 . 308، ص 11م، مجموعة أحكام النَّقض، س 1960إبريل  4نقض  (43)
دراسدة ُمقارندة  في إطار التَّشريع البحريندى، شخاصجرائم اإلنترنت الواقعة على األ سامح عبد الحكم، (6)

 .44م،ص2007مع التَّشريع الِمصري،دار النهضة العربيَّة،القاهرة،
سليمان جاسم الخليفة، الحماية الجنائيَّة للحياء العام، دراسة ُمقارنة في الشريعة اإلسالميَّة  ( د.فاطمة45)

 .312م، ص 2010والقانون الوضعى، رسالة دكتوراه، كليَّة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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، ومحل بيع الكتب،والمالعب، (46)والميادين الَعامَّة ،الحدائق :، ومن أمثلتهددون قي
 . (47)والطريق العام

ويقصد به المكان الذي يسمح للجمهور  ،يكون المكان العام بالتخصيص دوق
كان أسواٌء  ،في غير هذه األوقات اويكون الدخول إليه ممنوعً  ،ارتياده بشروط معينة

 .(48)، وصالة استقبال في فندقمثل دور السينما ،ذلك بشروط أو بدون شروط

وفي  ،مع مالحظة أن هذه األماكن تكون عامة خالل الفترة التي يرتاُدها الناس
نها تعد في حكم المكان إاألجزاء المسموح بارتيادها فقط، أما فيما عدا تلك األحوال ف

  (50)  فالمكان العام  قد يتحول إلى مكان خاص وفقًا لظروف استخدامه. (49)الخاص

ه مجموعة من األشخاص لتقديم النجدة لمن يوالمسكن الذي يتواجد ف
 (52) وتأخذ هذه األماكن حكم األماكن الَعامَّة بالتخصيص. ،(51)داخلهب

                                                           

 .847، ص24م، مجموعة أحكام محكمة النَّقض، س1973أكتوبر 14( نقض46)
م، الطَّعددددن رقددددم 1991يندددداير  7قضددددائيَّة، نقدددض  67لسددددنة 8968عددددن رقدددمم، الطَّ 2006أكتددددوبر 15( نقدددض47)

 قضائيَّة. 59لسنة  61341
(5) Cass , Crim 15 avril 2005, Bull , Crim  No 122. p. 421. 

ة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص49)  .320( د. ممدوح خليل البحر، حماية الحياة الخاصَّ
(7) Cass.Crim 25 octobre 2011, N° de pourvoi: 11-80266. 

 .367، ص7م، مجموعة أحكام محكمة النَّقض، س 1956مارس 19( نقض51)
ة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص (52)  .320د. ممدوح خليل البحر، حماية الحياة الخاصَّ
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ن المكان خاصًا،  وفي التشريع اإلماراتي لم يقصر األمر  لقيام الجريمة أن يكو 
وإنما  من الممكن أن يقع االعتداء على الخصوصية حتى ولو كان المكان عاما حيث 

من  21المشمولة بالحماية والمنصوص عليها في المادة  -قصد بالخصوصية 
حماية الحرية الخاصة لألشخاص وبالتالي تقع  – 2012لسنة  5المرسوم بقانون رقم 

لتقاط للصورة  في مكان عام إذا كان الجاني متعمدا الجريمة حتى ولو كان فعل اال
من فعله االعتداء على خصوصية الشخص، حيث قضت محكمة استئناف خورفكان 
بإدانة سيدة قامت بالتقاط صورة لشخص المجني عليه كان موجودًا بجانب 

، بموجب أحكام (53))البروشور( عبر تطبيق )سناب شات( في احدى الدوائر الرسمية 
 .2012لسنة  5الفقرة األولى من المادة من المرسوم بقانون رقم 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

جزائااااي، الصااااادر بجلسااااة  2017لساااانة  571رقاااام  اساااات نا ، االمااااارات،  خورفكااااانمحكمااااة االساااات نا   - (53)
 م 30/1/2018
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 المبحث الثاني
 الجرائم الواقعة على الحق في الصورة

 في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي والمقارن 
 

 تمهيد وتقسيم:
في شدأن  2012لسنة  5أصدر المشرع اإلماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 

 منه على أنه:21مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث نصت المادة 
" يعاقدددب بدددالحبس مددددة ال تقدددل عدددن سدددتة أشدددهر والغرامدددة التدددي ال تقدددل عدددن مائدددة 
وخمسددين ألددف درهددم و ال تجدداوز خمسددمائة ألددف درهددم أو بإحدددى هدداتين العقددوبتين كددل 

وسدددائل تقنيدددة  مدددن اسدددتخدم شدددبكة معلوماتيدددة أو نظدددام معلومدددات إلكتروندددي، أو إحددددى
المعلومات في االعتداء على خصوصية شخص في غير األحدوال المصدرح بهدا قانوندا 

التقدداط صددور الغيددر أو إعددداد صددور الكترونيددة أو نقلهددا  -2بإحدددى الطددرق التاليددة: ... 
 أو كشفها أو نسخها أو االحتفاظ بها.

قات أو نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعلي -3
 بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

كما يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة والغرامة التي ال تقدل عدن مدائتين   
وخمسددون ألددف درهددم وال تجدداوز خمسددمائة ألددف درهددم أو بإحدددى هدداتين العقددوبتين، كددل 

ت، إلجددراء أي مددن اسددتخدم نظددام معلومددات إلكترونددي، أو إحدددى وسددائل تقنيددة المعلومددا
تعددديل أو معالجدددة علدددى تسدددجيل أو صدددورة أو مشدددهد، بقصدددد التشدددهير أو اإلسددداءة إلدددى 

 شخص لخر، أو االعتداء على خصوصيته أو انتهاكها"
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باسددتقراء الددنص السددابق نالحددا حددرص المشددرع اإلمدداراتي علددى حمايددة الحددق فددي   
مظدداهر هددذه الصددورة لألشددخاص فددي إطددار حمايددة الحددق فددي الخصوصددية، ومددن أهددم 

الخصوصية المواد المرئية والصور واالخبار والمشاهد والتعليقات والمعلومات الخاصدة 
باألفراد، خاصة تلك التدي ال يريدد االطدالع عليهدا مدن الغيدر، حيدث نالحدا أن المشدرع 
فدددي دولدددة اإلمدددارات قدددد جدددرم السدددلوكيات التدددي تشدددكل انتهاكدددًا لخصوصدددية األشدددخاص، 

، مما يدؤدي إلدى اإلضدرار بهدم، ولدم يعدرف المشدرع اإلمداراتي وجعلها معروفة من الغير
المقصددود بخصوصددية األفددراد، ونكتفددي ببيددان المقصددود بخصوصددية األفددراد والتددي سددبق 

 عرضها في المطلب األول من هذا البحث.
ومن حيث الحماية الموضوعية للحق في الصورة في القوانين الجنائية         

فقد تدخل المشرع  بإصدار قانون خاص لمكافحة جرائم  الخاصة في التشريع المصري 
بشأن مكافحة جرائم تقنية  2018لسنة  175تقنية المعلومات وهو القانون رقم 
منه على أنه : ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  25المعلومات والتي  نصت المادة 

نيه، أو ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف ج
األسرية في  بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم

المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل 
االلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى 

دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية  لترويج السلع أو الخدمات
أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها 
تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة 

 أو غير صحيحة. 
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حمايددة الحددق فددي الصددورة بعددد أن قمنددا باسددتعراض النصددوص القانونيددة المتضددمنة ل
فدددددي نطددددداق تقنيدددددة المعلومدددددات  فدددددي التشدددددريعات محدددددل الدراسدددددة نالحدددددا أن كدددددل هدددددذه 
التشددريعات  قددد وفددرت الحمايدددة الجنائيددة للحددق فددي الصدددورة إال أنهددا تتفدداوت فددي حجدددم 
التجريم ومقدار العقوبدة وسدوف نحداول ذلدك باسدتعراض الجدرائم الواقعدة علدى الحدق فدي 

حددة جددرائم تقنيددة المعلومددات فددي التشددريع اإلمدداراتي والتشددريعات الصددورة فددي قددانون مكاف
المقارنة حيث نتناول الركن المدادي والمعندوي والعقوبدات المقدررة لهدذا الندوع مدن الجدرائم 

 وذلك على النحو التالي  :
 جريمة التقاط الصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات المطلب االول  :
 الصور باستخدام سيلة تقنية معلوماتجريمة نشر  المطلب الثاني  :

المطلب الثالث  : جريمة تعديل ومعالجة المشاهد والصور باستخدام وسيلة تقنية 
 معلومات.
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 المطلب األول
 جريمة التقاط الصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات

على أنه " يعاقب ..... كل من استخدم شبكة  21تنص الفقرة األولى من المادة    
معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في 
االعتداء على خصوصية شخص في غير األحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق 

 التالية: 
فها أو التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو شش -2...  -1

 نسخها أو االحتفاظ بها. 

كن المادي .: الفرع االول  الرُّ
تيان الجاني ألفعال معينة نص عليها الُمشرِ ع في إيتحقَّق الرُّكن المادي ب      

ورة باستخدام وسيلة معينة  ،النص التجريمي في جريمة االعتداء على ُحرمة الصُّ
 االحتفاظ .وهي أفعال  االلتقاط والنقل والتعديل والنسخ و 

ورة على مادة خاصة بشكل يمكن من االطِ الع      وُيقَصد بااللتقاط تثبيت الصُّ
، وُيعرِ ف البعض اآلخر االلتقاط (54)عليها، ويتم ذلك عن طريق أجهزة التصوير

بأنَّه: "اختالس النظر عن طريق جهاز من األجهزة يستعمل في حفا مناظر 
 .(55)مجموعة أشخاص"معينة وأوضاع مختلفة لشخص معين أو 

                                                           

القسم الخاص، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية د. فوزيَّة عبد الستار، شرح قانون العقوبات،  ((54))
 . 645، ص2000، القاهرة ،

عفيفي كامل عفيفي، د. فتوح الشاذلي، جرائم الكمبيوتر وحقدوق المؤلدف والمصدنفات الفنيَّدة ودور  ((55))
م، 2007الشدددرطة والقدددانون، دراسدددة ُمقارندددة، منشدددورات الحلبدددي الحقوقيَّدددة، بيدددروت، الطبعدددة الثَّانيدددة، 

 .295ص
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ورة مجرد القيام بفعل االلتقاط ولو لم يتم  ويكفي لقيام الجريمة في هذه الصُّ
ورة على الدعامة الماديَّة المخصصة لذلك، وَيسَتِوي في ذلك أن  إظهار الصُّ

ورة في حالة ثبات أو حركة ، ويتحقَّق االلتقاط أيًضا بتثبيت (56)تكون الصُّ
ورة وتخزينها على ذا  كرة تليفون أو جهاز كمبيوتر.الصُّ

ويقصد بإعداد الصور تكوينها وتجهيزها باستخدام إحدى وسائل تقنية 
 المعلومات كالهاتف أو الحاسب اآللي وما في حكمهما.

ورة من مكان إلى لخر، والغرض من النقل هو تمكين  وُيقَصد بالنقل إرسال الصُّ
، كأن يتم (57)مشاهدتهاشخص لخر غير المتواجد في مكان التقاط الصور من 

إرسالها عبر البريد االلكتروني، أو عبر إحدى وسائل التواصل االجتماعي، أو من 
 جهاز إلى لخر.

بما في ذلك وسائل  -1-226طبًقا لنص المادة -كما يتحقَّق النقل بأيَّة وسيلة كانت  
خص إثر قيامه بإرسال صور فاضحة  التقنيَّة الحديثة؛ وعليه فقد قضي بإدانة الشَّ
ُمِخلَّة بالحياء ُملتقَطة لصديقته في مكان خاص إلى صديق لخر له عبر البريد 

 ( 58)عليها.االلكتروني دون موافقة المجني 

                                                           

واالنترنددت، دار النهضددة العربيددة، القدداهرة،  األشددخاصجددرائم االعتددداء علددى د. مدددحت رمضددان،  ((56))
 .117، ص2000

، ،القدداهرة، العربيدة النهضددة دار د. محمدود نجيدب حسددني، شدرح قدانون العقوبددات، القسدم الخداص، ((57))
 .794ص1988

Jacques Ravanas,La protection des personnes contre la réalidation et la 

publication de leur image,paris, L.G.D.J,1978,p.516.   
(5) Cass, Crime 20 janvier 2009, No de pourvoi,08 -83255. 
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ويقصد بكشف الصورة: إظهارها وبيانها وتوضيحها للغير باستخدام إحدى وسائل    
تقنية المعلومات، ويقصد باالحتفاظ بالصورة أي أن يحتفا لنفسه بالصورة الملتقطة أو 

 المعدة أو المنسوخة سابقا باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات. 
نسخة من الصورة الملتقطة أو الفيديو المصور أما نسخ الصورة : ويقصد به أخذ 

باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات ولم ينص 
المشرع اإلماراتي في قانون جرائم تقنية المعلومات على التسجيل خاصًة أن التسجيل 

التسجيل  غير النسخ، حيث إن النسخ يكون لصورة أو فيديو موجود ويتم نسخه، أما
ورة على مادة من المواد التي تصلح لذلك، لكي يمكن  فُيقَصد به االحتفاظ بالصُّ

ورة مجدًدا، وال ِعبرة بنوع الكاميرا الُمسَتخدمة في التقاط  للشخص االطِ الع على الصُّ
على الرغم من نصه على تجريم (،59)الصور، فيستوي أن تكون قديمة أو حديثة.

 عقوبات اتحادي.  378التسجيل في نص المادة 

ورة الجديدة بموجب  جديٌر بالذكر أن الُمشرِ ع الفرنسي قد نص الُمشرِ ع على هذه الصُّ
ورة في نص 226/2المادة ) ( عقوبات فرنسي، كما أنه ال وجود لفعل تسجيل الصُّ
 309مكرًرا، فقرة )ب( عقوبات ِمصري؛ حيُث يقتصر نص المادة  309المادة 

 لتقاط والنقل، دون التسجيل.مكرًرا على فعلي اال

ومن هنا فإننا نقترح على المشرعين اإلماراتي والِمصري في النصوص السابقة      
تعديلها بإضافة فعل التسجيل لفعلي االلتقاط والنقل، كما فعل المشرع اإلماراتي في 

ورة تتحقَّق بفعل  378المادة  عقوبات خصوًصا وأن أكثر صور االعتداء على الصُّ
                                                           

(4) Cass, Crim 13 février 2001, No de pourvoi, 00-85977. 
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تسجيل للصور المتحركة، والذي ُيَعدُّ أخطر من الصور الثابتة، إذا ما استخدم ال
ورة وتهديده.  كوسيلة للضغط على إرادة المجني عليه صاحب الصُّ

يا في نص      من قانون مكافحة  21المادة  غير أنه ُيالحا أن هناك فراًغا تشريعًّ
ن قانون العقوبات اإلماراتي والمادة م (378جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي والمادة  )

مكرر فقرة )ب( عقوبات ِمصري يتمثَّل في أن  309عقوبات فرنسي، والمادة  226/2
ورة الذي يتم بمجرد االطِ الع عليها،  م حالة االعتداء على ُحرمة الصُّ الُمشرِ ع لم ُيجرِ 

الحتفاظ بها كأن يطلع الجاني عن طريق الكمرات دون التقاط الصور أو نسخها أو ا
؛ وعليه نقترح على الُمشرِ ع تعديل النص الحالي بإضافة كلمة أو "باالطِ الع" (60)

ة.  للنص الحالي، ِلَما في ذلك من توسيع لدائرة حماية الحق في الحياة الخاصَّ

ة في فرنسا فقد أصدر وزير      ورغبًة في توسيع دائرة حماية ُحرمة الحياة الخاصَّ
 1-226م يتم بموجبه تطبيق أحكام المادة 2010أغسطس  24الداخلية قرارًا في 

عقوبات على الصور المسحوبة باألقمار الصناعيَّة ويتمُّ بثَّها عبر اإلنترنت بقصد 
  (61)ة.االعتداء على ُحرمة الحياة الخاصَّ 

 

 

 
                                                           

 .795د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص ((60))
((61)) Dec No 76067,JOAN Q 24 août 2010,D,16 séptembre 2010,No 
31,p.1991. 



 
 

347 
 

 

 

 م2020لسنة  العدد: األول وم الشرعية والقانونية         علالجملة 

 

 العدد: التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               

 الرشن المعنوي : الفرع الثاني

ُتَعدُّ هذه الجريمة من الجرائم الَعمديَّة؛ إذ ال تقوم إال بتوافر القصد الجنائي لدى        
: العلم، هبعنصريهو القصد العام  -لدى أكثر الفقهاء  -الجاني. والقصد الجنائي 

 . (62)رادةواإل

خر من الفقه إلى القول بأن هذه الجريمة من ذوات لفي حين يذهب جانب 
حيُث يجب أن ينصرف قصد المتهم إلى انتهاك أو المساس بالحق القصد الخاص؛ 

ة، أي أن ينصرف قصده إلى ارتكاب الفعل بقصد انتهاك حق  في الحياة الخاصَّ
ل خطورة إذا ما َتجرَّد من هذ ه السيئة الخصوصية واإلساءة للغير؛ ألن الفعل ال ُيشكِ 

 .(63)أو القصد الخاص
 لدى الجاني بعلمه وقت ارتكاب الفعل أنه يقع على صورة خاصة ويتحقَّق العلم

ة للمجني عليه ه ، وأن من شأن فعل(64) ن المجني أو ، المساس بُحرمة الحياة الخاصَّ
ن يعلم أن من شأن الجهاز الذي يستعمله يلتقط أعليه غير راٍض على الفعل، و 

                                                           

، د. محمددود نجيددب حسددني، 642د. فوزيَّددة عبددد السددتار، شددرح قددانون العقوبددات، مرجددع سددابق، ص ((62))
 ،.791شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص

العربية القاهرة القسم الخاص ، دار النهضة د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات،  ((63))
 .443، ص1973

 .791د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  ((64))
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؛ فالعلم بواقعة معينة يتمثَّل في العلم بالرُّكن (65)الصور أو ينسخها أو يحتفا بها 
  (66) المادي للجريمة.

رادة باتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق الفعل والنتيجة، وهي ويتحقَّق عنصر اإل
فالقصد الجنائي في الجرائم  التقاط الصور أو تعديلها أو نسخها أو االحتفاظ بها،

ن للجريمة، كما يقتضي الَعمديَّ  فوق ذلك  -ة يقتضي تعمُّد الجاني ارتكاب الفعل الُمكوِ 
، وهي انتهاك حرمة الصورة واالعتداء (67)تعمُّده النتيجة المترتِ بة على هذا الفعل -

 على الحق في الخصوصية. 
وتطبيًقا لذلك، ال يرتكب الجريمة بترك جهاز تسجيل الصور مفتوح في مكان 

 صورا بهؤالء األشخاص.خاص فسجل 
إًذا، يجب أن تتَّجه إرادة الجاني إلى تسجيل الصور أو الحديث ليتوافر القصد 

، وقد قضت المحكمة االتحادية العليا بنقض الحكم في واقعة التقاط الصورة (68)لديه
ألنه لم يثبت من ظروف ومالبسات الحادثة أنه كان يقصد االعتداء على خصوصية 
المجني عليه وإنما كان يهدف ويرمي من فعله هذا كما أسلفنا القول والبيان من أنه 

                                                           

 .791مرجع سابق، صال - ((65))
وهددو حالددة ، عو هددو إدراك الجدداني بأندده يرتكددب فعدداًل غيددر مشددر كأحددد عناصددر القصددد الجنددائي العلددم  ((66))

 .التَّصرُّف الذي يصدر عنه بأنه يخالف قانون العقوباتذهنيَّة تثور لدى الجاني تجاه 

حمزة عبد ربه حماد سليمان، استظهار القصد الجندائي فدي جريمدة القتدل العمدد، دراسدة تأصديليَّة تحليليَّدة،  
 .36م، ص 2009رسالة ماجستير، أكاديميَّة الدراسات الُعليا، فرغ بنغازي، ربيع 

 قضائيَّة. 59لسنة  20886م، الطَّعن رقم 1994 يونيَّة 9نقض ((67))

(8) Cass , Crim 22 avril 1997, No de pourvoi: 96-81675. 



 
 

349 
 

 

 

 م2020لسنة  العدد: األول وم الشرعية والقانونية         علالجملة 

 

 العدد: التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               

شارع عام وعند خالف نشب بين المتهم كان يقصد مجرد إثبات حالة وواقعة تمت في 
والمجني عليه حول أولوية الطريق، ومن ثم فلم يصاحب فعله العمد الذي يعد الركن 

   (69)األساسي الذي ال تقوم الجريمة إال به ..." 
ة جريمة عمديَّة وال  كما قضي في فرنسا بأن جريمة انتهاك ُحرمة الحياة الخاصَّ

لذي كان قد نسي جهاز التسجيل أو الكاميرا متصَلين محل لقيامها في حق المتهم ا
، إذن فالُمشرِ ع (70)في منزله وترتب على ذلك التقاط أحاديث وصور لبعض الفتيات

ة.    (71)ُيعاِقب على االنتهاك الُمتعمَّد لُحرمة الحياة الخاصَّ
وع وتجدر االشارة إلى أن الدفع من قبل المتهم بانتفاء القصد الجنائي من الدف   

الجوهرية التي على  المحكمة التصدي لها أن التفاتها عنه قصور يوجب نقضه، وهو 
 . (72)ما قضت به المحكمة االتحادية العليا.

 العقااوباااااااة: الفرع الثالث
ُيعاِقب المشرع اإلماراتي و الُمشرِ عان الفرنسي والِمصري على هذه الجريمة 

 ُنحاِوُل بيانها على النحو التالي: بعقوبة أصليَّة وُأخرى تكميليَّة. وس
 
 

                                                           
 م16/10/2017جلسة ، جزائي 2017 لسنة 544،556 رقم الطعنان ، ،االمارات العليا االتحادية المحكمة - ((69))

(9) Cass, Crim 26 mai 2009, No de pourvoi: 08-86858. 

     CA Douai 7 mars 2006, No de RG,469. 
((71)) Cass, Crim 26 mai 2009 , No de pourvoi: 08-85983. 

االثنين  جلسة في الصادر جزائي، ،2018 لسنة ، 165 رقم الطعن ، االمارات ، العليا االتحادية المحكمة - ((72))
 م7/5/2018 الموافق
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 العقوبة األصليَّة:  -اوال
( 21من المادة ) 2في التشريع اإلماراتي يعاقب المشرع بموجب الفقرة األولى /    

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن ثالث سنوات، وهذه العقوبة أشد من 
( قانون العقوبات  378عقوبة الحبس الواردة في نص التجريم الوارد في نص المادة )

ردة فيه هي الحبس حيث كان الحد األدنى واالقصى االتحادي حيث كانت العقوبة الوا
للحبس يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، وهي الحبس الذي ال يقل 

 .عن شهر وال يزيد عن ثالث سنوات

من قانون مكافحة جرائم تقنية  21أما بالنسبة للغرامة: فقد نصت المادة 
التي ال تقل قيمتها عن مائة وخمسين ألف المعلومات على حدها األدنى وهو الغرامة 

( قانون  378درهم وال تجاوز خمسمائة ألف درهم، في حين جاء نص المادة )
العقوبات االتحادي على الغرامة دون تحديد حديها األدني واألقصى، وبذلك فقد ترك 

ي، وهي ( من قانون العقوبات االتحاد71أمر تقديرها للقواعد العامة الواردة في المادة )
، كما أن (73)الغرامة التي ال تقل عن ألف درهم، وال تجاوز ألف دهم بالنسبة للجنح

من المرسوم بقانون بأن جرائم تقنية المعلومات أعطت للقاضي سلطة  21نص المادة 
 . تقديرية بتوقيع عقوبتي الحبس والغرامة معًا أو توقيع أحد

                                                           
إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، وال عقوبة الغرامة : هي " -( 71) المادة - ((73))

يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم وال أن يزيد حدها األقصى على مليون درهم في الجنايات وثالثمائة 

 "ألف درهم في الجنح ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خالفه.
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 العدد: التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               

المعلومات لم يفرق في العقوبة إال أن المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية 
سالفة الذكر،  سواء كان مرتكب الجريمة شخصًا  21المقررة للجرائم الواردة في المادة 

 378عاديًا أو موظًفا عامًّا ارتكب الجريمة اعتمادًا على سلطة وظيفته، بعكس المادة )
د العقوبة في شأن األخير( لتكون الحبس   ؛( من قانون العقوبات االتحادي )حيُث ُتشدَّ

؛ بداًل من  مدة ال تزيد على سبع سنوات والغرامة التي ال تزيد عن ثالثمائة ألف درهم
الحبس من شهر إلى ثالث سنوات والغرامة التي ال تزيد عن ثالثمائة ألف درهم إذا 

 كان الفاعل شخًصا عاديًّا، حيُث َعدَّ الُمشرِ ع صفة الموظَّف العام ظرف تشديد. 
شريع الفرنسي عاقب الُمشرِ ع على جريمة التقاط الصور بموجب  المادة في التَّ  

د في 226-1) رة للجريمة، ويظهر هذا التشدُّ (عقوبات؛ حيُث شدد في العقوبة الُمقرَّ
( من قانون 368جعله عقوبة الحبس وجوبيَّة بعد أن كانت اختياريَّة في ظل المادة )

 بس و مبلغ الغرامة.العقوبات القديم، وأيًضا رفعه لمدة الح

( عقوبات بعقوبة 1-226فُيعاِقب الُمشرِ ع على الفعل طبًقا لنص المادة )
  ألف يورو. 45الحبس مدة سنة، وغرامة 

وفي التَّشريع الِمصري أيضًا يفرق في العقوبة بين أن يكون الفاعل شخًصا 
د العقوبة في شأ فإذا كان  ؛ن األخير(عاديًّا، وبين أن يكون موظفًّا عامًّا )حيُث ُتشدَّ
 (74) ة.الفاعل شخًصا عاديًّا تكون العقوبة هي الحبس لمدة ال تزيد عن سن

                                                           

سدددنوات مثدددل قدددانون  3إلدددى  شدددهور 6حدددبس هندددا مدددن مدددن التَّشدددريعات المقارندددة مدددا جعدددل عقوبدددة ال ((74))
مكرًرا جديدة(، ومنها ما جعل العقوبة على جريمة انتهداك ُحرمدة  303العقوبات الجزائري وفًقا للمادة )

ة، الحبس والغرامة أو إحدى هداتين العقدوبتين، مثدل قدانون العقوبدات القطدري وفًقدا للمدادة  الحياة الخاصَّ
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أما إذا كان الفاعل موظًفا عامًّا، فتكون العقوبة الحبس بين حديه األدنى 
 واألقصى؛ حيُث َعدَّ الُمشرِ ع صفة الموظَّف العام ظرف تشديد.

اإلماراتي والمصري بموجب قوانين العقوبات َتجُدر اإلشارة إلى أن الُمشرِ ع   
على النحو السابق إذا كان الفاعل موظًفا عامًّا وارتكب جريمته  (75)يشددان في العقوبة
، وعليه فال محل لتشديد العقوبة على الموظَّف العام (76)الوظيفة ةباالعتماد على سلط

 نتفاء ِعلَّة التشديد.الذي يرتكب الجريمة دون االعتماد على سلطة وظيفته؛ وذلك ال

 

 

                                                                                                                                                    

جعل العقوبة على هذه الجريمة الحدبس أو الغرامدة، مثدل قدانون العقوبدات  (، ومن التَّشريعات ما333)
 (. 256اليمني وفًقا للمادة )

حيدُث كدان مصدطلح  la sanction pénaleتشكل العقوبة المفهدوم الضديق القدديم للجدزاء الجندائي ((75))
عدل المجتمددع الوحيددد العقوبدة فقددط؛ فقدد كانددت العقوبددة هدذه تشددكل رد فإلددى  الجدزاء الجنددائي يشدير قددديًما

ل خروًجددا عدن القددانون متددى تددوافرت عناصددر المسددئوليَّة الجنائيَّددة  دخص الددذي يرتكددب فعدداًل ُيشددكِ  إزاء الشَّ
les éléments de responsabilité pénale وقددوع الجريمددة إلددى  فددي حددق الجدداني، باإلضددافة

أن تطددور الفكددر الجنددائي العقددابي إلددى  هددذا المعنددىإلددى  مسددتوفية ألركانهددا، وقددد ظلددت العقوبددة تشددير
وظهدددرت مفددداهيم جديددددة للجدددزاء الجندددائي، كدددرد فعدددل اجتمددداعي إزاء الفعدددل المجدددرم قانوًندددا، اكتمدددل بهدددا 
ورة أو المفهدوم الحدديث  النظام القانوني الجنائي في الحاالت التي يتعذر فيها توقيع العقوبة، وهذه الصُّ

وعليدده فددإن  les measures de suretéأو االجتماعيَّددة للعقوبددة يعددرف باسددم التدددابير االحترازيَّددة 
 مصطلح الجزاء الجنائي في الوقت الحالي يشمل العقوبة والتدابير االحترازيَّة مًعا.

د. علدددي عبدددد القدددادر القهدددوجي، د. سدددامي عبدددد الكدددريم محمدددود، أصدددول علدددم اإلجدددرام والعقددداب، منشدددورات 
 .208، 207م، ص2010ى، األولالحلبي الحقوقيَّة، بيروت، الطبعة 

 . 792د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص ((76))
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 العدد: التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               

 العقوبة التكميليَّة :  -ثانيا  

من قانون مكافحة جرائم تقنية  41أقر المشرع اإلماراتي  بموجب المادة        
المعلومات عقوبة المصادرة كعقوبة وجوبية لألجهزة والبرامج المستخدمة وبمحو 

التسجيالت المتحصلة  البيانات والمعلومات أو اعدامها  ، كما يحكم  وجوبيًا بمحو
عنها أو إعدامها، كمددا يحكددم بإغددالق المحل أو الموقع الددذي يرتكب فيدده أي من هذه 

 .الجرائم، وذلك إما إغالقًا كليا أو للمدة التي تقدرها المحكمة
من قانون جرائم تقنية المعلومات على أنه :" مع مراعاة  (77)42كما تنص المادة    

( من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد 121نية من المادة )حكم الفقرة الثا
األجنبي، الذي يحكم عليه في أيٍ  من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه 
بعقوبة الجناية في أيٍ  من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك 

 .بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها

كعقوبة تكميليَّة لجميع  -ره الُمشرِ ع الفرنسي  حيث أقر عقوبة المصادرة وهو ما  ٌأقر ِ   
من  3-226األشياء التي قد تكون استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك طبًقا للمادة 

لة بالقانون رقم  ادر في 2011 - 267قانون العقوبات، والُمَعدَّ مارس  14م، الصَّ
ا 2011-1012م، والمرسوم رقم 2011 م، وعقوبة 2011أغسطس  24در في الصَّ

المصادرة هنا وجوبيَّة، مما يعني أنه يتعيَّن على القاضي الحكم بها إلى جانب العقوبة 
 األصليَّة. 

                                                           
 .م 2018لسنة  2المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم  - ((77))
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وال يختلف األمر في التَّشريع الِمصري، إذ ُيعاِقب الُمشرِ ع بعقوبة المصادرة 
كما  -الُمشرِ ع أيًضا لجميع األجهزة أو األشياء التي استخدمت في الجريمة، وقد جعل 

 عقوبة المصادرة هنا وجوبيَّة. -هو الحال في التَّشريع الفرنسي

ة بجريمة انتهاك ُحرمة  غنٌي عن البيان أنه ال مجال لتطبيق العقوبة الخاصَّ
ة إذا صاحبتها جريمة ُأخرى مسندة للمتهم وكانت أشد منها في العقوبة،  الحياة الخاصَّ

من قانون العقوبات االتحادي، كما أكَّدت عليه  88، و87ان وهو ما ذهبت إليه المادت
محكمة النَّقض الِمصرية بقولها: "لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه 
ها فإنه ال  رة ألشدِ  عدَّ الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة الُمقرَّ

صول ِخلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الح
تتضمن أموًرا ُمخلَّة بشرف والدها والتَّهديد بإفشائها ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة 

عقوبات بوصفها الجريمة  32هتك العرض وأوقعت عليه عقوبتها عماًل بالمادة 
 ".(78)األشد

 ثالثا :  العقاب على الشروع في الجريمة:

على الشروع في هذه الجرائم وهو ما نصت عليه  اإلماراتي الُمشرِ ع يعاقب
من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث ذهبت إلى أنه: " يعاقب  40المادة 

على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة 
( من قانون  36ادة )المنصوص عليها في الم المقررة للجريمة التامة"، بعكس

                                                           

قضددائيَّة، مجموعددة أحكددام محكمددة الددنَّقض،  62لسددنة  3919م، الطَّعددن رقددم 1998نددوفمبر  15( نقددض 4)
 .1277، ص 49س 
 قضائيَّة. 67لسنة  15934م الطَّعن رقم 2006نوفمبر  7 نقض
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 العدد: التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               

العقوبات االتحادي والتي تقتضي النص صراحة من قبل الُمشرِ ع على عدم العقاب 
 على الشروع في الجنح.

في التَّشريع الفرنسي ُيعاِقب الُمشرِ ع على الشروع في هذه الجريمة بالعقوبات 
رة للجريمة التامة أو الكاملذاتها   - 226ة )، وهو ما أكَّدت عليه المادةالُمقرَّ
(عقوبات بقولها: "الشروع في الجرائم السابقة المنصوص عليها في هذا الباب يعاقب 5

 .(79)عليها بالعقوبات ذاتها"

يعاقب على الشروع في هذه الجريمة؛  ال ن الُمشرِ عإأما في التَّشريع المصري: ف
لتي (عقوبات ا47المنصوص عليها في المادة ) عمال للقاعدة الَعامَّةإ وفي ذلك 

 تقتضي النص صراحة من قبل الُمشرِ ع على عدم العقاب على الجنح.
هنا أن المشرع الفرنسي وأن كان قد اتفق مع المشرع اإلماراتي في العقاب والمالحظ 

على الشروع إال أنه شدد في عقوبته، حيث عاقب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة، 
الشروع في هذه الجريمة بنصف عقوبة الجريمة بينما المشرع اإلماراتي يعاقب على 

 التامة.
 
 
 

 
 

                                                           

((79)) Art 226-5 , La tentative des infractions prevues par la presente section est 

punie des memes peines." 
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 المطلب الثاني  
 جريمة نشر الصور باستخدام و سيلة تقنية معلومات

على  21فيما يتعلق بتجريم نشر الصور فقد نصت الفقرة الثانية من المادة       
أنه :" يعاقب ...كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو 
إحدى وسائل تقنية المعلومات، في االعتداء على خصوصية شخص في غير 

 األحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية: 
نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية  -3 .....-2....  -1

 أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
بشأن مكافحة  2018لسنة  175من القانون رقم  25كما نصت المادة      

قل عن ستة جرائم تقنية المعلومات المصري على أنه : ) يعاقب بالحبس مدة ال ت
أشهر، وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم األسرية في 
المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من 

فقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الرسائل االلكترونية لشخص معين دون موا
 الكترونى. 

عقوبات بناًء على  1-226تطبيق أحكام المادة  وفي التشريع الفرنسي يتم     
م يتم بموجبه تطبيق أحكام المادة 2010أغسطس  24قرار وزير الداخلية قرارًا في 

عقوبات على الصور المسحوبة باألقمار الصناعيَّة ويتمُّ بثها عبر  226-1
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 العدد: التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               

ة. رة ورغبًة في توسيع دائ (80)االنترنت بقصد االعتداء على ُحرمة الحياة الخاصَّ
ة في فرنسا، وبالتالي سوف نوضح أركان هذه الجريمة  حماية ُحرمة الحياة الخاصَّ

 :لف ذكرها، وذلك على النحو التاليوالعقوبات المقررة لها وفقُا للنصوص السا
 الرشن المادي للجريمة: الفرع األول

من قانون جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي  21/2ومن خالل نص المادة      
في هذه الجريمة وهو النشر أي إذاعة أو إشاعة صور  السلوك المرتكبأن   نجد

 أو مشاهد أو تعليقات وبيانات لالطالع عليها من الغير.
كما ان السلوك المرتكب يكون محله األخبار أو الصور بأنواعها، سواء كانت      

الفوتوغرافية أو االلكترونية، أو المشاهد، أو التعليقات والبيانات والمعلومات 
الخاصة باألشخاص، وتقع الجريمة الواردة في هذا الفقرة بمجرد نشر الصور أو 

مات، أو الشبكة المعلوماتية، والمتصلة المشاهد  باستخدام وسيلة تقنية المعلو 
بخصوصية األشخاص، حتى وإن كانت الصورة قد تم التقاطها برضا وموافقة 
صاحب الشأن حيث إن رضاه بالتصوير ال يعني الرضا بنشر الصورة، وال تقع 
الجريمة اذا كان الشخص المجني عليه في مكان عام حيث إن نص الجريمة ربط 

 العقاب بالخصوصية.
 175(  القانون رقم 25ما المشرع المصري فإننا نالحا أنه بموجب نص المادة )أ

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه ال يعد التصوير بحد ذاته  2018لسنة 
جريمة، وإنما يعد كذلك إذا كان هناك نشر للصور وما في حكمها، سواء صور 

                                                           
((80)) Dec No 76067,JOAN Q 24 août 2010,D,16 séptembre 2010,No 
31,p.1991. 
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ديو "، واشترط النص أن تكون هذه فوتوغرافية أو الكترونية أو مرئية  " مشاهد في
الصور التي تم نشرها تتضمن انتهاكًا لخصوصية األشخاص وحرمة حياتهم 
الخاصة، أي أن يكون النشر أحدث ضررا بانتهاكه حرمة الحياة الخاصة  

 لألفراد، سواء كانت هذه المعلومات التي تم نشرها حقيقية أم غير حقيقية.
ن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات م 25و نستخلص من نص المادة   

المصري  أن المشرع المصري قد جعل هذه الجرائم من جرائم الضرر وليس من 
من  21جرائم الخطر، بنفس  االتجاه الذي ذهب اليه المشرع اإلماراتي في المادة 

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من اعتبار جريمة نشر الصور جرائم 
من جرائم الخطر، كما ربط المشرع التجريم في هذا النص بعدم الضرر وليس 

رضا المجني عليه، ومن حيث الوسيلة المستخدمة للنشر فإن المشرع ربط التجريم 
وفقا لهذا النص قيام الجاني باستخدام وسيلة معينة وهي شبكة معلوماتية أو 

 وسيلة تقنية معلومات. 
يمة نشر الصور باستخدام وسائل تقنية أما في التشريع الفرنسي فيطبق بشأن جر 

 24عقوبات بناًء على قرار وزير الداخلية في   1-226المعلومات أحكام المادة 
عقوبات على  1-226م، حيث يتم بموجبه تطبيق أحكام المادة 2010أغسطس 

الصور المسحوبة باألقمار الصناعيَّة ويتمُّ بثها عبر االنترنت بقصد االعتداء على 
ة.ُحرمة ا ة في  (81)لحياة الخاصَّ ورغبًة في توسيع دائرة حماية ُحرمة الحياة الخاصَّ
 فرنسا.

                                                           
((81)) Dec No 76067,JOAN Q 24 août 2010,D,16 séptembre 2010,No 
31,p.1991. 
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ويجدر بالذكر أن المشرع االتحادي قد استبعد افتراض الرضا في حال وقعت     
أثناء اجتماع  -سالفة الذكر 21إحدى األفعال الواردة في الفقرة األولى من المادة 

وبذلك يكون قد تدارك النقد الذي وجه   -على مسمع أو مرأى من الحاضرين 
، ورغم ذلك ال يفهم من نص (82)من قانون العقوبات اإلماراتي 378لنص المادة 

اشتراط أن يكون الرضا صريحًا، فكما يكون الرضا صريًحا، يكون  21المادة 
ضمنيًّا أيضًا، غير أن مسألة الرضا الضمني تظل قرينة قانونيَّة قابلة إلثبات 

ورة أو الحديث الخاص كانا قد الُتِقَطا في  العكس، كأن ُيثِبت المجني عليه أن الصُّ
 (83) غفلٍة منه.

ونرى من جانبنا أن يحذو المشرع االتحادي حذوا المشرع الفرنسي بإضافة 
لتكون " ... فإذا صدرت األفعال المشار إليها في   21عبارة للفقرة األولى من المادة 

مرأى ومسمع وبعلم أصحاب الشأن ودون معارضتهم..."  على الحالتين السابقتين
والتي يفهم منها افتراض الرضا من قبل المجني عليهم مالم يعترض صراحة أو 

 ضمنًا.

                                                           
 على اجتماع أثناء السابقتين الحالتين في إليها المشار األفعال صدرت فإذا" ...   لعبارة متضمنه جاءت والتي - ((82))

 .مفترضاً  يكون  هؤالء رضا فإن االجتماع ذلك في الحاضرين من مرأى أو مسمع
الصحافة والحماية الجنائية للحيداة الخاصدة ، دار النهضدة العربيدة د. أشرف توفيق شمس الدين،  - ((83))

 .76، ص 2007، القاهرة ، األولى،الطبعة 
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وتطبيًقا لذلك فقد قضي في فرنسا بأنه يمكن أن ُيسَتدل على عدم الرضا من 
لتغطيَّة وجهه عن جانب المجني عليه بقيامه بوضع يديه على وجهه في محاولة منه 

 .(84)الكاميرات

خص بالتقاط صورة له وهو يرتدي مالبس البحر ال يمكن أن  كما أن رضا الشَّ
َر بأنه رضا من جانبه بتداول صورته ونقلها أو نشرها في المجالت ، كما أن (85)ُيَفسَّ

قيام الشخص بتصوير نفسه وإرسال صوره ألحد األشخاص برضاه ال يمكن أن يفسر 
رضا بنشر الصور، وال ينفي ركن الخصوصية لقيام جريمة انتهاك حرمة على أنه 

الصور بنشرها باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وهو ما ذهبت اليه 
 .  (86)المحكمة االتحادية العليا

( من قانون 21والجدير بالذكر أن المشرع في الجرائم الواردة في نص المادة )
نية المعلومات اإلماراتي  قد استلزم لقيام الجريمة ارتكابها باستخدام مكافحة جرائم تق

شبكة معلوماتية، أو نظام معلوماتي، أو وسيلة تقنية المعلومات، وبالتالي نجد أن 
المشرع قد اشترط لقيام الجرائم الواردة في هذا النص ارتكابها بإحدى هذه الوسائل، 

( من قانون العقوبات 378ي نص المادة )وهو ما يميزها  عن الجرائم الواردة ف
 اإلماراتي.

 
                                                           

((84)) Cass,crime 20 Novmbre 2007, NO de pourvoi, 06-82753. 
((85)) CA Versailles 10 Novmbre 1999, NO de RG, 1999-946p. 

، جزائي، الصادر في جلسة الثالثاء 2017، لسنة  104المحكمة االتحادية العليا ، االمارات ، الطعن رقم  - ((86))
 م 4/4/2017الموافق 
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 الرشن المعنوي : الفرع الثاني
 -يأخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة باإلضافة إلى القصد الجنائي العام        

قصدًا جنائيًا خاصا أي أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن  –بعنصريه العلم واالرادة 
يعلم أن ما يقوم به من نشر للصور  يشكل اعتداء على خصوصية األفراد وينتهك 

إذا لم يتحقق عنصر العلم ينتفي القصد الجنائي  حرمة الحياة الخاصة لهم، وبالتالي
إذا كان يعتقد أن ما يقوم به يعتبر من األمور العامة، ومن حقه تداولها ونشرها، وال 

تأمر به  يعد من خصوصية األفراد في المجتمع، أو كان يعتقد أنه يقوم بواجب
، كأن يقوم ذلك قانوناً الشريعة اإلسالمية أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخوال ب

بواجبه بإبالغ السلطات عن جريمة وقعت وتوثيقها بالتصوير ونشر الصور وهذا ما 
 قضت به المحكمة االتحادية العليا. 

تتجه ارادة الجاني إلى القيام بنشر الصورة  وباإلضافة إلى عنصر العلم يجب أن     
د، كأن يقوم الجاني هنا بنشر التي يعد نشرها اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للفر 

الصور التي قام بالتقاطها أو نسخها أو حفظها في الجريمة السابقة إذا كان في نشرها 
اعتداء على حرمة الحياة الخاصة لألفراد، باإلضافة لكل ما تقدم اشترط المشرع لقيام 

القصد الجنائي الخاص في جرائم االعتداء على خصوصية األشخاص  -الجريمة 
تصوير أو نشر الصور أي أن يكون مستخدم الشبكة المعلوماتية سيئ النية قاصدًا بال

 فيما نشره اإلضرار بسمعة الغير. 
وسوء النية تنتفي إذا كان المستخدم معتقدًا فيما ينشره أنه يؤدي واجبا تقتضيه    

تقدًا الشريعة اإلسالمية كدرء مفسدة أو سد لذريعة محدقة بنفس الغير أو ماله، أو مع
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القيام بواجب قانوني كاإلبالغ عن جريمة أو إثبات لحالة يخشى زوالها كمساعدة 
    .87السلطات الرسمية على أداء مهامها

وبالنسبة للركن المعنوي لهذه الجريمة في التشريع المصري صورة القصد الجنائي العام 
نشر للصور   بعنصريه العلم واالرادة، أي يجب أن يعلم الجاني أن مايقوم به من

يشكل اعتداء على خصوصية األفراد وينتهك حرمة الحياة الخاصة لهم، وبالتالي إذا 
لم يتحقق عنصر العلم ينتفي القصد الجنائي إذا كان يعتقد أن ما يقوم به يعتبر من 
 األمور العامة ومن حقه تداولها ونشرها وال يعد من خصوصية األفراد في المجتمع.

ى عنصر العلم يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بنشر الصورة وباإلضافة إل     
 أو المشاهد التي يعد نشرها اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه.

 العقوبة المقررة للجرائم السابقة:: الفرع الثالث
 العقوبة االصلية: -اوال
من قانون مكافحة  21يعاقب المشرع اإلماراتي بموجب  الفقرة األولى من المادة  

 جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن ثالث سنوات.

من قانون مكافحة جرائم تقنية  21أما بالنسبة للغرامة فقد نصت المادة 
لتي ال تقل قيمتها عن مائة وخمسين ألف المعلومات على حدها األدنى، وهو الغرامة ا

  درهم وال تتجاوز خمسمائة ألف درهم.

                                                           
 من 4 الموافق الثالثاء جلسة،  جزائي 2019 لسنة 950 رقم الطعنالمحكمة االتحادية العليا ، االمارات ،  - ((87))

 م2020 سنة فبراير
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إال أن المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يفرق في العقوبة 
سالفة الذكر، سواء كان مرتكب الجريمة شخصًا  21المقررة للجرائم الواردة في المادة 
 يمة اعتمادًا على سلطة وظيفته.عاديًا أو موظًفا عامًّا ارتكب الجر 

 21نجد أن المشرع االتحادي قد شدد العقوبة الواردة في نص المادة  خالصة القول 
(  378من المرسوم بقانون العقوبات االتحادي على العقوبة الواردة في المادة المادة )
جرائم قانون العقوبات االتحادي وهذا ما يبين سياسة المشرع االتحادي نحو تشديد ال

 المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
و بالنسبة للمشرع الفرنسي يعاقب مرتكبي هذا النوع من الجرائم بالعقوبات الواردة في 

 عقوبات فرنسي والتي سبق توضيحها في الجريمة السابقة. 1-226نص المادة المادة 
التشريع المصري فقد عاقب على نشر الصور باستخدام   أما بالنسبة للعقوبة في

وسائل تقنية المعلومات  بعقوبة أصلية  وهي الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، 
وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين.
 العقوبة التكميلية:  -ثانيا

 38من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي. المادة  41نصت المادتان    
من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري على المصادرة الوجوبية لألدوات 
واآلالت المستخدمة في الجريمة مما ال يجوز حيازتها بشكل قانوني،  باإلضافة إلى 

التجاري في الحاالت التي يتطلب مزاولة النشاط فيها عقوبة إغالق المحل أو النشاط 
 الحصول على ترخيص.
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( عقوبات مصري التي 47وعلى عكس ما جاء في القواعد العامة في المادة )  
تقتضي النص صراحة من قبل الُمشرِ ع على عدم العقاب  على الشروع في الجنح، فقد 

ة المعلومات المصري  بالعقاب (  من قانون مكافحة جرائم تقني40جاء نص المادة )
على الشروع في جرائم تقنية المعلومات بما ال يجوز نصف الحد األقصى للعقوبة 

(  من قانون مكافحة جرائم 40المقررة للجريمة التامة، وهو ما نصت عليه المادة )
 تقنية المعلومات اإلماراتي. 

اإلماراتي تقضي المحكمة من قانون جرائم تقنية المعلومات  4288ووفقًا لنص المادة 
بإبعاد األجنبي، الذي يحكم عليه في أيٍ  من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم 
عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، 

 .وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها
 المطلب الثالث  

 لصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات.جريمة تعديل ومعالجة المشاهد وا
( من المرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية 21نصت الفقرة الثانية من المادة )

كمددا يعاقددب بددالحبس مدددة ال تقددل عددن سددنة واحدددة والغرامددة  المعلومددات علددى أندده: " ...
التي ال تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم وال تجداوز خمسدمائة ألدف درهدم أو بإحددى 
هدداتين العقددوبتين، كددل مددن اسددتخدم نظددام معلومددات الكترونددي، أو إحدددى وسددائل تقنيددة 

شددددهد، بقصددددد المعلومددددات إلجددددراء أي تعددددديل أو معالجددددة علددددى تسددددجيل أو صددددورة أو م
 التشهير أو اإلساءة إلى شخص لخر، أو االعتداء على خصوصيته أو انتهاكها".

                                                           
 .م 2018لسنة  2بموجب المرسوم بقانون رقم المعدلة  - ((88))
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ومن خالل النص السابق يتضح لنا أن محل التجريم لهذه الجريمة وهو الصور أو 
 المشاهد المصورة.

وفي فرنسا تددخل المشدرع الجندائي وجدرم فعدل نشدر المونتداج بمقتضدى ندص المدادة 
 19الصددادر فدددي  2000-916وبدددات المعدلددة بالمرسددوم رقدددم مددن قددانون العق 226-8

م؛حيدددث تدددنص هدددذه المدددادة علدددى أنددده: " يعاقدددب بدددالحبس سدددنة وغرامدددة 2000سدددبتمبر 
يورو كل من نشر عمدًا بأي طريقدة كاندت المونتداج الدذي تحقدق بكلمدات، أو  15000

، أو بصورة شخص دون موافقة المجني عليه، إذا لم يظهر بوضوح للعيدان أنده مونتداج
 إذا لم تتم اإلشارة إلى ذلك صراحًة..."

وبالنسددبة لموقددف المشددرع المصددري يتمثددل فددي عدددم وجددود نددص خدداص فددي قددانون 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتجريم التعديل والمعالجة أو المونتداج،  كمدا هدو الحدال 

 في التشريعين اإلماراتي والفرنسي. 
دي والددددركن المعنددددوي والعقوبددددة فددددي وسددددوف نسددددتعرض فددددي هددددذا الفددددرع الددددركن المددددا

 التشريعين اإلماراتي والفرنسي، وذلك على النحو التالي :
 الرشن المادي: الفرع األول

ممددا تقدددم يتضددح لنددا بددأن صددور السددلوك فددي هددذه الجريمددة وفقددًا للفقددرة الثانيددة مددن      
مدن قدانون جدرائم تقنيدة المعلومدات اإلمداراتي  هدي التعدديل أو المعالجدة، أي  21المادة 

أن يقددوم الجدداني بددإجراء التعددديالت أو المعالجددة للصددور الحقيقيددة لألشددخاص باسددتخدام 
كبرنددامج الفوتوشددوب وغيددره مددن البددرامج األخددرى، ويقصددد أحددد البددرامج التقنيددة الحديثددة 

بالتعددديل الددوارد فددي الددنص السددابق إجددراء تغييددر للصددورة أو المشددهد المرئددي بالحددذف أو 
اإلضافة ، أما المعالجة فهو عبارة عن عمليدات تقنيدة تجدرى علدى الصدور أو المشداهد 
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المعلومددات الحديثددة يترتددب عليدده تحويلهددا إلددى شددكل معددين بحيددث يمكددن لوسددائل تقنيددة 
التعامددل معهددا، وهددو مددا يعددرف بالمونتدداج، وهددذا المصددطلح هددو مددا نصددت عليدده المددادة 

من قدانون العقوبدات الفرنسدي، إال أن المشدرعين اإلمداراتي والفرنسدي لدم يعرفدا  226-8
إال التعدديل أو المعالجدده أو المونتدداج، وتددرك تعريددف تلددك المصددطلحات للفقدده والقضدداء، 

بعض بأندده " كددل تدددخل فددي الصددوت أو الصددورة وكددل حيلددة تهدددف إلددى حيددث يعرفدده الدد
إعطددداء الجمهدددور فكدددرة كاذبدددة أو محرفدددة لمدددا تدددم، أو قيدددل، أو شدددوهد، أو سدددجل، أو تدددم 

 ( 89)سماعه في الواقع " 
أو هددو " تعددديل لترتيددب المشدداهد المصددورة أو توليفهددا؛ لتشددويه شخصددية الشددخص 

 (90)نظر الجمهور"محل الصورة وإظهاره بمظهر يسيء إليه ب
ومن أمثلة التعديل والمعالجة أو المونتاج أن يتم تركيب صورة شخص على صورة 
أخددرى تبددين أندده موجددود فددي مكددان معددين غيددر الحقيقددة كأحددد المحددال المشددبوهة أو أندده 

 جالس مع امرأه غير زوجته على أنها عشيقته.
مدددن قدددانون  21دة إال أن المشدددرع اإلمددداراتي بموجدددب ندددص الفقدددرة الثانيدددة مدددن المدددا

مكافحددددة جددددرائم تقنيددددة المعلومددددات  قددددد اشددددترط أن يكددددون التعددددديل أو المعالجددددة بقصددددد 
التشدددهير واإلضدددرار بدددالمجني عليددده، أو فيهدددا اعتدددداء علدددى خصوصدددية المجندددي عليددده، 
باستخدام إحدى وسدائل تقنيدة المعلومدات، ويالحدا بدأن المشدرع لدم يشدترط قيدام الجداني 

الجريمددة وإنمددا تتحقددق الجريمددة تامددة بمجددرد قيددام الجدداني بالنشددر للصددور حتددى تكتمددل 

                                                           
 107د. مدحت رمضان ، مرجع سابق ،ص  - ((89))

د. احمد حسام طه تمام ، الحماية الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت " دراسة مفارنة" ، دار النهضة العربية ،  - ((90))
 38،ص2002القاهرة ،
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بالتعديل والمعالجة على الصور والمشاهد إذا كانت بقصد التشهير واإلضدرار بدالمجني 
 عليه.

عقوبات والذي جرم  8-226بعكس االتجاه المتبع عند المشرع الفرنسي في المادة 
أنده  أشدترط الكتمدال الجريمدة المونتاج والتعدديل بالحدذف أو اإلضدافة علدى الصدور إال 

والعقدداب عليهددا النشددر بددأي وسددلة كانددت، كددأن يكددون باسددتخدام وسدديلة تقنيددة معلومددات، 
وبالتددددالي فددددإن المشددددرع الفرنسددددي هنددددا ال يعاقددددب علددددى مجددددرد المونتدددداج بعكددددس المشددددرع 
اإلماراتي الذي يعاقدب علدى مجدرد التعدديل والمعالجدة علدى الصدور والمشداهد إذا كاندت 

بقصددد التشددهير واالضددرار بددالمجني عليدده، أو فيهددا اعتددداء علددى خصوصددية قددد وقعددت 
 المجني عليه.

ولددم يشددترط المشددرع الفرنسددي لقيددام الجريمددة أن يكددون موضددوع الصددورة أو المشددهد 
مرتبطًا بالحياة الخاصة لألفراد؛ فتقوم الجريمة ولو كان موضدوع الصدورة أو المشدهد ال 

مدن قدانون جدرائم  21بينما المشرع اإلمداراتي فدي المدادة يتعلق بالحياة الخاصة لألفراد، 
تقنيدددة المعلومدددات اشدددترط لقيامهدددا أن يكدددون الجددداني قاصددددا التشدددهير أو اإلسددداءة إلدددى 
شدددددخص لخدددددر، أو االعتدددددداء علدددددى خصوصددددديته أو انتهاكهدددددا، وبالتدددددالي فدددددإن المشدددددرع 

ة الخاصددة اإلمدداراتي  لددم يقصددر الموضددوع فددي قيددام الجريمددة علددى االعتددداء علددى الحيددا
وإنمددا مددن الممكدددن أن تقددوم الجريمدددة إذا كددان الجددداني قاصدددا التشدددهير أو اإلسدداءة إلدددى 
شددددخص المجنددددي عليدددده، األمددددر الددددذي يؤكددددد أن تدددددخل المشددددرعين اإلمدددداراتي والفرنسددددي 

 للتجريم في النصوص السابقة لحماية حرمة الصورة وليس حماية الحياة الخاصة.
عقوبدددات أن ال يكدددون واضدددحًا  8-226ادة كمدددا اشدددترط المشدددرع الفرنسدددي فدددي المددد

للعيدددان أن الصدددور قدددد تعرضدددت  للمونتددداج، وعليددده فدددال محدددل لقيدددام الجريمدددة إذا كاندددت 
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الصورة واضحة للعيان بأن هناك مونتاجًا أو تعديال قد أجري عليها بشكل واضح يمنع 
ع الغمدوض واللدبس لكدل مددن شداهد الصدورة أو المشدهد، وممددا تقددم يتضدح لندا أن المشددر 

الفرنسدددي فدددي المدددادة السدددابقة قصدددد حمايدددة الجمهدددور مدددن الوقدددوع فدددي الغمدددوض واللدددبس 
 وليس حماية الحياة الخاصة كما هو الحال في التشريع اإلماراتي. 

العنصدددر األخيدددر وهدددو عددددم الرضدددا حيدددث يشدددترط المشدددرع الفرنسدددي لقيدددام الجريمدددة 
والمعالجدددة برضدددا مدددن والعقددداب عليهدددا عددددم رضدددا المجندددي فدددإذا تدددم المونتددداج والتعدددديل 

المجنددي عليدده فددال تقددوم الجريمددة، وقددد نددص المشددرع الفرنسددي علددى شددرط عدددم الرضددا 
رضا المجندي عليده لقيدام  عدم  بشكل صريح بعكس المشرع اإلماراتي وان كان يتطلب

الجريمددة، إال أن ذلددك يفهددم ضددمنيا، ولددم بددنص عليدده بشددكل صددريح كمددا هددو الحددال فددي 
 التشريع الفرنسي.

 الرشن المعنوي : الثانيالفرع 
تعد هذه الجريمة في التشريعين اإلماراتي والفرنسي من الجدرائم العمديدة، ولكدن     

السدددؤال هدددل تعدددد مدددن جدددرائم القصدددد الجندددائي العدددام أم يشدددترط لقيامهدددا قصدددد خددداص؟ 
اإلمددداراتي والفرنسددي فدددي هدددذا ولإلجابددة علدددى هددذا السدددؤال نسددتعرض موقدددف التشددريعين 

 :الشأن
تعدديل ومعالجدة المشداهد والصدور باسدتخدام وسديلة تقنيدة معلومدات فدي  جريمدة تعد

التشريع اإلماراتي من الجرائم العمديدة والتدي يشدترط المشدرع فيهدا باإلضدافة إلدى القصدد 
الجندددائي العدددام وهدددو العلدددم واإلرادة قصدددد خددداص وهدددو التشدددهير واإلسددداءة إلدددى شدددخص 

اكها، أي يجدب أن يعلدم أن سدلوكه المجني عليه، أو االعتداء على خصوصيته أو انته
يشكل تعديال أو معالجة للصورة أو لمشهد متعلدق بدالغير باسدتخدام نظدام معلومداتي أو 
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إحدى وسائل تقنية المعلومات، وأن تتجه إرادتده إلدى القيدام بدذلك التعدديل أو المعالجده، 
أو باإلضدددافة إلدددى القصدددد الخددداص، وهدددو أن يكدددون بقصدددد التشدددهير أو اإلسددداءة للغيدددر 

 االعتداء على خصوصيته. 
وبالتدالي فدإن الجريمددة المنصدوص عليهدا فددي هدذا الدنص تتحقددق ويسدتوجب العقدداب 
فيها  بمجرد أن يتم ارتكاب السلوم المكون للجريمدة وهدو التعدديل والمعالجدة للصدور أو 
المشدداهد  حتددى لددو لددم يددتم النشددر بالفعددل، وذلددك إذا ثبددت أن الشددخص قددد قددام بالتعددديل 

ة بقصدددددد التشدددددهير واإلسددددداءة إلدددددى شدددددخص الغيدددددر أو بقصدددددد االعتدددددداء علدددددى والمعالجددددد
 خصوصيته أو انتهاكها وبالتالي تعد من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر.

وبالنسبة للموقف في التشريع الفرنسي تعد جريمة نشر المونتاج من الجرائم العمدية    
تطلب قصدا خاصا كما هو الحال في والتي يتوافر لقيامها القصد الجنائي العام، ولم ي

التشريع اإلماراتي، وبالتالي تتحقق الجريمة بتوافر القصد الجنائي العام بعنصريه 
العلم، واإلرادة، ويتحقق العلم لدى الجاني بعلمه بأن ما يقوم به هو مونتاج يتضمن 

دون رضا تغييرا أو تحريفا للحقيقة، وأنه معاقب عليه بموجب القانون، وأنه يقوم به 
 من المجني عليه، ويتحقق عنصر اإلرادة باتجاه إرادة الجاني لقيام بفعله اإلجرامي.

 العقوباااااااة: الفرع الثالث
بشأن  2012لسنة  5وقد عاقب المشرع اإلماراتي بموجب المرسوم بقانون رقم     

مكافحة جرائم تقنية المعلومات على هذه الجريمة بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، وال تجاوز خمسمائة ألف درهم 

رع االتحادي في تشديد العقوبة، حيث ، وحسن فعل المشأو بإحدى هاتين العقوبتين
جعل الحد األدنى لها الحبس مدة سنة، والحد األقصى ثالث سنوات، كما يتضح 
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التشديد أيضا في زيادة قيمة الغرامة من مائتين وخمسين ألفا، وال تجاوز خمسمائة 
 ألف، كما أنه يجوز للقاضي الجمع بين العقوبتين أو الحكم بإحداهما فقط.

المحكمة بالمصادرة وبعض التدابير األخرى التي نص عليها المرسوم كما تحكم 
 والسالف ذكرها في الجرائم السابقة. 2012لسنة  5بقانون رقم 

 8-226ويعاقب المشرع الفرنسي على فعل نشر المونتاج بمقتضى نص المادة   
ر يورو، ويالحا أن المشرع قد غلا العقوبة لفعل نش15000بالحبس سنة والغرامة 

من قانون العقوبات  370المونتاج ؛ حيث كانت العقوبة المقررة في ظل نص المادة 
 5000إلى  2000القديم، الحبس من شهرين إلى سنة والغرامة التي تتراوح بين 

 فرنك.
كما يعاقب المشرع الفرنسي على الشروع في هذه الجريمة، وال يجوز تحريك الدعوى  

 (.5-226كوى من المجني عليه ) المادة الجنائية عنها إال بعد تقديم ش
ويعاقب المشرع اإلماراتي أيضًا على الشروع في هذه الجريمة بموجب نص المادة    
م، والسؤال هنا هو هل 2012لسنة 5من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 40

 تعتبر هذه الجريمة من جرائم الشكوى في التشريع اإلماراتي أم ال ؟. 
صدى المشرع اإلماراتي لهذه المسألة في قانون جرائم تقنية المعلومات ولكن لم يت    

بالرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزائية نجد أنه قد حصر جرائم الشكوى في نص 
من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي، وهذه الجريمة ليست من تلك  10المادة 

الجة المشاهد والصور باستخدام وسيلة جريمة تعديل ومعالجرائم، وبالتالي ال تعتبر 
من جرائم الشكوى وال تنقضي بالتنازل من قبل  تقنية معلومات في التشريع اإلماراتي

المجني عليه، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة االتحادية العليا حيث قضت بأنه: " لما 
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إلجراءات من قانون ا 16كان من المقرر قانونا أن حاالت التنازل قد حصرتها المادة 
( من هذا 10الجزائية بقولها " لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة )

القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات"، 
ولما كانت المادة العاشرة سالفة الذكر قد بينت دعاوى الشكوى على سبيل الحصر، 

لى خصوصية الغير عبر وسائل تقنية المعلومات، والذي وليس من بينها االعتداء ع
ال يملك الشاكي التنازل عنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد 
التزم صحيح القانون ويضحى تعييب الطاعن عليه في هذا الشأن على غير أساس 

 )91(متعين الرفض"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 الموافق  األثنين جلسة، الصادر في جزائي 2019 لسنة 269 رقم عنالط ت ،االمارا ، العليا االتحادية المحكمة - ((91))

 2019 سنة سبتمبر من 16
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 لخاتمةا
الدراسة المتواضعة حول الحماية الجنائية للحق في الصورة بعد أن انتهينا من هذه 

في التشريع اإلماراتي دراسة مقارنة سوف نعرض أهم النتائج والتوصيات التي خلصدت 
 اليها الدراسة وذلك على النحو التالي :

 النتائج :  - أ
لم يقصر كل من المشرعين اإلماراتي والفرنسي اعتبار طبيعة  الحق في  – 1

اصر الحق في الخصوصية، وإنما جعال الحق في الصورة ذو الصورة من عن
طبيعة مزدوجة، أي يكون في بعض األحيان عنصرا من عناصر الحق في 
حرمة الحياة الخاصة، وفي البعض اآلخر مستقال عن الحق في  الحياة 

 الخاصة لألشخاص.
 من قانون مكافحة جرائم1فقرة  21ولم ينص المشرع اإلماراتي في المادة  - 2

تقنية المعلومات على  تجريم فعل التسجيل خاصة أن التسجيل غير النسخ، 
حيث إن النسخ يكون لصورة أو فيديو موجود ويتم نسخه، أما التسجيل 
ورة على مادة من المواد التي تصلح لذلك؛ لكي  فُيقصد به االحتفاظ بالصُّ
ورة مجدًدا، على الرغم من نصه عل ى يمكن للشخص االطالع على الصُّ

 عقوبات اتحادي.  378تجريم  التسجيل في نص المادة 
أن المشرع  اإلماراتي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يفرق في  - 3

منه،  فيما إذا  كان مرتكب  21العقوبة المقررة للجرائم الواردة في المادة 
عكس الجريمة شخصًا عاديًا أو موظًفا عامًّا معتمدًا على سلطة وظيفة، ب
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د العقوبة في شأن  378المادة ) ( من قانون العقوبات االتحادي حيُث ُتشدَّ
 األخير.

يعاقب الُمشرِ ع اإلماراتي على الشروع في هذه الجرائم بنصف العقوبة  - 4
( من قانون  36المقررة للجريمة التامة"، بعكس المنصوص عليها في المادة )

حة من قبل الُمشرِ ع على عدم العقوبات االتحادي و التي تقتضي النص صرا
العقاب على الشروع في الجنح، بينما في التَّشريع الفرنسي ُيعاِقب الُمشرِ ع 
رة للجريمة التامة أو  على الشروع في هذه الجريمة بالعقوبات ذاتها الُمقرَّ

(عقوبات بقولها: "الشروع في 5 - 226الكاملة وهو ما أكَّدت عليه المادة )
المنصوص عليها في هذا الباب يعاقب عليها بالعقوبات  الجرائم السابقة

ذاتها"، أما في التَّشريع الِمصري فإن الُمشرِ ع ال يعاقب على الشروع في هذه 
الجريمة؛ وفي ذلك إعمال للقاعدة الَعامَّة المنصوص عليها في المادة 

(عقوبات التي تقتضي النص صراحة من قبل الُمشرِ ع على عدم العقاب 47)
 ى الجنح. عل
أن المشرع االتحادي وان كان  قد استبعد افتراض الرضا في حال وقعت  - 5

أثناء اجتماع على  - 21إحدى األفعال الواردة في الفقرة األولى من المادة 
وبذلك يكون قد تدارك النقد الذي وجه   -مسمع أو مرأى من الحاضرين 

ذلك ال يفهم من نص  من قانون العقوبات اإلماراتي، ورغم 378لنص المادة 
اشتراط أن يكون الرضا صريحًا، فكما يكون الرضا صريًحا، يكون  21المادة 

ضمنيًّا أيضًا، غير أن مسألة الرضا الضمني تظل قرينة قانونيَّة قابلة إلثبات 
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ورة أو الحديث الخاص كانا قد الُتِقَطا  العكس، كأن ُيثِبت المجني عليه أن الصُّ
 في غفلٍة منه.

من  21أن المشرع االتحادي قد شدد العقوبة الواردة في نص المادة  نجد - 6
المرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على العقوبة الواردة في 

( قانون العقوبات االتحادي وهذا ما يبين سياسة المشرع  378المادة )
 المعلومات.االتحادي نحو تشديد الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية 

لقيامها أن يكون  -في جريمة نشر المونتاج  -ولم يشترط المشرع الفرنسي  - 7
موضوع الصورة أو المشهد مرتبطًا بالحياة الخاصة لألفراد؛ فتقوم الجريمة ولو 
كان موضوع الصورة أو المشهد ال يتعلق بالحياة الخاصة لألفراد، بينما 

ن جرائم تقنية المعلومات اشترط من قانو  21المشرع اإلماراتي في المادة 
لقيامها أن يكون الجاني قاصدا التشهير أو اإلساءة إلى شخص لخر، أو 
االعتداء على خصوصيته أو انتهاكها، وبالتالي فإن المشرع اإلماراتي  لم 
يقصر الموضوع في قيام الجريمة على االعتداء على الحياة الخاصة فقط  

مة إذا كان الجاني قاصدا التشهير أو اإلساءة وإنما من الممكن أن تقوم الجري
إلى شخص المجني عليه، األمر الذي يؤكد أن تدخل المشرعين اإلماراتي 
والفرنسي للتجريم في النصوص السابقة لحماية حرمة الصورة وليس حماية 

 الحياة الخاصة فقط.
ة ال تعتبر جريمة تعديل ومعالجة المشاهد والصور باستخدام وسيلة تقني - 8

معلومات في التشريع اإلماراتي من جرائم الشكوى وال تنقضي بالتنازل من قبل 
 المجني عليه. 
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 العدد: التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               

من قانون مكافحة جرائم تقنية  21هناك فراغ تشريعي في نص المادة  - 9
( من قانون العقوبات اإلماراتي والمادة 378المعلومات اإلماراتي والمادة  )

مكرر فقرة )ب( عقوبات ِمصري  309عقوبات فرنسي، والمادة  226/2
ورة الذي يتم  م حالة االعتداء على ُحرمة الصُّ يتمثَّل في أن الُمشرِ ع لم ُيجرِ 
بمجرد االطِ الع عليها، كأن يطلع الجاني عن طريق الكمرات دون التقاط 

 الصور أو نسخها أو االحتفاظ بها.
 التوصيات :  - ب
نوصددي المشددرع اإلمدداراتي تجددريم فعددل التسددجيل فددي الفقددرة األولددى  مددن المددادة   -1

من قانون مكافحدة جدرائم تقنيدة المعلومدات باإلضدافة إلدى االلتقداط والحفدا  21
ددورة تتحقَّددق بفعددل التسددجيل  والنسددخ خاصددةً وأن أكثددر صددور االعتددداء علددى الصُّ

بتددددة، إذا مددددا اسددددتخدم للصددددور المتحركددددة، والددددذي ُيَعدددددُّ أخطددددر مددددن الصددددور الثا
ورة وتهديده.  كوسيلة للضغط على إرادة المجني عليه صاحب الصُّ

فددددي قددددانون مكافحددددة جددددرائم تقنيددددة  21نوصددددي المشددددرع اإلمدددداراتي فددددي المددددادة  -2
مندده إذا كددان  21المعلومدات تشددديد  العقوبددة المقددررة للجددرائم الددواردة فددي المددادة 

 ا معتمدًا على سلطة وظيفة.مرتكب الجريمة شخصًا عاديًا أو موظًفا عامًّ 
نوصي الُمشرِ ع اإلماراتي بتشديد العقاب على  الشدروع فدي هدذه الجدرائم وجعدل  -3

العقاب على الشروع فيها بالعقوبة المقررة للجريمة التامة"، على غدرار التَّشدريع 
رة  الفرنسددي الددذي ُيعاِقددب علددى الشددروع فددي هددذه الجريمددة بالعقوبددات ذاتهددا الُمقددرَّ

 (عقوبات. 5 - 226لتامة أو الكاملة وهو ما أكَّدت عليه المادة )للجريمة ا
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مدن قدانون مكافحدة جددرائم  21نقتدرح علدى الُمشدرِ ع تعدديل الدنص الحددالي للمدادة  -4
تقنية المعلومات اإلماراتي بإضافة كلمة أو "باالطِ الع" ِلَما في ذلك من توسيع 

ة، والحق في ال  صورة.لدائرة حماية الحق في الحياة الخاصَّ
 وهللا ولي التوفيق                            
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 العدد: التاسع والعشرونجملة دراسات قانونية               

 قائمة المراجع 
 القران الكريم . -
 اوال : المعاجم  

ابن منظور، لسان العرب، دارلسان العرب، بيروت، مادة ص و ر،  -1
 -2/492.2د.ت،

محمد أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مطبعة وزارة  -2
 .373م، ص 1951الطبعة السادسة، القاهرة، المعارف، 

 أوال : الكتب العامة والخاصة. 
إبراهيم عيد نايل، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات  -1

 .2000الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
أحمد حسام طه تمام، الحماية الجنائية لتكنولوجيا االتصاالت " دراسة   -2

 .2002مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة،
أشرف توفيق شمس الدين، الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة، دار   -3

 .2007النهضة العربية، الطبعة االولى ،القاهرة، 
ة في دولة اإلمارات العربيَّة حسني الجندي، التَّشريعات الجنائيَّ  -4 ة الخاصَّ

المتحدة، الكتاب الثالث، قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في دولة اإلمارات 
 .204، ص 2009العربية المتحدة،  الطبعة األولى، 

سامح عبد الحكم، جرائم اإلنترنت الواقعة على األشخاص في إطار التَّشريع  -5
لتَّشريع الِمصري، دار البحريني، دراسة ُمقارنة مع ا

 م.2007النهضةالعربيَّة،القاهرة،
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طارق سرور، جرائم النشر واإلعالم، الكتاب األول، دار النهضة العربيَّة،  -6
 م.2004القاهرة، الطبعة األولى، 

طارق سرور، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء على األشخاص  -7
 م، 2003هرة، الطبعة األولى، واألموال، دار النهضة العربيَّة، القا

عبدالرازق الموافي عبداللطيف، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  -8
 .2016لدولة اإلمارات العربية المتحدة، إصدارات معهد دبي القضائي، دبي، 

عفيفي كامل عفيفي، د. فتوح الشاذلي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف  -9
رطة والقانون، دراسة ُمقارنة، منشورات الحلبي والمصنفات الفنيَّة ودور الش

 م.2007الحقوقيَّة، بيروت، الطبعة الثَّانية، 
علي عبد القادر القهوجي، د. سامي عبد الكريم محمود، أصول علم اإلجرام  -10

 م. 2010والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت، الطبعة األولى، 
بات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، فوزيَّة عبد الستار، شرح قانون العقو  -11

 .2000الطبعة الثانية،
مجدي محب حافا، جرائم العرض في ضوء الفقه وقضاء النَّقض، دار الفكر  -12

 .307م، ص1993الجامعي، اإلسكندريَّة، 
محمد ذكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الجامعة الجديدة  -13

 .2010للنشر، اإلسكندرية، 
محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة  -14

 .1973العربية القاهرة 
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محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة   -15
 .794ص1988العربية، القاهرة،، 

مدحت رمضان، جرائم االعتداء على األشخاص واالنترنت، دار النهضة  -16
 .117، ص2000العربية، القاهرة، 

يونس عرب، قانون الكمبيوتر، الكتاب األول، اتحاد المصارف العربية،  -17
2001. 

 الرسائل العلمية : 
سعاد على محمد الفقيه، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في القانون  -1

الليبي، " دراسة مقارنة"، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
2012-2013. 

نوح الغويري، ضمانات الحماية الجنائية للحقوق الشخصية ضيف هللا بن  -2
لالنسان وتطبيقاتها في النظام السعودي والقانون المصري، " دراسة 

، 2013تأصيلية مقارنة"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة،
 .170ص

عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة " دراسة  -3
قسنطينة،  -ة "، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة االخوة منتوري مقارن

 .100، ص2012-2011العام الجامعي 
فاطمة سليمان جاسم الخليفة، الحماية الجنائيَّة للحياء العام، دراسة   -4

ُمقارنة في الشريعة اإلسالميَّة والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كليَّة 
 م.2010الحقوق، جامعة القاهرة، 
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مبروكة عطيَّة على، عنصر المكان كأساس للتجريم والعقاب في القانون  -5
اللِ يبي، رسالة ماجستير، كليَّة القانون، جامعة قاريونس، بنغازي، العام 

 .2008 – 2007الجامعي: 
ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة  -6

 . 1983جامعة القاهرة،مقارنة رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 
 الدوريات 
ابراهيم علي الذوادي، التصوير الجنائي وكشف غموض الحادث، بحث مقدم  -1

إلى كلية علوم االدلة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم 
 ،2007االمنية،الرياض،

عالء الدين عبدهللا فواز الخصاونه، بشار طالل المؤمني، النظام القانوني  -2
الفوتوفرافية الحقوق الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية، بحث للصورة 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة  –منشور في مجلة الشريعة والقانون 
 . 2013السابعة والعشرون، العدد الثالث والخمسون،

هشام محمد فريد رستم، الحماية الجنائية لحق اإلنسان في صورته، مجلة   -3
 م. 1986يونيه  8القانونية، ع الدراسات

 القوانين:
 وتعديالته. 1987لسنة  3قانون العقوبات االتحادي رقم  -
   بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 2012لسنة  5المرسوم بقانون رقم  -
 قانون العقوبات المصري.  -
 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . 2018لسنة  175القانون رقم  -
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 قانون العقوبات الفرنسي .  -
 أحكام المحاكم: 

 أحكام المحكمة االتحادية العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. -
 أحكام المحاكم الفرنسية. -
 أحكام محكمة النقض المصرية.  -

 المراجع األجنبية. 
1- Montants exprimés en francs dans les textes 

législatifs.)JORF 22 séptembre 2000 en vigueur le 1er janvier 
2002.     

2- Albert chavanne, la protection de la vie privée dans la loi 
du17juillet1970, Rev.sc.crim et dr.pén ,No 3,juillet-
séptembre,1971 ,p.606. 
3- TGI, paris , 7 novembre 1975 D. 1976-270-obs, lindon.     
CA paris 17 mars 1986. gaz. pal. 1986. 2.429       
4-  CA Besancon , 5 janvier 1978, D, 1978. 357 note 
lindon.     CA paris 17 mars 1986 , Gaz. Pal. 1986. 2.429 
5- Jacques Ravanas,La protection des personnes contre la 
réalidation et la publication de leur image,paris, 
L.G.D.J,1978,p.516.   
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6- Valérie malabat , Droit Penal Special, Dalloz ,paris.ed3 
,2007. 
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 "الحماية الجنائية لحرمة القبر"
 دراسة مقارنة

 *سعيد سلطان عبدهللا بن خادم
 المقدمة

لإلنسان حرمة نص عليها الدين الحنيف تتمثل في عدم المساس بالضرورات الخمس،  
البسدن  و المسساس اهسا يرتسو ع سوسة كسسام لسان محسل و خاصة الضسرور  الثانيسة و  سي 

المساس إنسان حي أم ميس،  و حماةسة الميس، ت سمل ادنس  نبسل أن يسدفن و ادنس  و نبسر  
بعسسد أن يسسدفن  حيسسع تتنسسسع صسسسر ا عتسسدام علسسع ال بسسر  و   تعسسد وليسسد  اللح سسة  لمسسا 

جنائيسة تففسل ا تم، الدول بمسألة حماةة ال بسر  و  س ما اكتتبع أن تفرض ت سرععات 
اختلفس، السدول فسي صسيا تها للت سرععات  حماةة حرمة اإلنسان عند مست  و حرمة نبسر  

الجنائية التي تففل حماةسة ال بسسر  و كلسع ةعسسى إلسع اخستقد معت سداتها حسسل  بيعسة و 
 رع سسة السسدفن  أمسسا علسسع مسسستسع السسس ن العروسسي فت سسااه، الت سسرععات الجنائيسسة المعنيسسة 

إلع وحد  الدين و المعت د  و  حد لبير و كلع ةعسى في الم ام األول بحماةة ال بسر إلع
بسسسالن ر إلسسسع  بيعسسسة الجسسسرائل التسسسي تمسسس، ال بسسسسر و التسسسي ترفضسسسها الف سسسر  السسسسسعة تعسسسين 
البحسع فسي نفس، الجساني نبسل البحسع فسسي صسسر ا عتسدام علسع ال بسر و الع سوسة الم سسرر  

عمة  و بمعنسع خخسر البحسع عسن السسبو لها  و تحديدًا عن الدافع من ورام ارتفاب الجر 
السس أ أ سسر علسسع نفسس، الجسساني و ىفعسس  إلرتفسساب الجرعمسسة  و  سسس األمسسر السس أ لسسل  ة فسسل 
عن  ف هام ال انسن  إك رو سسا اسين علسل السنف، و اسين ال سانسن الجنسائي فسي تحديسد السدافع 

                                                           
 جامعة ال ارنة – الو الدراكات العليا ب سل ال انسن العام بكلية ال انسن  *



 
 

384 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول   والقانونية       علوم الشرعية الجملة 

 

، مسسن ورام ارتفسساب الجرعمسسة و لسس لع السسدافع السس أ أىع إلسسع فسسرض الع سوسسة  و كلسسع تحسس
  إك أن ت سديد الع سوسة أو تخفيفهسا يرجسع إلسع الباعسع أو "علم النفس الجناائ"" مسمع 

الدافع من ارتفااها  و ند يتمثل الدافع فسي ال يسر  أو الحسسد أو الفسر  أو ا نت سام      و 
انت سسرت فسسي ا ونسسة األخيسسر  جسسرائل  مسسىىع كلسسع أن السسدوافع تختلسسر و   ح سسر لهسسا 

و تسسترات ىاخليسة  و  في بعض الدول التي ت سهد نااعسات مسسلحةا عتدام علع ال بسر 
كلع بسبو غياب األمن و انت ار الفسضسع  و لعسل أ سل ىافسع مسن ارتفساب  س   الجسرائل 
 س الح سل علع المسال م ااسل ايسع الجثسة لكسل أو لجسام   كسيما إكا امتسدت النااعسات 

إضسافة إلسع انت سار الف سر و  المسلحة لفترات  سعلة مما يترتو علي  شسلل مرافسا الدولسة
الب الة  و بالن ر إلع الت رععات الجنائية علع مستسع الس ن العروي و ن ها جميعسًا 
علع جرائل ا عتسدام علسع ال بسسر  يثسار التسسالل حسسل مسدع تسسفير الت سرععات الجنائيسة 

 حماةة فعالة لل بسر؟
 إشكالية البحث:

تحديسدًا علسع و  ائل ا عتسدام علسع ال بسسر علسع جسر تنص الت سرععات الجنائيسة حسسل العسالل 
مسسستسع الت سسرععات الجنائيسسة العرويسسة التسسي تسسنص علسسع جسسرائل ا عتسسدام علسسع ال بسسسر فسسي 
ن سسسو واضسسحة  إ  أن اإلشسسكالية تتمثسسل فسسي مسسدع لفاةسسة الن سسسو ال انسنيسسة لففالسسة 

ر فسسي حماةسسة فعالسسة للم سساار و ال بسسسر فسسي اسسل ت سسسر و انت سسار الجسسرائل التسسي تمسس، ال بسسس 
و مسسسن جهسسسة أخسسسرع فسسس ن ا لسسسو  بعسسض السسسدول التسسسي ت سسسهد تسسسسترات و نااعسسسات ىاخليسسسة 

الن سو المتعل ة بحماةة ال بسر و الم اار في الت رععات الجنائية العروية ند وضسع، 
إ  أنسس  مسسع  منسس  عسسد  ع سسسى و لسسل تعسسدل لعسسدم انت سسار  سس   الجسسرائل بسسسبو وجسسسى األمسسن 

دول لمسسا أكسسلفنا أىع إلسسع انت سسار  سس ا نسسسع مسسن وجسسسى النااعسسات المسسسلحة فسسي بعسسض السس
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الجرائل فسي اسل غيساب األمسن  و  سس الس أ يسىىأ إلسع اشسكالية اتسساع الفسار  اسين شسد  
 ا عتدام علع ال بسر و بسا ة الع سوة الم رر  لها   

 أهمية البحث:
ك بس، تفمن أ مية البحع في أن  يتناول مسضسعًا نلما تناولت  األبحاث ال انسنية  حيع 

األبحسسساث إلسسسع ىراكسسسة تفسسسرع، الحماةسسسسة الجنائيسسسة لقحيسسسام و مسسسسا نهل  و نلمسسسا تناولسسسس، 
الدراكات الحماةة الجنائية لل بسر  و تفمن أ مية البحع في أن  يسضح مسنر لل مسن 

 ال انسن السضعي و ال رععة اإلكقمية من حرمة ال بسر 
دى صسسسسر ا عتسسسدام علسسسع و يهسسدد البحسسسع إلسسسع  تسجيسسس  ن سسسر الم سسسرع ا تحسساىأ إلسسسع تعسسس

 ال بسر و ضرور  مساجهتها بع سوات أ ثر فاعلية   
 منهجية البحث:
علع  قث منا ج في   ا البحسع  و سيا المسنهج السصسفي و التحليلسي و  كيتل اإلعتماى

الم سسسسارن  وكأكسسسستعرض مسسسسن خسسسسقل المنهجسسسسين السصسسسسفي و التحليلسسسسي ىراكسسسسة الت سسسسرععات 
المتعل ة بجرعمة ا عتدام علع ال بر صسر  واضحة عن     الجرعمة من حيسع ما يتهسا 

ى علسسسع  سس ا المسسسنهج نسسسست يع أن و ال سسر  و األكسسساليو المب ولسسسة لمساجهتهسسا  و باإلعتمسسسا
نستفحص ال سرود و العسامسسل التسي اكسستدع، تجسرعل الفعسسل والع سوسة الم سسرر  عليس  أما فسسي 
المسنهج الم سسارن كسأرون اسسين الت سسرععات الس نيسة لدولسسة اإلمسسارات و التسي تتعلسسا بالجرعمسسة 
 الم روحسسسة و ت سسسرععات بعسسسض البلسسسدان األخسسسرع لالت سسسرعع الجنسسسائي الجاائسسسرأ و الت سسسرعع
الجنسسائي السسسسسرأ  لإلكسسستفاى  مسسسن ت سسرععات السسسدول التسسسي لهسسسا عمسسا و ىنسسسة فسسسي ن سسسسو 
ت سسرععاتها و كلسسع مسسن خسسقل لثسسر  المسسساى و الن سسسو و تنسعهسسا و التسسي ت عنسسع بالجرعمسسة 
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المثار  في بحثنا و الع سوات و التدااير المتخ   ضد ا و مدع إمكانية النص عليهسا فسي 
 المتحد  وخاصًة نانسن الع سوات اإلماراتي   ت رععات ىولة اإلمارات العروية

 خطة البحث:
 نستعرض الدراكة من خقل ت سيل البحع إلع المبحثين ا تيينا

 المبحع األولا ماهية ال بر و أكاس حمايت 
 الم لو األولا مفهسم ال بر

 الم لو الثانيا أكاس حماةة ال بر نانسنًا و شرعاً 
 بر و الع سوة الم رر المبحع الثانيا ا عتدام علع ال 

 الم لو األولا صسر ا عتدام علع ال بر
 الم لو الثانيا الع سوة الم رر  لجرائل ا عتدام علع ال بسر
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 المبحث األول
 ماهية القبر و أساس حمايته

لفسسل حيسسا  ةاي سسها اإلنسسسان نهاةسسة تتمثسسل فسسي المسسست  و اتح سسا المسسست تترتسسو اجسسرامات 
كلسسع حسسسو ىةانسسة و معت سسد الميسس،  و فسسي مع سسل السسدةانات يسستل ىفسسن نبسسل ىفسسن الميسس، و 

الميس، فسي التسراب و المسسراى بحثس   سس  بيعسسة و ماهيسة ال بسر الس أ يسسدفن  يس  الميس، مسسن 
 ناحية مفهسم  و ل لع ا جرامات التي يتل ىفن المي، اها 

مسا يسا إن لل بر حرمة ن ، عليها ال سرععة اإلكسقمية و ال سسانين السضساية و لس لع ال
 و ا تفاقيات الدولية  و فرض، ع سوة علع لل من ةم، بحرمتها 

 المطلب األول
 مفهوم القبر

  يسجسسسد لل بسسسر تعرعسسسف مسحسسسد  ألن تعرعسسسف النسسساس لل بسسسر ةختلسسسر بسسساختقد المعت سسسد و 
الدةانة لما أكلفنا  في حين أن بعض الدةانات تسرع أنس    ىاعسي لسجسسى ال بسسر و إنمسا 

ثسسسة و ا حتفسسساد ارماى سسسا  أو نثسسسر رماى سسسا فسسسس  أرض أو نهسسسر ةعتبسسسر ة فتفسسسع بحسسسر  الج
م دكًا في معت د ل  ت ترط أ لو السدةانات و لس لع السدول ىفسن الجثسة فسي التسراب لسنس  
أكسسستر للجثسسسة  إ  أن  بيعسسسة السسسدفن و ال بسسسر  ةختلسسسر بسسساختقد السسسدول و السسسدين  و  سسسس 

 ماكنبحث  في الفروع ا تية  
 تعريف القبر : الفرع األول

نسسال ااسسن فسسارسا ف ال سساد و البسسام و السسرام أصسسل صسسحيح يسسدل علسسع  مسسسض فسسي  لغااة :
شسسسيم و ت سسسامن  مسسسن كلسسسعا ال بسسسر نبسسسر الميسسس،ف  و  ال بسسسر واحسسسد ال بسسسسر و  سسسس مسسسدفن 
اإلنسسسان  ة سسالا نبسسر الميسس، إكا ىفنسس   و ة سسالا أنبسسر الميسس، إكا أمسسر ادفنسس   و لسس ا فسسسر 



 
 

388 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول   والقانونية       علوم الشرعية الجملة 

 

 سس المكسان الس أ  اصاطححا :  [21عسب،ا ] لَّ َأَماتَس   َفسَأَنَبَر   ﴿   سأ ل العلل نسل  تعالعا 
يسدفن  يس  األمسسات كسسام ب سكل فسرىأ أو جمسساعي  وع سال عنس  أنس ا المكسان الس أ ةضسسل 
اسسين جسانبسس  جثسسع المسسستع فهسسس مسسس ن الع مسسام و الح سسرام  الحكمسسام و السسسفهام  منسسال 

إما روضة من رعاض الجنة أو حفسر  ال الحين و السيئين  السعدام و التعسام  و  س 
لسل أأ ا جعل  م بسرًا  و  من حفر النار  و إما ىار لرامة و كعاى  أو ىار إ انة و ش ام

ةجعل  مما يل سع علسع وجس  األرض لل يسر و السسباع  و لسل ة سلا ف بسر   ألن ال ساار  سس 
 -البسام و ضسمها بفستح –الدافن ايد   و الم  بسر  سس    ألنس  صسير  كا نبسر   و المَ بسر  

 و فسسسي الل سسسة ألفسسساد أخسسسرع ت لسسسا علسسسع ال بسسسر أو الم بسسسر   و  سسسي إمسسسا (1)واحسسسد  الم سسساار 
 مراىفة للفظ ال بر أو أن الم بر  تسمع اها  و من كلعا

ََ ﴿لفظ الجدث لل بر و ةجمع علع أجداث و أجدث  نال البارأ جسل و عسقا  (1) َون ِفس
سِر َفِ َكا   َل ِمَن  [  أأ ال بسر  نرئ 51ة،ا  ] اأَلََجَداِث ِإَلع َروِِِّهَل َيَنِسل سنَ ِفي ال ُّ
الفسسام اسسدل مسسن  والجسسدث   ي سسال لل بسسرا جسسدث و جسسدد  بالفسسام و الل سسة الف سسيحةا 

 التام ألنهل ند أجمعسا في الجمع علع أجداث و لل ة سلسا أجداد 
أ ثسسر مسسن حسس فها   بسسست الهسسام الجبانسسة أو الجبسسانا بمعنسسع الم بسسر  اتث يسسل البسسام و  (2)

 سسسي فسسسي األصسسسل ال سسسحرام  و تسسسسمع اهمسسسا الم سسساار  ألنهسسسا تفسسسسن فسسسي ال سسسحرام و 
 تسمية لل يم بمسضع   

 التروةا بمعنع الم بر   و الجمع ترب مثل  رفة و  رد  (3)

                                                           

  93األمسات و الية رعاض  ح س   (1)
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 سسسي ال  عسسسة ال سسسلبة مسسسن سر  و الفسسسدع فسسسي األصسسسل جمسسسع لدةسسسة و الف سسسدعا أأ ال بسسس (4)
ل سسسلبة لسسسئق تنهسسسار  و نسسسد جسسسام فسسسي األرض  و ال بسسسسر إنمسسسا تحفسسسر فسسسي المساضسسسع ا

الحسسديع اكسستعمال لفسسظ )الفسسدع( بمعنسسع ال بسسسر  ففسسي الحسسديع أن النبسسي صسسلع   
عليسس  و كسسلل نسسالا ف فلعلسسع ال سس، معهسسل الفسسدع( ةعنسسي ال بسسسر  نسسال ااسسن األ يسسرا ف 
 أراى الم اار  و كلع ألنها لان، م اار ل في مساضع صلبة  و  ي جمع لدةةف 

الم بسسر   و  سس اكسسل نبيلسسة ةمنيسة جسساورت الم سساار بم سر  ف لسسو اكسسمها ال رافسةا أأ  (5)
   (2) علع لل م بر 

 الدفن عند المسلمين: الفرع الثان"
 :حا المي، المسلل في ىفن أوال :
الم  سسسسى بالسسسدفنا  سسسس مسسسسارا  الميسسس، فسسسي التسسسراب  و  سسسس عسسسرد ىينسسسي و اجتمسسساعي و  

أخقني تسار ت  األجيسال منس  اسدم الخلي سة  عااتس  األىةسان و أولتس  ا تمامسًا لبيسرًا حفااسًا 
 (3)منها علع حرمة المستع     

إكا  اتفا الف هام علع أن ىفن المي، المسلل فسي نبسر  حسا لس   و إن السدفن فسرض لفاةسة
نام بس  السبعض كس ن عسن ا خسرعن و إ  تعسين فرضسا فسي حسا مسن ة سسم ادفنس   و وجس  

    ا ا تفا ا
 [  26-25] المركقتا   ﴿َأَلَل َنَجَعِل اأَلََرَض ِلَفاتًا * َأَحَياًم َوَأَمَساتاً ا نسل  تعالع-
و لل ة   عن     السنة في ىفن األمسات من اني خىم إ   سائر نليلة اائ ة  و ند      

 سسل لمسسستع  و إنمسسا ةحرنسسسنهل بالنسسار و اشسستهر فسسي الدةانسسة الهندوكسسية أنهسسل   يسسدفنسن ا
                                                           

  17-15ى  عبد  ان عمر  أحكام الم اار في ال رععة اإلكقمية  و (2)
  89م   الية رعاض   ح س  األمسات   و (3)
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 سس علع معت د ل   ا حتع اليسم  و   ا اعغ و ضقل مع ما  ل  ي  من الضقل  و 
﴿ِمَنَهسا َخَلَ َنسا  َل َوِفيَهسا ن ِعيسد   َل َوِمَنَهسا نسال   عسا وجلاخروج عسن كسنة   فسي خل س   

ف َل َتاَرً  أ َخَرع   ن َخِرج 
  [55]   ا  

فسسي  -أأ وعسسام –و نسسد امسستن   عسسا وجسسل علسسع عبسساى  أن جعسسل لهسسل األرض لفاتسسًا     
حسسال الحيسسا  و المسسست     تضسسسل األحيسسام علسسع اهر سسا و األمسسسسات فسسي ب نهسسا  فهسسسي 

ففسسس، أحيسسسام ل فسسسي المسسسسا ن و المنسسساال فتضسسسمهل فيهسسسا و تجمعهسسسل  و أمسسسساتفل فسسسي ت
ب سنها في ال بسر فيدفنسن فيها  فأ رم   عا وجل اني اإلنسان بالدفن  و كلع ألن 
الم  سسسى مسسن ىفسسن األمسسسات  سسس كسستر كسسسختهل بسسالتراب عسسن األحيسسام     و نسسد أجمسسع 

علع الففاةة من فعل   -ع المسلمينعلع جمي –المسلمسن علع أن ىفن المي، فرض 
منهل ك ن فرض  عن البانين  و أخص الناس ا لع األنروسن ال ين يلسسن الميس،   سل 
الجير    ل كائر المسلمين  و لي، في ىفسن الميس، و إىخالس  ال بسر أو حملس  ىنسام  و 
كسس سط مسسروم   اسسل  سسس اسسر و  اعسسة و إ سسرام للميسس،  و فعلسس  ال سسحابة و التسسابعسن و 

عسسسد ل مسسسن أ سسسل الفضسسسل و العلسسسل  فسسسدفن الميسسس، و الرفسسسا بسسس  حسسسال السسسدفن و نبلسسس  مسسسن ب
دل ال سسسل و الحمسسل  و لسس ا اإلكسسراع اتجهيسسا جنااتسس   و عسسدم حبسسس   للهسسا م سسا ر تسس

إكا و ضسسسع الميسسس، فسسسي نبسسسر  فهسسسس محتسسسرم    ةجسسسسا علسسسع إ سسسرام الميسسس، و احترامسسس   و 
صسسفات تضسسمن لسس  احترامسسًا و عسسدم  مسسا وأنسس  ل بسسر المسسسلل  (4) التعسسدأ عليسس  أو إيسس ال 
 مساس بحرمت   و  يا

                                                           

-18ى  عبد  ان عمر   أحكام الم اار في ال رععة اإلكقمية  مرجع كااا  و (4)
19  
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أنل ال بر حفر  تمنع الرائحة و السبع عن نبش تلع الحفسر  أل سل الميس،   أقل القبر: -1
احفروا و أوكسعسا واجعلسسا السرجلين و الثق سة فسي »نال النبي صلع   علي  و كللا 

 ي و أجاا  ال يَ األلبان  (6)فوأعم سا»و ااى  ي   (5)«ال بر
و المسسسراى باللحسسسدا ف أن ةحفسسسر فسسسي أكسسسفل جانسسسو ال بسسسر اساااتحبال اللحاااد فااا" القبااار:  -2

 -رضي   عنهما –عن اان عباس   (7)ال بلي مائًق عن ا كتسام ندر ما ةسع و ةستر 
  و فسي  س ا (8)«اللحسد لنسا  و ال سا ل يرنسا»نالا نال ركسسل   صسلع   عليس  و كسللا 

أن كسعد »علسع ال سا  و عسن عسامر اسن كسعد اسن أاسي ونساوا ايان علع تفضيل اللحسد 
اسن أاسي ونساو نسال فسي مرضس  الس أ  لسسع  يس ا ألحسدوا لسي لحسدًا  و ان سبسا علسي اللسسبن 

نع اركسل   صلع   علي  و كلل ن بًا  لما ص 
(9)  

                                                           

  رنل 214 و 3ر    جأخرج  أاي ىاوى في كنن   لتاب الجنائا  باب تعميا ال ب (5)
  3215الحديع 

  رنل الحديع 214  و3أخرج  أاي ىاوى  لتاب الجنائا  باب تعميا ال بر   ج (6)
3215  

-354ى  محمد حسن  ح س  األمسات و أحكام  في اإلكقم   مرجع السااا  و (7)
358   

د  أخرج  اان ماجة في كنن   لتاب الجنائا   باب ما جام في اكتحباب اللح (8)
  496  و1تح يا محمد فىاى عبدالباني  ىار إحيام الفتو العروية  ج

أخرج  مسلل في صحيح   لتاب الجنائا  باب في اللحد و ن و اللبن علع  (9)
  1554  رنل الحديع 665  و2 ج966رنل الحديع  المي، 
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 و ب  ةستسأ أفضسلية اللحسد علسع ال سا  و لفسن إن لانس، األرض رخسس  و  يسر متامسسكة
 و من الممكن أن تنهار في حال اللحد  فعند ا ةجسا ال ا لضرور  كلع 

و ةعني أن ةضع ال خص في قبضة يدة  حفنس  مسن التسراب حثو الترال ف" القبر: -3
المحين بال بر و ينثر  علع ال بر أ نام ىفن   و تفسن  ق ًا  و كلسع لمسا روع أاسس  رعسر  

ع جنساا    سل أتسي نبسر الميس،  فحثسع عليس  صسلع علس»أن النبي صلع   علي  و كللا 
  (10)«من نبل رأك   ق اً 

نهسسع ركسسسل   »عسسن جسساار نسسالا النهاا" عاان تجااايو القبااور و البنااا  عليهااا:  -4
 .(11)«صلع   علي  و كلل عن تج يص ال بسر

و التج سسيص ةعنسسي تاعينسس  و  قئسس  بسسالجب، و مسسا خقفسس   و الحكمسسة مسسن النهسسي عسسن 
لسسي، ىار م سسر و لسسي، منسسا  و مكانسسا حتسسع يسساعن و يلسسسن و أن كلسسع مسسن كلسسع أن ال بسسر 

اعنة الحيا  و   ةعد ال بر من اعنة الحيا    و عن أاي كعيد أن النبي صلع   عليس  
  ل لع إن البنام علع ال بر ليكسن باراًا و مرتقيسا (12)ف نهع أن ي بنع علع ال بر»وكلل 

                                                           

أخرج  اان ماجة في كنن   لتاب الجنائا   باب ما جام في حثس التراب علع  (10)
  1565  رنل الحديع 499  و1ل بر  جا
أخرج  اان ماجة في كنن   لتاب الجنائا   باب ما جام في النهي عن البنام علع  (11)
  1562  رنل الحديع  498  و 1الفتابة عليها  جبسر وتج ي ها  و ال 

أخرج  اان ماجة في كنن   لتاب الجنائا   باب ما جام في النهي عن البنام علع  (12)
  1562  رنل الحديع 498  و 1الفتابة عليها   ج بسر وتج ي ها  و ال
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

مسسن تمييسسا ل سساحو ال بسسر عسسن  يسسر   و  سس ا    عسسن بقيسسة ال بسسسر منهسسي عنسس   لمسسا  يسس 
ةسسستسأ   للحسسي أو الميسس،  و   ةعنسسي  سس ا عسسدم ا  تمسسام بسسال بسر و ن افتهسسا و إما سسة 

 األكع عنها 
أن النبسسي صسسلع   عليسس  و كسسلل ألحسسد و ن سسو عليسس  » عسسن جسساارا رفااا القباار:  -5

   (13)«اللبن ن با  ورفع نبر  من األرض نحسا من شبر
األصسسل أن ةكسسسن مسضسسع ال بسسر فسسي التسسراب  و لفسسن نسسد القبر فاا" رياار التاارال: ثانيااا :

ةحدث ما ةستدعي تجساوا  س ا األمسر  بسأن   ةكسسن مسضسع ال بسر فسي األرض  و كلسع 
 في حالتين أشار إليهما الف هام  و  ماا 

ك و الف هام من الحنفية  و المالفيسة  الحالة األولى: حكم إلقا  الميت ف" البحر:  -1
ل افاية و الحناالة علع أن من مسات فسي البحسر و لسان ةمكسن أن ة سل بس  إلسع و ا

اإلنت سسار حتسسع ة سسل إلسسع السسساحل   السسساحل و يسسدفن  يسس  ألنسس  ةجسسو علسسع مسسن معسس 
ة رضسسي   عنسس  )رلسسو عسسدل علسسع  سس ا مسسا روأ عسسن أنسس، اسسن مالسسع أن أبسسا  لحسسو 

 (14)فلل ةجد ل  جاعر  إ  بعد كبعة أةام فدفنس  فيها و لل يت ير( البحر فمات 
و أمسسا إكا لسسل ةمكسسن السصسسسل إلسسع السسساحل إ  بعسسد ونسس، يت يسسر  يسس  الميسس، و ةح سسل  

الضسسرر بسس    و كلسسع لبعسسد ل عسسن السسساحل أو لخسسسد عسسدو أو كسسبع أو نحسسس كلسسع  فسس ن 
ة سل و ةكفن و ة لع علي   و  الف هام اتف سا علع أن  ةجو أن ي ل ع في البحر بعدما

                                                           

أخرج  اان حبان في صحيح     باب إخبار  صلع   علي  و كلل عما ةكسن في  (13)
 6635 رنل الحديع  602 و14أمت  من الفتن و الحساىث  ج

((  المجمسع شرح المه ب)) مع تفملة السبكي و الم يعي أاس الرعا النسوأ  (14)
  286 و5ج
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سحين لي ل لفن الف هام اختلفسا  ل يث ل ب يم ليركو في نعر البحر أما ةجعل اين ل
 (15)إلع الساحل علع نسلينا

و ك سسسو إليسسس  ال سسسافاية أنسسس  يسسسرون اسسسين لسسسسحين ليحملسسس  البحسسسر إلسسسع القاااول األول:  -أ
 س ا   (16)فسي البحسر لسل ةسأتمساالساحل و   يث ل  فروما ونع إلع نسم يدفنس  و إن أل سس  

إكا لسسسان أ سسسل السسسساحل مسسسسلمين  أمسسسا لسسسس لسسسان أ سسسل السسسساحل لفسسسارًا فسسساختلر أصسسسحاب 
ال سسافعي  نسسال المانسسيا إنمسسا نسسال ال سسافعي أنسس  يل سسع إ  السسساحل إكا لسسان أ سسل الجاائسسر 
مسسسسلمين  أمسسسا إكا لسسسانسا لفسسسارًا فيث سسسل ب سسسيم حتسسسع ينسسسال إلسسسع ال سسسرار  نسسسالا لسسسئق ةأخسسس   

 (17)ار  ي يروا كنة    ي الفف

يل سع فسي المسام و س ا نسسل و ك سو الحناالسة إ  أنس  يث سل ب سيم و  القاول الثاان": -ل
وعللسسسسا لهسسس ا ال سسسسل بأنسسس  اسسس لع ةح سسسل للميسسس، السسسستر الم  سسسسى مسسسن  ع سسسام الحسسسسن و 
ب سي علسع السساحل  و إل ائ  اسين لسسحين تعسرعض لس  للت يسر و الهتسع  و رومسا  (18)ىفن 

رومسسسسا ونسسسسع إلسسسسع نسسسسسم مسسسسن الم سسسسرلين  و رومسسسسا لسسسسل ةسسسسسلل مسسسسن أ سسسسل   و عرعانسسسساً  مهتسلسسسساً 

                                                           

  43ى  عبد  ان عمر   أحكام الم اار في ال رععة اإلكقمية  مرجع كااا  و (15)
    500  و 2أاس محمد الم دكي   الم ني  ان ندامة ج (16)
المجمسع شرح المه ب)) مع تفملة السبكي و الم يعي((   أاس الرعا النسوأ  (17)
  500 و2ج
  500 و2ي  ان ندامة جأاس محمد الم دكي   الم ن (18)
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وسسالن ر إلسسع ال سسسلين و مسسا اكسستندوا إليسس  أت سسسر أن لسسق الفعلسسين ) كسسسام و   (19)ال يسسسر
جعل المي، اين لسحين أو أ  ل ب يم( ند ة يبان المي، فسي جثتس  كسسام مسن اإلنس، 

إل ام الميس، فسي البحسر و تثبيتس  اث سل  أو الحيسان و مع مراعا  أنل الضررعن يتبين أن
أنل ضررًا من تثبيت  اين لسحين و تسجيه  نحس اليابسة  لسن  في األخير  ند ينهش و 
نسد تفسسسح رائحتس  و نسسد ت هسسر كسسأت  بسسأن يتعسسرع عنس  الففسسن و تنف سسر عسرتس   أمسسا فسسي 

ت البحسر األولع ف ن  أكتر ل  و إن لان، مسألة انتهاك حرمت  أو نب   من نبل لائنا
 بير  إ  أن  باإلمكان معالجتهاس بأن يسضع المي، فسي تسااست و يثبس، التسااست اسسان  
و يركل إلع األعما  السحي ة في البحر  و اس لع ةكسسن البحسر نبسر   و حكسل التسااست 

 شرعًا جائا شرعًا في حا ت معينة  لما كنبين  في الحالة الثانية  
التااستا )جمسع تساايس،( و  سس ال سندو  التابوت:  الحالة الثانية: حكم الدفن ف" -2

ف  و نسد نيسلا إن التسااست لسي، بعروسي أصسلي  و  سس (20)ال أ يسضسع  يس  الميس، ليسدفن
﴿ َأِن اَنِ ِ يسسسِ  ِفسسسسي التَّسسساا سِت َفاَنِ ِ يسسسِ  ِفسسسي اَلسسسَيلِِّ بمعنسسسع ال سسسندو   نسسسال تعسسسالعا 

]  سسسس ا  
 [      و لحكل الدفن في التااست صسرتان ا39

ك سو الحنفيسة إلسع لرا سة السدفن .الدفن ف" التابوت من رير حاجة أو مسوغ شرع": 1
فسسسي التسسسااست مسسسن  يسسسر مسسسسس  شسسسرعي  حيسسسع جسسسام فسسسي حاشسسسية ااسسسن عااسسسدين )مسسسع لسسسسن 

                                                           

-44  مرجع كااا  و’ى  عبد  ان عمر  أحكام الم اار في ال رععة اإلكقمية (19)
45  

ى ناصر كيد  ى م  فع محمد  أ محمد ىروعش  أ أةمن عبد   المعجل السكين   (20)
  109و
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و يسسدل  سس ا ال سسسل علسسع اجمسساع  (21)التسسااست فسسي  ير سسا مكرو سسًا فسسي نسسسل العلمسسام نا بسسة(
مسسسن  يسسر  حاجسسسة  و  سس ا مسسسا ك سسو إليسسس   الف هسسام و اتفسسانهل علسسسع لرا سسة التسسسااست للميسس،

ال سسسسافاية حيسسسسع ورى فسسسسي لتسسسساب م نسسسسي المحتسسسساج لل سسسسرويني )و ةكسسسسر  ىفنسسسس  فسسسسي التسسسسااست 
  و ك سسو الحناالسسة إلسسع نفسس، ال سسسل بكرا سسة التسسااست حيسسع ورى (22)(باإلجمسساع ألنسس  ادعسسة

فسسي لتسساب ل سسر ال نسساع للبهسسستي )و ةكسسر  ىفنسس  أأ الميسس، فسسي تسسااست و لسسس امسسرأ  ل سسسل 
اسسراهيل النخعسسيا ف لسسانسا ةسسستحبسن اللسسبن و ةكر سسسن الخ سسو  و   ةسسستحبسن السسدفن فسسي ا

ك سو   و (23)تااست ألن  خ و و لل ين ل عن النبي صلع   عليس  و كسلل و أصسحاب ف(
نسسل لسدع المالفيسة بكرا سة التسااست و  سس نسسل ااسن ال اكسل  و ورى كلسر  فسي لتساب البيسان 

ااسسن ال اكسسل عسسن اللسسسح و اللسسبن و ال  سسو تسضسسع علسسع و كسسئل رشسسد )والتح سسيل إلاسسن 
اللحسسد  و ةجعسسل الرجسسل فسسي تسسااست مسسن خ سسو  و يسسدفن  يسس  أو يبنسسع عليسس  ا جسسر  ف سسال 

بنااا  علياااه  (24)ااسسن ال اكسسلا أمسسا التسسااست فأ ر سس   و   ةعجبنسسي أن يسسدفن  يسس  أحسسد   (
 تتلخو كراهة الدفن ف" التابوت من رير حاجة إلى األسبال اآلتية:

                                                           

    234  و2اان عاادين الحنفي  رى المحتار علع الدر المختار ج (21)
  2الدين ال افعي  م ني المحتاج إلع معرفة معاني ألفاد المنهاج  ج شم، (22)

  53و
  134 و2  ر ال ناع عن متن اإلنناع  ج من سر البهستي  (23)
التعليل لمسائل ح و التسجي  و ال ر البيان والتح يل و  أاس السليد ال ر بي  (24)

   134  و2المستخرجة  ج
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 نبسي محمسد صسلع   عليس  و كسلل  و ألن الدفن في التااست ادعة لل ترى عسن ال  
 عن ال حابة  

  ألن  م نسع من الخ و و الخ و مكرو  في ال بر 
  سن  ند ةكلر الفثير من المال فيدخل في باب اإلكراد  
   ند ياعن أو ين ش علي   يعتبر من اعنة الدنيا و  يتناكو مع  بيعة المست 
 أخ  التااست حياًا أوكسع فسي الم بسر  ممسا نسد يسىىأ إلسع ضسيا الم ساار و عسدم ند ة

 اتساعها للمستع 
 .الدفن ف" التابوت إن كان لحاجة أو  لمسوغ شرع":2

 حيع أورى الف هام المسلمين صسرًا ةجسا اها الدفن في التااست  و  يا 
  التسااست  في حال لانس، األرض رخسس  و   تحتمسل اللحسد   يخيسر اسين ال سا و

حيع جام في حاشية اان عاادين)     إ  فسي أرض رخسس   يخيسر اسين ال سا و 
 (25)اتخاك التااست(

  إكا لان م، الجثة ةعرضسها لسقكع أو التلسر أو التهتسع  و كلسع فسي حالسة اللس ع أو
الحسسر   كلسسر ال سسرويني فسسي لتابسس  م نسسي المحتسساج)    الميسس، تهرعسسة بحرعسسا أو لسس ع 

أن ةكسسسن الميسس، امسسرأ  أو أن ةكسسسن السسدفن خسسارج  (26)(التسسااستبحيسسع   ةضسسب   إ  
أكسسسسار الم بسسسر  فسسسي أرض فضسسسام لال سسسحرام  و  سسسس نسسسسل ال سسسافاية حيسسسع جسسسام فسسسي 
م ني المحتاج لل رويني )    لان، امرأ    محرم لها لمسا نالس  المتسسلي لسئق ةمسسها 

                                                           

    234  و2اان عاادين الحنفي  رى المحتار علع الدر المختار ج (25)
شم، الدين ال افعي  م ني المحتاج إلع معرفة معاني ألفاد المنهاج   (26)
  54 و2ج
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أرض مسسسبعة األجانسسو عنسسد السسدفن أو  يسسر   و ألحسسا فسسي المتسكسسن اسس لع ىفنسس  فسسي 
  (27)بحيع   ة سن  من نب ها إ  التااست(

 اجرا ات الدفن ف" دول العالم: الفرع الثالث 
للدفن إجرامات معينة تختلر من ىولة إلع ىولة أخرع  و من معت د إلع معت د خخسر  

مس  بال رع سة التسي كسلفها معت سد  و من ىةانة إلع ىةانة  ففٌل يرع إ رام الميس، و احترا
لسو يسدفن الجثسة  و السبعض ةحرنهسا   خخسرعن أنها  ي ال رع ة األصسح  فاأل و  وىةانت 

تسسسل تخ سسسيص  سسس ا الفسسسرع لبيسسسان ال سسسر  و اإلجسسسرامات التسسسي ةحتف سسسسن اهسسسا    إلسسسَ  و 
كسسسلفتها الث افسسسات و السسسدول المختلفسسسة فسسسي التعامسسسل مسسسع مستا ا نسسسستعرض ختيسسسًا اجسسسرامات 

  الدفن في بعض ىول العاللا 
اليابسانيسن حتسع ونس، نرعسو يرمسسن جثسع المسستع فسي البحسر أو وكسن  ان اليابان:  -1

( ب اةسسا م بسسر  مك سسسفة لانسس، ترمسسع KYOTOالجبسسال  و يسجسسد فسسي مدينسسة ليستسسس )
فيهسا الجثسسع تحس، تمثسسال عمسق  لبسسسكا  و مسسىخرًا  انت لس،  سس   العساى  إلسسع الس ةسسات 

 .المتحد  األمرعكية بحجة أنها تساعد علع ن افة البيئة
  ةسسسمح ال سسانسن األلمسساني الحسسالي بالسسدفن نبسسل مسسرور يااة ألمانيااا االتحاديااة: جمهور  -2

 مان و أروعين كاعة  و ةعللسن   ا التأخير بحجة التأ د ب سكل ن عسي مسن السفسا   
و يلام ال انسن األلماني كوأ المتسفع أو أكرت  بحمل  إلع الم بر  في تسااست خ سبي 

 بر بالتسااست  لفسن تفمسن الم سكلة بسأن انسسى محكل اإل ق  بالمسامير و ىفن  في ال
 سسس ا ال سسسانسن   تتفسسسا مسسسع ال سسسرععة اإلكسسسقمية  لسسس لع أ سسسدت واار  ال سسسحة و حماةسسسة 

                                                           

شم، الدين ال افعي  م ني المحتاج إلع معرفة معاني ألفاد المنهاج  مرجع  (27)
  54كااا و
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م 2004البيئة في الحكسمة المحلية األلمانية أنها كتعدل نانسن الدفن ال ساىر عسام 
ن و ىون لتمكين المسلمين في ألمانيا من ىفن مستا ل في نف، يسم السفا  بالففن ف س

 (28)تااست خ بي
يتبسسع مكتسسو ىفسسن المسسستع فسسي كسسسرعة إىارعسسًا لل سسىون  الجمهوريااة العرةيااة السااورية: -3

ال سسحية فسسي مجلسس، المدينسسة  و ة ت سسع مكتسسو السسدفن أجسسسر ال بسسر و حفسسر  بمسجسسسو 
إة ال ركمي  و ةجو عدم إجرام أأ ت يير أو تعسديل فسي أأ نبسر إ  بمساف سة مسن 

ةحس ر المكتسو ىائمسًا أنس  ةجسو عسدم شسرام أأ نبسر مسن  رئي، مكتو ىفن المسستع  و
   (29)الحفارعن مباشر  حيع ةعتبر   ا ال رام  ير نانسني و  قيمة ل 

 المطلب الثان"
 أساس حماية القبر قانونا  و شرعا  

ن مسس، السسدول مسسسألة حماةسسة ال بسسسر مسسن خسسقل الت سسرععات الجنائيسسة و كلسسع علسسع ال سسعيد 
السسداخلي للسسدول  و علسسع ال سسعيد السسدولي ن سس،  ا تفاقيسسات الدوليسسة فسسي بعسسض ت سسرععاتها 
علسسع مسسسألة حماةسسة ال بسسسر  و اتف سس، ن سصسسهما علسسع حرمسسة ال بسسر و كلسسع بسسأن جرمسس، 

ا و فرض، ع سوسات علسع مرتفبيهسا  و   ن فسل األفعال التي ت ال ال بسر و تم، حرمته
ىور ال سسرععة اإلكسسقمية ال سسرام فسسي مسسسألة حماةسسة ال بسسسر و ا عتنسسام اهسسا   حيسسع حرمسس، 
ال سسرععة األفعسسال التسسي تمسس، ال بسسسر و حرمتهسسا و نهسس، عنهسسا  و عليسس  ن سسسل الم لسسو إلسسع 

                                                           

  95أحكام  في اإلكقم   مرجع كااا  وى  محمد حسن  ح س  األمسات و  (28)
-96ى  محمد حسن    ح س  األمسات و أحكام  في اإلكقم   مرجع كااا  و (29)

106   
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تنسسساول الفسسسرع الثسسساني فسسسرعين  الفسسسرع األول يتنسسساول األكسسساس ال سسسانسني لحماةسسسة ال بسسسر  اينمسسسا ي
 األكاس ال رعي لحماةة ال بر   

 األساس القانون" لحماية القبر: الفرع األول 
حيع نص الم رع اإلماراتي في الماى   أوال : أساس حماية القبر ف" التشريا اإلتحادي:

علسعا ف ةعانسو بسالحب، مسد    تاعسد علسع كسنة (30)( من نسانسن الع سوسات ا تحساىأ316)
بال رامسسة التسسي   تجسساوا ع سسر  خ د ىر سسل لسسل مسسن انتهسسع أو ىنسس، حرمسسة مكسسان معسسد أو 

لسسدفن المسسستع أو لحفسسظ رفسساتهل أو انتهسسع حرمسسة جثسسة أو رفسسات خىمسسي أو ىنسسسها مسسع علمسس  
اد لسسة فعلسس ف  و سسي المسساى  السحيسسد  فسسي نسسانسن الع سوسسات الم سسار إليسس  التسسي تناولسس، مسسسألة 

 ال بسر و تن يل حمايتها 
حيع ن م، الت رععات الجنائية فسي أساس حماية القبر ف" التشريعات العرةية:  : ثانيا

السسسسدول العرويسسسسة مسسسسسألة حماةسسسسة ال بسسسسسر  إ  أننسسسسا كن  سسسسر السسسس لر  علسسسسع الم سسسسرع الجنسسسسائي 
ساى تتنسساول مسسسألة حماةسسة ال بسسسر الجاائسرأ و السسسسرأ  حيسسع أفسسرى الم سسرع الجاائسسرأ عسد  مسس

فن سس، (  31)م ب سسأن نسسانسن الع سوسسات1966( لسسسنة 156كلسسع فسسي األمسسر الجاائسسي رنسسل )و 
 ( من  علعا150الماى  )

ف لل من  دم أو خرب أو ىن، ال بسر بأةة  رع ة لان، ةعانسو بسالحب، مسن كستة أشسهر 
( من  علعا 152ىينارف   لما ن ، الماى  ) 2000إلع  500إلع كنتين و ب رامة من 

                                                           

 ( 316نانسن الع سوات اإلماراتي   الماى  ) (30)

( لسنة 156الجمهسرعة الجاائرعة الدةم را ية ال عبية   األمر الجاائي رنل ) (31)
 م 1966( لسنة 156-66وات الجاائرأ رنل )م ب أن نانسن الع س 1966
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إخراجهسسا خفيسسة ةعانسسو بسسالحب، مسسن   سسل مسسن انتهسسع حرمسسة مسسدفن أو نسسام اسسدفن جثسسة أو" 
( 160  و ن سس، المسساى  ) ىينسسارف 2000إلسسع  500 ق سسة أشسسهر إلسسع كسسنة و ب رامسسة مسسن 

( من األمر الجاائي الم ار إلي  علعا ف ةعانو بالحب، من خم، كنسات إلسع 6مكرر )
ى ج  لسل مسن نسام عمسدًا اتسدني،   50000ى ج إلع 10000ع ر  كنسات و ب رامة من 

و من خقل المساى    أو ت سع   أو إتقد  أو حر  م اار ال هدام أو رفاتهلف أو تخرعو
علسع ال بسسر  الساب ة نست ر حرو الم سرع الجاائسرأ علسع كلسر صسسر متعسدى  لإلعتسدام

ا لر ألفاد )ىن،  خرب  شس   أتلر  (  لما ميا الم رع الجاائسرأ اسين الم ساار العاىةسة 
و م سسساار ال سسسهدام   سسس لع تنسسساول الم سسسرع السسسسسرأ مسسسسألة حماةسسسة ال بسسسسر فسسسي المسسساى  رنسسسل 

  (32)م ب سسسأن نسسسانسن الع سوسسسات1949( لسسسسنة 148( مسسسن المركسسسسم الت سسسرععي رنسسسل )467)
 م ار إليها علع ف ةعانو بالحب، من شهرعن إلع كنتيناحيع ن ، الماى  ال

أ  مسسسن  تسسسع أو ىنسسس، حرمسسسة ال بسسسسر أو أن سسساب المسسسستع أو أنسسسدم ن سسسدًا علسسسع  سسسدمها أو 
 تح يمها أو ت سعهها 

ب  من ىن، أو  سدم أو ح سل أو شسس  أأ شسيم خخسر خسص ب سعائر المسستع أو ب سيانة 
الم سرع السسسرأ اسين ا عتسدامات التسي ت سع الم اار أو تاعينهاف  و في الماى  السساب ة فسر  

 عتعلا ب  ت التي ت ع علع ما ةحين بال بر و علع ال بسر و اين ا عتداما
حيسع ن مس، المسا يسا  ثالثا : أسااس حماياة القبار فا" المواثياال و االتفااياات الدولياة: 
هسسسا  ا تفاقيسسسات الدوليسسسة مسسسسألة حماةسسسة األمسسسسات و نبسسسسر ل مسسسن المسسسساس و اإلعتسسسدام عليو 

علسسسع " م علسسسعا 1949( مسسسن اتفاقيسسسة جنيسسسف الرابعسسسة ال سسساىر  كسسسنة 130فن سسس، المسسساى  )
                                                           

م ب أن 1949( لسنة 148المركسم الت رععي رنل ) الجمهسرعة العروية السسرعة  (32)
 (467نانسن الع سوات  الماى  )
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السسسسسل ات الحسسسساجا  أن تح سسسسا مسسسسن أن المعت لسسسسين السسسس ين يتسفسسسسسن أ نسسسسام ا عت سسسسال يسسسسدفنسن 
باحترام  و إكا أمكن  ب ًا ل عائر ىينهل  و أن م ساار ل تحتسرم  و ت سان ب سكل مناكسو  

تد ل عليهسسا ىائمسسًا  يسسدفن المعت لسسسن المتسفسسسن فسسي م سساار و تميسسا  ب رع سسة تمكسسن مسسن ا كسس
فرىةة   إ  إكا انتض، ارود نهرعسة اكستخدام م ساار جماعيسة  و   ةجسسا حسر  الجثسع 
إ  ألكباب صحية حتمية أو إكا انتضع ىين المتسفع كلع أو تنفي ًا لر بت  ال سرعحة  و 

يسس  فسسي شسسهاى  وفسسا  ال سسخص فسسي حسسال الحسسر  يبسسين كلسسع مسسع كلسسر األكسسباب التسسي ىعسس، إل
المعت سسسل  و تحسسسستفظ السسسسل ات الحسسسساجا  بالرمسسساى  و تركسسسسل  بأكسسسرع مسسسسا ةمكسسسن إلسسسسع أنسسسسارب 
المتسفع إكا  لبسا كلع  و بمجرى أن تسمح ال سرود و بحسد أن سع لسدع انتهسام األعمسال 
العدائيسسة  ت سسدم الدولسسسة الحسساجا   عسسسن  رعسسا مكاتسسسو ا كسستعقمات المن سسسسو عنهسسا فسسسي 

  إلسسع السسدول التسسي يتبعهسسا المعت لسسسن المتسفسسسن  نسسسائل تبسسين الم سساار التسسي ىفنسسسا 136المسساى  
  و مسسسن خسسسقل المسسساى  السسسساب ة نست سسسر مسسسسىولية السسسدول عسسسن المعت لسسسين فسسسي (33)فيهسسسا   ف

 النااعات المسلحة حال مستهل 
 األساس الشرع" لحماية القبر: الفرع الثان" 

ا تم، ال رععة اإلكقمية ب يانة حرمة اإلنسان من  أن تنفَ  ي  الروح و  سس فسي ب سن 
أمسس  و حتسسع بعسسد مستسس  و ىفنسس  فسسي نبسسر   لمسسا ن سس، ال سسرععة اإلكسسقمية علسسع اجسسرامات 
معينسسة عنسسد ىفسسن الميسس، لضسسمان صسسيانة حرمتسس   لمسسا للميسس، مسسن حرمسسة و ندكسسية  فسسأمرت 

و السسدعام لسس  و عسسدم ال سسياح و النيسساح عليسس  لسسئق ات سسسيل الميسس، و ت ييبسس  و و تففينسس  
للسسسدفن شسسسروط يتسسأكع  و ال سسسق  عليسسس   سسسل ن لسس  إلسسسع الم بسسسر  و ىفنسسس  ارفسسا  لمسسسا وضسسسع، 

                                                           

 (  130م  الماى  )1949اتفاقية جنيف الرابعة ال اىر  كنة  (33)
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اب اللحسد فسي ال بسر و أنسل ال بسر ضسابن تل اإلشار  إليها في الم لو األول  منها اكتحبو 
رمسسسس، ال سسسسرععة رفسسسسع ال بسسسسر م سسسسدار شسسسسبر و النهسسسسي عسسسسن تج سسسسيص ال بسسسسر و تاعينسسسس   و حو 

اإلكقمية  ا عتسدام علسع الم ساار بسأأ شسكل مسن األشسكال فنهس، عسن الم سي علسع ال بسر 
أو الجلسس علي    أو نبش ال بسر  و أجساات ال سرععة النسبش إكا لسان لمسسس  شسرعي جام 

ا نسسال ركسسسل   صسسلع   عليسس  فسسي صسسحيح مسسسلل عسسن أاسسي  رعسسر  رضسسي   عنسس   نسسال
ل علع جمسر  فتحسر   يابس   فستخلص إلسع جلسد   خيسر لس  مسن أن ألن ةجل، أحدل»كللا و 

و عسسن أاسسي مر سسد ال نسسسأ نسسالا كسسمع، ركسسسل   صسسلع   عليسس    (34)«ةجلسس، علسسع نبسسر
تجسسسسدر اإلشسسسسسار  إ  أن (35)«  ت سسسسسلسا إلسسسسع ال بسسسسسر  و   تجلسسسسسسسا عليهسسسسا» وكسسسسلل ة سسسسسلا 

لفنها جعل، الع سوسة فسي ت   و تدام علع ال بر صيانًة لحرمال رععة اإلكقمية حرم، ا ع
اكسسبة علسسع مسسن ةعتسسدأ يسسد الم سسرع السضسسعي  بحيسسع منحتسس  الحسسا فسسي فسسرض الع سوسسة المن

  س ما كنبحث  في المبحع الثاني علع ال بسر  و 
 
 
 
 

                                                           

الجلسس علع ال بر و أخرج  مسلل في صحيح    لتاب الجنائا  باب النهي عن  (34)
  971  رنل الحديع  667   و2ال ق  علي   ج

 

أخرج  مسلل في صحيح    لتاب الجنائا  باب النهي عن الجلسس علع ال بر و  (35)
  972  رنل الحديع 668   و2ال ق  علي  ج
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 المبحث الثان"
 االعتدا  على القبر و العقوةة المقررة

في ال الو علع الجثة و  ي خارج ال بر  حيع ةسهل علع المعتدأ القيسام  ة ع اإلعتدام
ا لع  و يسج  اعتدام  مباشرً  إلع الجثة ب ض الن ر عن نسع اإلعتدام  و لفن في حال 
تسسل ىفسسن الجثسسة يسجسس  ا عتسسدام إلسسع ال بسسر   لم سس ة و صسسعسوة السصسسسل إلسسع الجثسسة و  سسي 

عتسسدام إلسسع ال بسسر و الجثسسة معسسًا  بسسأن ينسسبش تحسس، التسسراب  و فسسي بعسسض األحيسسان يسجسس  ا 
 ال بر و ة عتدع علع الجثة 

 و كين سل   ا المبحع إلع م لبين كنتعرضها ختيًا  
 المطلب األول

 صور اإلعتدا  على القبر
بيسسان صسسسر اإلعتسسدام علسسع ال بسسر  تسسنص مع سسل ىول العسسالل علسسع نسسسانين أو مسسساى ٌتعنسسع ا

ا بسس فراى ن سسسو تسسنص علسسع الجرعمسسة  و الع سوسسة تفسسرض ع سوسسة عليسس   إك ةكتفسسي بعضسسهو 
لس لع تدامات التي ةكسن محلها ال بر  و بعضها ةف ل في الجرائل و اإلع  كل عام   وب

ةفسسرض ع سوسسات تتناكسسو مسسع خ سسسر  لسسل اعتسسدام و ةكسسسن كلسسع ات لسسيظ الع سوسسة للمسسا ااىت 
ان الن سسساط خ سسسسر  الن سسساط اإلجرامسسسي السسس أ ة سسسع علسسسع ال بسسسر   و تتنسسسانص شسسسدتها للمسسسا لسسس

 ال بر وف ًا للت سميات ا تية   اإلجرامي أنل خ سر   و علي  كنبحع اإلعتدام علع
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 صور اإلعتدا  على القبر ف" التشريا اإلمارات": الفرع األول
( من نانسن الع سوات اإلماراتي و تعدةقت   علع 316نص الم رع اإلماراتي في الماى  )

علسسع الميسس، و ال بسسر معسسًا  و كنف سسل فسسي جرعمسسة اإلعتسسدام علسسع ال بسسر  صسسسر اإلعتسسدام
 ( الم ار إليها 316ف ن  و جام نص الماى )

 علع النحس ا تيا
ف ةعانو بالحب، مد    تاعد علع كنة أو بال رامة التي   تجساوا ع سر  خ د ىر سل لسل 

انتهسع حرمسة جثسة  من انتهع أو ىن، حرمسة مكسان معسد لسدفن المسستع أو لحفسظ رفساتهل أو
  (36)أو رفات خىمي أو ىنسها مع علم  اد لة فعل 

 اجرائم انتهاك أو تدنيس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم
ت سسع علسع ال بسر  حيسسع جسامت عامسسة  و ت سمل للمسة انتهسساك لسل أنسساع اإلعتسسدامات التسي

ي، ال بر  ة مل ا عتدام شاملة لجميع أنساع اإلعتدامات التي ت ع علع  ال بر  و تدنو 
عليسس  ارمسسي ال سساكورات و األوكسسام عليسس   ممسسا ة سسكل إ انسسة لل بسسر و للميسس، السس أ  يسس     
فلفسسظ انتهسسع السسسارى فسسي المسساى  السسساب ة شسسامل و عسسام و ة سسمل لسسل صسسسر ا عتسسدام علسسع 
الم سساار  إكا لانسس، عمدةسسة  و كلسسع ألن اإلنتهسساك ةكسسسن عمسسدةًا  و لسسي، بالخ سسأ  فمسسن 

لمسسا أشسسرنا كسساب ًا أن ا عتسسدام علسسع الجثسسة رومسسا ةكسسسن عسسن  يسسر ن سسد )الميسس،  الممكسسن
المسسدفسن فسسي ال سسحرام( و عليسس  و اكسستناىًا إلسسع  سس ا السسنص ف نسس  ة سسير إلسسع عسسدم فسسرض 

ن سسسد   ع سوسسسة علسسسع مسسسن يرتفسسسو إحسسسدع الجسسسرائل بحسسسا ال بسسسر أو الم بسسسر  لسسسس لانسسس، ب يسسسر
ع يتنبسس  النساس و يبس لسن عناةسسة تساألولسع أن تفسرض ع سوسة حتسسع و إن لانس، مخففسة حو 
ا تمسسسام أ بسسسر   و مسسسن جهسسسة أخسسسرع فسسس ن الع سوسسسة الساحسسسد  نسسسد   تناكسسسو لسسسل نسسسسع مسسسن و 

                                                           

 ( 316نانسن الع سوات اإلماراتي   الماى  ) (36)
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ا نتهاك فمسن ةحسر  م بسر   ةعانسو بع سوسة أشسد ممسن ةحسر  نبسر واحسد  و لفسظ ف انتهسع 
أو ىنس، حرمسة مكسان معسد لسدفن المسسستع أو لحفسظ رفساتهلف ة سمل ال بسر المفسرى و الم بسسر  

فق يت سر أن تتناكو ع سوة الحب، و ال رامة إكا ما ونع، علع الم بر  لكسل    كل 
( مسسسسن نسسسسانسن الع سوسسسسات 6( مكسسسسرر )160اينمسسسسا نسسسسص الم سسسسرع الجاائسسسسرأ فسسسسي  المسسسساى  )

الجاائسسسرأ علسسسعا ف ةعانسسسو         سسسل مسسسن نسسسام عمسسسدًا اتسسسدني، أو تخرعسسسو أو ت سسسسع  أو 
  حيسسع اسسين فسسي  سس   المسساى  صسسسرًا أ ثسسر (2)إتسسقد أو حسسر  م سساار ال سسهدام أو رفسساتهلف

للجرائل التي ت ع علع ال بر و أفرى عليها ع سوات تفاى تفسن مناكبة لفل فعل  إ  أنس  
اشسسترط رلسسن العمسسد لتح سسا الع سوسسة  و نت سسسر أن تسستل محاكسسبة مسسن ارتفسسو  سس ا الفعسسل 

فسسي أن المجسسرم و لسسس ب يسسر ن سسد  و   ة سسترط أن تفسسسن الع سوسسة بمعنا سسا اللف سسي  يكت
تفسسسن إنسسس ار أو تعهسسسد  و كلسسسع حتسسسع يبسسس ل ماعسسدًا مسسسن الحسسسرو  و للحفسسساد علسسسع حرمسسسة 

( مسسن نسسانسن الع سوسسات اإلمسساراتي الم سسار 316الم سساار و ال بسسسر  لمسسا أن نسسص المسساى  )
إلي  تضمن، عبار  ف مكان معد لدفن المستع أو لحفظ رفاتهلف حتع ة مل ا لع ال بسسر 

 لمين  و المعااد بالنسبة ل ير المس
له   الجرعمة اسنسسع انتهساك لل بسر أو تدنيسس    النشاط الجرم"عتفسن و . الركن المادي: 1

 يا تح ل ال بر حسال  نتيجته الجرميةبحيع ة مل )حرن  تح يم   إتقف    ( و تفسن 
 سسسان الن سسساط الجرمسسسي يتمثسسسل فسسسي اكسسستخدام م رنسسسة أو ماشسسسااهها لتح سسسيل ال بسسسر  و تفسسسسن 

تسسسرا  ال بسسسر  حسسسال لسسسان الن سسساط الجرمسسسي كسسسكو مسسساى  ناالسسسة لإلشسسستعال النتيجسسسة الجرميسسسة اح
اسين الن ساط الجرمسي و النتيجسة  عحقاة الساببيةعلي     إلسَ  مسع األخس  باإلعتبسار وجسسى 

الجرميسسسة بسسسأن ةكسسسسن الن سسساط الجرمسسسي  سسسس السسسسبو الرئيسسسسي و المسسسألسد فسسسي ونسسسسع النتيجسسسة 
 الجرمية  
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الجسساني مسسن ارتفابسس  للن سساط الجرمسسي  بحيسسع أنسس  و  سسس نيسسة و إراى  . الااركن المعنااوي: 2
ةعلل أن فعل  مجرم و محاكو عليس  نانسنسًا   و أن فعلس  مسجس  ل بسر لس  حرمسة و محمسي  

اسكسع  لتح يسا  و ر ل كلع ارتفو الن ساط الجرمسي ب راىتس  المنفسرى  الحسر   و اس ل لسل مسا
 الجرمية النتيجة 

 لتشريا الجزائري صور االعتدا  على القبر ف" ا: الفرع الثان"
م ب سسسسأن نسسسسانسن الع سوسسسسات 1966سسسسسنة ( ل156نسسسسص الم سسسسرع الجاائسسسسرأ فسسسسي األمسسسسر رنسسسسل )

( علسسسع جسسسرائل تمسسس، 6( مكسسسرر )160( و )152( و )150تعدةقتسسس  فسسسي ماىتيسسس  رنسسسل )و 
 ال بسر  نستعرضها ختيًاا 

 ( من األمر الم ار إلي  علعا150ن ، الماى  رنل ) أوال :
ف لل من  دم أو خرب أو ىن، ال بسر بأةة  رع ة لان، ةعانسو بسالحب، مسن كستة أشسهر 

 (37)ىينارف  2000إلع  500إلع كنتين و ب رامة من 
 جرائم هدم أو تخريب أو تدنيس القبور:

( من األمر الم ار إلي  أعق  إلع  ق ة صسسر مسن الجسرائل التسي 150أشار نص الماى  )
و م سسس لح الهسسسدم ةعنسسسي إاالسسسة  ًا ) الهسسسدم  التخرعسسسو التسسسدني، ( ت سسسع علسسسع الم سسساار تحديسسسد

  أما التخرعو فسال بر بساني لفسن عليس  خ سار ت سسع  و تخرعسو  و التسدني، لمسا أكسلفنا ال بر
في الجرائل الساب ة ةمثل إ انة لل بر و للمي، المدفسن  ي   و يتفسن من ن ا ات جرمية 

 علها أما ن ل ضام الحاجة       متعدى  منهاا رمي األوكام علع ال بسر  ج

                                                           

 (  150) نانسن الع سوات الجاائرأ   الماى  (37)
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لجرعمسسسة مسسسن شسسس ين  الن سسساط الجرمسسسي و يتفسسسسن السسسرلن المسسساىأ لهسس   ا. الاااركن الماااادي: 1
النتيجسسسة الجرميسسسة المترتبسسسة  أمسسسا الن سسساط الجرمسسسي فهسسسس السسسسلسك المسسساىأ ال سسسا ر المكسسسسن و 

 عب  في  دم ال بر أو تدنسي  أو تخر  النشاط الجرم"للجرعمة  و في   ا المسضع يتمثل 
و ةعنسسسي الهسسسدم إاالسسسة شسسسيم لسسسان مسجسسسسىًا  لهسسسدم منسسسال مسسسثًق أأ تسسسسسعت  أ. هااادم القبااار: 

بسسسساألرض  و  سسسسدم ال بسسسسر ةكسسسسسن بسسسسالمعسل أو بالم رنسسسسة أو بالعروسسسسات الفبيسسسسر  المخ  سسسسة 
ألعمال الهدم أو  ير ا  و الهدم  س كسلسك مسجس  نحسس نبسر نسائل و  س ا ةعنسي أن جرعمسة 

ال بسر مهسدومًا أصسًق إلنتفسام محسل الجرعمسة  و لفسن نسد ت سسم   دم ال بسر   ت سسم حسال لسان
جرعمسسة أخسسرع و  سسي جرعمسسة انتهسساك ال بسسر  لمسسا أن عمليسسات  سسدم ال بسسسر التسسي ت سسسم اهسسا 
السل ة العامة   تعتبر جرعمة بحا ال بسر  ألن األصسل فسي كلسع تح يسا م سلحة عامسة  

يسسة عنسسد  سسدم ال بسسسر بحيسسع   تمسس،  مسسا أنسس  ت راعسسع الضسسسابن و ال ساعسسد ال سسرعية و ال انسن
 حرمة الجثة  

و  س كلسك جرمي يتمثل في عد  صسر   تمس، وجسسى ل بسر  بحيسع  ل. تدنيس القبر:
يب ع ال بسر مسجسسىًا اهيئتس  و شسكل  و مساةم،  سس ال سعسر العسام  و التسدني، ةكسسن ارمسي 

نسسات تسسسير فسسي ال سساكورات علسسع نبسسر محسسدى أو عسسد  نبسسسر  أو تعمسسد تسسرك  السسدواب و الحيسا
الم بر س  أو بارتفاب الفاح ة بجانو ال بسر و  ير ا من األفعال و السلسليات التي تم، 

 حرمة و لرامة ال بر و الم بر  لكل  
و  س كلسك جرمي م اب  لجرعمة  دم ال بسر مسن حيسع محسل الجرعمسة ج. تخريب القبر: 

ال بسسر  و كلسسع مسسن خسسقل و  سسس ال بسسر  إ  أنسس  ةختلسسر عنسس  فسسي أنسس  أنسسل ضسسررًا مسسن  سسدم 
النتيجسسسة الجرميسسسة ب االسسسة ال بسسسر  النتيجسسسة الجرميسسسة المترتبسسسة  ففسسسي جرعمسسسة  سسسدم ال بسسسر تتح سسسا

تسسسسعت  بسساألرض اينمسسا فسسي جرعمسسة تخرعسسو ال بسسر فسس ن ا عتسسدام يسسى ر علسسع جسسام أو عسسد  و 
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أجسساام مكسنسسة لل بسسر  بحيسسع أن ال بسسر بسساني إ  أنسس  مح سسل و ةكسسسن نسسد ف سسد جسسام أو أجسساام 
 ن   م
في إاالة ال بر حسال لسان الن ساط الجرمسي  سس  دمس   أو تفسسن  النتيجة الجرميةو تفسن  

النتيجة الجرمية اتسام ال بر بال اكورات حسال لسان الن ساط الجرمسي  سس تدنيسس   أو تفسسن 
النتيجسسسة الجرميسسسة تح سسسل بعسسسض أجسسساام ال بسسسر أو تخسسسدا شسسسا د ال بسسسر حسسسال لسسسان الن سسساط 

 اين الن اط و النتيجة    عحقة السببيةاألخ  با عتبار  وجسى الجرمي  س التخرعو  مع 
و يتفسن من عن رأ العلسل و اإلراى   بسأن ةعلسل الجساني بسأن ن ساط  . الركن المعنوي: 2

ةعتبسسر مخالفسسًا ألحكسسام ال سسانسن  اإلجرامسسي مسجسس  ل بسسر محمسسي بمسجسسو ال سسانسن  و أن فعلسس 
ح يسسا الن سساط الجرمسسي المتمثسسل اسسسالهدم أو معانسسو عليسس   و ر سسل كلسسع تتجسس  إراىتسس  إلسسع تو 

التخرعو أو التدني،  و ل لع اتجا  إراىت  إلع تح يا النتيجة الجرمية بأن يهدم ال بسر أو 
 ةخرب أو يدن، و كلع باختقد الن اط الجرمي  

 ( من األمر الم ار إلي  علعا 152رنل ) ن ، الماى ثانيا :  
اسسدفن جثسسة أو إخراجهسسا خفيسسة ةعانسسو بسسالحب، مسسن  سسل مسسن انتهسسع حرمسسة مسسدفن أو نسسام " 

  (38)ىينارف 2000إلع  500 ق ة أشهر إلع كنة و ب رامة من 
و ة  د بالمدفنا ال بر  و م  لح ف انتهاكف جسام عامسًا و جريمة انتهاك حرمة مدفن: 

فسي أنهسا تمثسل  شامًق لجميسع الجسرائل السي نسد ت سع علسع ال بسر  لسنهسا جميعسًا أفعسال تت سرك
 انتها ًا لل بر  

مسجس  لل بسر بمثابسة انتهساك لل بسر)  سدم   نشاط جرما"ةعد أأ فعسل أو . الركن المادي: 1
حسسسر   تخرعسسسو  نسسسبش   (  (  و  البسسسًا مسسسا تسسسنص الت سسسرععات الجنائيسسسة فسسسي مساى سسسا علسسسع 

                                                           

 (  152نانسن الع سوات الجاائرأ  الماى  ) (38)
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نسسد  جرعمسة ا نتهساك  بحيسسع   يستل إ فسال أأ جرعمسسة مسن الع ساب  و جرعمسسة انتهساك ال بسر
ترتسسو جسسرعمتين فسسي خن واحسسد  و كلسسع يتح سسا إكا مسسا أراى الجسساني السصسسسل إلسسع الجثسسة فسسي 
نبر ا  و ةكسن كلع انبش ال بر أو تدمير  و  ي الجرعمة األولع  و تفسن الجرعمة الثانية 
بانتهسساك حرمسسة الجثسسة ب خراجهسسا مسسن ال بسسر و نسسد تترتسسو أةضسسًا جرعمسسة  الثسسة تتمثسسل فسسي ايسسع 

وف سسًا  النتيجاة الجرمياةها )جرعمسة ا تجسار باألعضسام الب سرعة( و تترتسو الجثسة أو أعضسائ
لنسع الن اط الجرمي الحاصسل  فس ن لسان الن ساط الجرمسي  سدم ال بسر   فس ن تهسدم ال بسر و 
إاالت  ةعد نتيجة جرمية للن اط الجرمي       مع األخس  با عتبسار  وجسسى عقنسة السسببية 

 اين الن اط و النتيجة  
و بسس  يتسسسفر  العلسسل لسسدع الجسساني بسسأن ن سسا   الجرمسسي ةكسسسن نتيجسسة ن المعنااوي: . الاارك2

جرميسسسة و إكا تح  سسس، عسنسسسو علسسسع كلسسسع  و  أن تتجسسس  إراىتسسس  الحسسسر  ىون إ سسسرا  أو ضسسس ن 
 إلرتفاب الجرمية و تح يا النتيجة الجرمية  

  ( من األمر الم ار إلي  علعا6( مكرر )160ن ، الماى  من علع الماى  )ثالثا : 
ى ج إلسسع 10000ف ةعانسسو بسسالحب، مسسن خمسس، كسسنسات إلسسع ع سسر  كسسنسات و ب رامسسة مسسن 

ى ج  لسسل مسسن نسسام عمسسدًا اتسسدني،  أو تخرعسسو  أو ت سسسع   أو إتسسقد  أو حسسر   50000
 (39))م اار ال هدام أو رفاتهلف

 
 
 

                                                           

 (  6( مكرر )160نانسن الع سوات الجاائرأ  الماى  ) (39)
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 جرائم تدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتحف أو حرق مقابر الشهدا  أو رفاتهم:
الجاائرأ الع سوة علع جرائل محسدى  فسي  س   المساى   و علسع محسل جرعمسة  ح ر الم رع

محدى  لما أفرى ع سوة م سدى  علسع مسن يرتفسو أحسد  س   الجسرائل  و كلسع ت سديرًا و حف سًا 
 لل هدام و م اار ل و رفاتهل 

 فالنشااااط الجرمااا"و يتضسسسمن الن سسساط الجرمسسسي و النتيجسسسة الجرميسسسة  . الاااركن الماااادي: 1
 التسدني، ( الم سار  إليهسا أعسق  و سيا )160عال السارى   في نص الماى  )مح سر باألف

تختلسر عمة  سا م اار و رفات ال هدام  و التخرعو  ت سع   إتقد  حر (  و محل الجر 
بسساختقد الن سساط الجرمسسي المسجسس  علسسع م سساار ال سسهدال أو رفسساتهل  مسسع  النتيجااة الجرميااة

 الجرمي و النتيجة الجرمية  مراعا  وجسى عقنة السببية اين الن اط
يتفسن من عن رأ العلل و اإلراى   و ةعلل  ي  الجاني بسأن فعلس  و . الركن المعنوي:  2

و كسسسسلسل  )تسسسسدني،  تخرعسسسسو  ت سسسسسع  إتقد حر ( مجسسسسرم نانسنسسسسًا و معانسسسسو عليسسسس   و أن 
كلسل  مسج  ضد حا محمي و  س ال بسر  لمسا أن الن ساط الجرمسي الس أ يرتفبس  الجساني 

 ن ب راىت  المنفرى  و الحر   و يب ي من كلع تح يا النتيجة الجرمية ةكس 
 صور االعتدا  على القبر ف" التشريا السوري : الفرع الثالث

علسسسع الم سسساار فسسسي المركسسسسم الت سسسرععي رنسسسل  أفسسسرى الم سسسرع السسسسسرأ مسسساى  متعل سسسة باإلعتسسسدام
(  حيسسع ن سس، 27م ب سسأن نسسانسن الع سوسسات المعسسدل بال سسانسن رنسسل )1949( لسسسنة 148)

 ( من  علعا467الماى  رنل )
 ف ةعانو بالحب، من شهرعن إلع كنتينا

أ  مسسسن  تسسسع أو ىنسسس، حرمسسسة ال بسسسسر أو أن سسساب المسسسستع أو أنسسسدم ن سسسدًا علسسسع  سسسدمها أو 
 هها تح يمها أو ت سع
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ب  من ىن، أو  سدم أو ح سل أو شسس  أأ شسيم خخسر خسص ب سعائر المسستع أو ب سيانة 
  (40)فالم اار أو تاعينها

حيع تسكع الم رع السسرأ فسي ن سا  محسل الجرعمسة بحيسع شسمل ال بسر و لسل مسا يتعلسا 
 ب  حتع لس لل ةكن األخير مرتب ًا بال بر ارتباط   ة بل التجائة 

( مسسن نسانسن الع سوسات السسسرأ الم سار إليس  نسسد 467المساى  ) إن نسص. الاركن الماادي: 1
فسسر  اسسين جرعمتسسي الهتسسع و التسسدني، و اسسين جسسرائل الهسسدم و التح سسيل و الت سسسع  بحيسسع لسسل 
ة ترط في الهتع و التدني، تسفر العمد فسي ارتفااهسا  اينمسا اشسترط تسسفر ال  سد و العمسد 

ص المسسساى  الم سسسار إليسسس  علسسسع عسسسد  فسسسي جسسسرائل الهسسسدم و التح سسسيل و الت سسسسع   و ةحتسسسسأ نسسس
فسسي  النشااط الجرما"ن سا ات جرميسة ترتسو اعتسداًم علسع ال بسر أو أن سااها  حيسع يتمثسل 

  تع ال بسر أو أن ااها  أو تدنيسها  أو  دمها  أو تح يمها  أو ت سعهها ( )
و ة مقن ا عتدامات المسجهة لل بر  حبسع أن لفسظ ف أ. جريمت" هتك و تدنيس القبر: 

هعف ة مل مع ل الجرائل التي ت ع علع ال بر  و تسرى  مع سل الت سرععات الجنائيسة فسي انت
مساى ا  حتع   يتل إ فسال أأ كسلسك مجسرم  و التسدني،  سس لسل فعسل مسن شسأن  المسساس 
بال بر  و حرمت  ىون التأ ير علع شكل و  يئة ال بسر  حيسع أن التسدني،   ةكسسن ب االسة 

 ساكورات و األوكسام علسع ( و إنمسا ب ضسافة شسيم  لرمسي الشيم ) هدم ال بر أو تح يم 
في     الجرعمة ةكسن الضرر المعنسأ أ بر من الضرر المساىأ  لسنهسا جرعمسة ال بر   و 

 تم، بكرامة المي، و نبر   
و تعتبسر جميعهسا كسلسليات جرميسة مت اروسة إلسع ل. جرائم الهادم و التحطايم و التشاويه: 

حية النتيجة الجرمية  فهسدم ال بسر  يرتسو إاالتس  بحيسع ةسسسع حد ما إ  أنها تختلر من نا
                                                           

 (476السسرأ  الماى  ) الع سواتنانسن  (40)
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

باألرض  في حين أن تح سيل ال بسر يرتسو  سدم أو تسدمير جسام مسن ال بسر و لفسن يب سع مسا 
يدل علع وجسى ال بر  أما ت سسع  ال بسر  فهسس األنسل تسأ يرًا مسن كساب اتها علسع ال بسر  لمسن 

الجرعمة يتمثل في ال بر و الن و و يركل أو ةكتو عبارات م ينة علع ال بر   و محل 
اط الجرمسي و المحسل بساختقد الن س النتيجاة الجرمياةة مل اعنسة ال بسر أةضسًا  و تختلسر 

 المسج  ل  
و ة  ترط لتح سا السرلن المعنسسأ تسسفر عن سرأ العلسل و اإلراى   بسأن . الركن المعنوي: 2

تتج  إراىت  إلع ارتفساب ةعلل الجاني أن فعل  و كلسل  مجرم و معانو علي   و مع كلع 
الفعسسسل المجرم)ت سسسسع   تح سسسيل    ( و اسسس ل مسسسا اسكسسسع  لتح يسسسا النتيجسسسة الجرميسسسة المترتبسسسة 

 علع ن ا   الجرمي  
وو كل عام  ناك ن سر نانسني شسديد فسي التعسا ي مسع إشسكالية نسبش ال بسسر فسي مجمسل 

 (41)الت رععات ال انسنية
 الشريعة اإلسحمية صور االعتدا  على القبر ف": الفرع الرابا

ن م، ال رععة اإلكقمية جميع شىون اإلنسان  و  لفل، الحماةة ل  أ نام حياتس  و بعسد 
مستسسسس   و مسسسسا كسسسسنتناول  فسسسسي  سسسس ا المبحسسسسع ة ت سسسسر علسسسسع الحماةسسسسة التسسسسي وفرتهسسسسا ال سسسسرععة 
اإلكقمية ل بر المي، من جميع اإلعتسدامات أو األفعسال المسسيئة   حيسع أن لل بسر حرمسة 

 ةجسسسا المسسساس اهسسا إ  فسسي حسسدوى ضسسي ة و تحقي سسًا لم سسلحة عامسسة  و كٌي سسسل م سسانة  
 يتناول اعتدام معين علع ال بر    ا الم لو إلع  ق ة فروع  لل فرع 

 
 

                                                           

  465إةمان الم مسم  الحماةة ال رعية لجثة المتسفي و (41)
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 أوال : الجلوس على القبر:
جسام فسسي صسسحيح مسسلل عسسن أاسسي  رعسر  رضسسي   عنسس   نسالا نسسال ركسسسل   صسسلع   

ألن ةجلسس، أحسسدلل علسسع علسسع جمسسر  فتحسسر   يابسس   فسستخلص إلسسع جلسسد   »عليسس  و كسسللا 
و عن أاي مر سد ال نسسأ نسالا كسمع، ركسسل   (  42)«خير ل  من أن ةجل، علع نبر
  (43)«ال بسر  و   تجلسسا عليها  ت لسا إلع »صلع   علي  و كلل ة سلا 

و يسسسرع ال سسسافاية أن الجلسسسسس علسسسع ال بسسسر  مسسسن  يسسسر نضسسسام حاجسسسة مكسسسرو  نسسسال اإلمسسسام 
ال سسسافعي فسسسي لتابسسس  ف األمف ا ) و أ سسسر  وطم ال بسسسر  و الجلسسسسس و ا تفسسسام عليسسس  إ  أ  
ن ةجد الرجل السبيل إلع نبر ميت  إ  بأن ة أ   ف لع مسضسع ضسرور   فسأرجسا حينئس  أ

ةسع  إن شام   تعالع  و نال بعض أصحااناا   بسأس بسالجلسس عليس   و إنمسا نهسع 
  و لسسسس لع  سسسسس رأأ الحناالسسسسة  حيسسسسع ورى فسسسسي لتسسسساب (44)عسسسسن الجلسسسسسس عليسسسس  للت سسسسسطف

فالم نسسيف إلاسسن ندامسسة أنسس  )كلسسر ألحمسسد أن مالفسسًا يتسسأول حسسديع النبسسي صسسلع   عليسس  و 
ف سالا لسي،  س ا ب سيم و لسل ةعجبس   -أ للخسقمكلل أن  نهع أن ةجلس، علسع ال بسسرا أ

  و يتبسسسسين لنسسسسا رأأ المالفيسسسسة مسسسسن نسسسسسل اإلمسسسسام مالسسسسع )نهسسسسع النبسسسسي عسسسسن  (45)رأأ مالسسسسع(

                                                           

عن الجلسس علع ال بر و أخرج  مسلل في صحيح    لتاب الجنائا  باب النهي  (42)
  971  رنل الحديع 667م و2003  2ال ق  علي  ج

أخرج  مسلل في صحيح    لتاب الجنائا  باب النهي عن الجلسس علع ال بر و  (43)
  972  رنل الحديع 668م و2003  2ال ق  علي  ج

  632 و2م  ج1990ايروت   -رفةال افعي المكي  األم  ىار المع (44)
 507 و2مد الم دكي   الم ني  ان ندامة  جأاس مح (45)



 
 

415 
 

 

 

 م2020لسنة  العدد: األول وم الشرعية والقانونية         علالجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

الجلسس علع ال بسرا أأ للخقم( حيع يرون أن الجلسس علع ال بر جائا إن لسل ةكسن 
 ل ضام حاجة 

 يسسر حاجسسة و كلسسع و ال سسا ر فسسي رأيسسي تحسسرعل الجلسسسس علسسع ال بسسسر كسسسام لحاجسسة أو ل
اكتناىًا إلع ما ت دم من حديع أاي  رعر  و حسديع أاسي مر سد ال نسسأ   ألنس  فسي السانسع 
  حاجسسة للتساجسسد فسسي الم بسسر  أو عنسسد ال بسسر  إ  لاعسسار  ال بسسر و السسدعام لسس   و مسسن  سسل   
حاجسسة أو ضسسرور  تحسستل الجلسسسس علسسع ال بسسر إ  إن وجسسدت الضسسرور  فعسسًق  فسسأرض   

سسست يع أن ةجلسس، اإلنسسسان فيهسسا أو يتفسسأ لمسسا ة سسام  أمسسا مسسسألة الجلسسسس م ااسسل واكسسعة ة
 اصة إكا أ ال الاائر عند ال بر  ال بر أو بجانب   فق أت سر وجسى حرج فيها خ

 ثانيا :المش" على القبر:   
فعنسسد الجمهسسسر الم سسي علسسع ال بسسر مكسسرو  لرا سسة تحرعميسسة  و لهسس ا ةسسستحو خلسسع النعسسال 

اار  و وجسس   سس ا ال سسسلا مسساروا  عقبسسة اسسن عسسامر نسسالا نسسال ركسسسل   عنسسد ىخسسسل الم سس
ألن أم سسي علسسع جمسسر  أو كسسيف أو أخ سسر نعلسسي ارجلسسي  » صسسلع   عليسس  و كسسللا

أحسسو إلسسع مسسن أم سسي علسسع نبسسر مسسسلل  و مسسا أبسسالي أوكسسن ال بسسسر نضسسي، حسساجتي  أو 
حاجسسة أم ل يسسر  سس ا مسسا ةفهسسل مسسن نسلسس  بحرمسسة الجلسسسس علسسع ال بسسر لو (  46)وكسسن السسسس  

حاجسسة  لمسسا كسسبا ايسسان كلسسع عنسسد المالفيسسة  فسس كا لسسان الجلسسسس علسسع نبسسر حسسرام عنسسد ل  
و أمسا الم سي اسين ال بسسر ىون المسساس   (47)فف لع الم ي عليها لنف، الحكمة و العلة

                                                           

  1أخرج  اان ماجة في كنن   لتاب الجنائا   باب ما جام في اكتحباب اللحد  ج (46)
  1556  رنل الحديع 496و

  376ى محمد حسن  ح س  األمسات و أحكام  في اإلكقم  مرجع كااا  و (47)
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بسسسال بسر أو ا عتسسسدام عليهسسسا فسسسق مسسسانع شسسسرعي  يسسس   و يتبسسسين لنسسسا مسسسن خسسسقل األحاىيسسسع 
رام األئمة حرص، ال رععة ال سرام علسع لفالسة احتسرام اإلنسسان كسسام النبسعة ال رعفة و خ

  ان حيًا أو ميتًا  ال إلع أبعد من كلع حيع لفل، الحماةة لل بر ال أ ةضل المي،   
 ثالثا : نبش القبر:   

و م  لح النبشا من نبش ال يم ينب   نب ًاا اكتخرج  بعد الدفن  و نبش المسستعا 
نباشسسسة  و النسسسبشا نب سسسع عسسسن الميسسس، الفاعسسسل لسسس لع و حرفتسسس  ال اكسسستخراجهل  و النبسسسااا

  و األصل في نبش ال بسر تحرعمس  فسي ال سرععة اإلكسقمية  لمسا  يس  (48)عن لل ىفينو 
مسسن اعتسسدام وضسسرر ة سسع علسسع الميسس، أو ال بسسر السس أ ةضسسم   و ا كسستثنام علسسع ال اعسسد  

ضي ة ي رجع اها منفعة العامة  س جساا النبش عن ال بسر و كلع في حا ت محدى  و 
  و نسال (49)نال شيَ اإلكقم ااسن تيميسةا )   ينسبش الميس، مسن نبسر  إ  لحاجسة( أ بر 

  و  سس (50)(النسوأا ) و أما نبش ال بر فق ةجسا ل ير كبو شرعي باتفسا  األصسحاب
أةضسًا مسا أورى  ااسسن ندامسة فسسي لتابس    فالم نسيف حيسسع نسالا ) و إن تسسي ن أن الميس، نسسد 

    (51)و صار رميمًا جاا نبش نبر     ( الع
و نستخلص من أنسال الف هام الساب ة علع حرمسة نسبش ال بسر مسا لسل يسجسد مسسس  شسرعي  
و  س ما اتفا علي  الف هام  و كلع ألن المسضع الس أ يسدفن  يس  المسسلل ونسر عليس   مسا 

                                                           

  176 و13اان من سر  لسان العرب  ج (48)
  303  و24 مجمسع الفتاوع  ج الدين اان تيميةت ي  (49)
   303 و5أ  المجمسع شرح المه ب جأاس الرعا النسو  (50)
  511 و2أاس محمد الم دكي   الم ني  ان ندامة ج (51)
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ائمسسسة ىام منسسس  شسسسيم مسجسسسسى  يسسس   حتسسسع ةفنسسسع  فسسس ن ب سسسي شسسسيم مسسسن أعضسسسائ  فالحرمسسسة ن
بجميع   و علع كلع اتفا العلمام و تن سل المسسس ات و ا كستثنامات التسي تجيسا النسبش 

 إلع نسمينا
الساجبسسسات لحسسسا   تعسسسالع التسسسي ةجسسسو فعلهسسسا بالميسسس، نااابش القبااار لحاااال هللا تعاااالى:  -1

 ير سا  سجي  المي، إلع ال بلسة فسي نبسر  و  ت سيل المي، و تففين  و ال ق  علي   و ت
المي، ادونها   ل ةكسن ترلها كببًا في نبش ال بر عسن الميس، للقيسام اهسا  أو إكا ىفن 

فسسي  سس   المسسسائل (52)أن نسسبش ال بسسر حسسرام  و  سس   األشسسيام ليسسس، مسسسس ًا لنسسبش ال بسسر؟
 ما شااهها خقد عند أ ل العلل و 

و تتمثل     ال سسر   البسًا عنسدما يسدفن الميس، و يسدفن معس  نبش القبر لحال الناس:  -2
أو حا ل خص خخر   كسام لان ىفن المال عمدًا أم بالخ أ  فه   الحالسة أةضسًا مال 

اختلر فيها أ ل العلل حسل نبش ال بر إلكستخراج المسال مسن عدمس   و  البسًا مسا ةكسسن 
فعل النبش من  ير مسس  شرعي م ترنًا بفعل خخر و  س الفعل ال أ يبتغي  النبساا  

إكسسام  و إ انسسة مسسن يرنسسد فسسي ال بسسر  أو لسسسرنة  ف سسد تفسسسن  اةسسة النبسساا مسسن نب سس  لل بسسر
الجثة  أو لعلم  اسجسى مال مدفسن مع الجثسة فنسبش ال بسر إلكستخراج   أو حتسع ةكسسن 

 في بعض األحيان ادافع الم امر  و التسلية 
 
 

 
  
                                                           

 46 -468ى  عبد  ان عمر  مرجع كااا  و (52)
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 المطلب الثان"
 العقوةة المقررة لجرائم االعتدا  على القبور

ت ع علع ال بر  و جسو ايسان الع سوسات التسي يستل  بعد اكتيضاح أنساع ا عتدامات التي ند
فرضسسسها عليهسسسا مسسسن نبسسسل الت سسسرععات الجنائيسسسة  و ر سسسل اخسسستقد الن سسسسو الع اايسسسة التسسسي 

ناحيسسسة صسسسيا تها و لسسس لع ترتيبهسسسا  أفرى سسسا الم سسسرع اإلمسسساراتي و الجاائسسسرأ و السسسسسرأ مسسسن
سوسة  الم سرر   سي صسر ا عتدام علع ال بر  إ  أن السسمة العامسة التسي تت سر اهسا الع و 

البسا ة  لي، علع مستسع الت رععات الم لسر  خنفًا ف ن و إنما علع مسستسع الت سرععات 
الجنائيسسسسة علسسسسع مسسسسستسع العسسسسالل  و رومسسسسا لسسسسان  سسسس ا  سسسسس األمسسسسر األصسسسسسب حينمسسسسا صسسسسي ، 
الن سسسو المتعل سسة بسسالجرائل المعروضسسة و التسسي تمسس، ال بسسر  فسسي و نتهسسا خنسس اك حينمسسا لسسل 

امننسسسا الحاضسسسر و فسسسي اسسسل التسسسسترات منت سسسر  فسسسي كلسسسع السنسسس،  و فسسسي  تفسسسن تلسسسع الجسسسرائل
النااعسات العسسكرعة فسي بعسسض السدول  انت سرت الجسرائل التسسي تمس، ال بسر ألكسباب متعسسدى  و 

كبسح الحيسانسات ال عسك  التي تت لو نبش ال بسر و لبيعها  باإلضافة إلع أعمال السحر و 
 ة الع سوسسة  وفسسا مسسا كسسبا كنسسستعرض عليهسسا  و يتضسسح الفسسار  اسسين شسسد  الجرعمسسة و بسسسا

الع سوسسسة الم سسسرر  لجسسسرائل ا عتسسسدام علسسسع ال بسسسسر فسسسي الفسسسروع التاليسسسة وف سسسًا للت سسسرععات علسسسع 
 ل عيد الس ني و العروي ا
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 العقوةة المقررة ف" القانون االتحادي: الفرع األول
أفرى الم رع اإلماراتي نص وحيد في نانسن الع سوسات اإلمساراتي  نسص  يس  علسع جرعمتسي 

( منسسسس   316ا عتسسسسدام علسسسسع األمسسسسسات و ال بسسسسسر و أمسسسسا ن السسسسدفن حيع نسسسسص فسسسسي المسسسساى  )
ف ةعانسسو بسالحب، مسسد    تاعسد علسسع كسنة أو بال رامسسة التسي   تجسساوا ع سسر  خ د (53)علسع

مكسسان معسسد لسسدفن المسسستع أو لحفسسظ رفسساتهل أو انتهسسع ىر سسل لسسل مسسن انتهسسع أو ىنسس، حرمسسة 
حرمسسسسة جثسسسسة أو رفسسسسات خىمسسسسي أو ىنسسسسسها مسسسسع علمسسسس  اد لسسسسة فعلسسسس ف  حيسسسسع ح سسسسر الم سسسسرع 
اإلماراتي الع سوة بالحب، ال أ   ياعد علسع كسنة أو ال رامسة التسي   تجساوا ع سر  خ د 

مسدافن بجسرعمتين  مساا ىر ل  لما حدى األفعال المكسنسة لجسرائل ا عتسدام علسع ال بسسر أو ال
ا نتهسسسسساك و التسسسسسدني،  بحيسسسسسع اعتبسسسسسر أن جرعمسسسسسة ا نتهسسسسساك و التسسسسسدني، ت  يسسسسسان جميسسسسسع 
ا عتسسدامات علسسع ال بسسسر و فسسرض ع سوسسة واحسسد  علسسع جرعمسسة ا نتهسساك و التسسدني،  خسسق 

( الم سسسسسار إليسسسسس  مسسسسسن جسسسسسرائل السسسسسسحر و ال سسسسسعسك  التسسسسسي تسسسسسرتبن مسسسسسع بعسسسسسض 316السسسسسنص )
اعتبسسر الم سسرع اإلمسساراتي جسسرائل ا عتسسدام علسسع الم سساار مسسن  ا عتسسدامات علسسع الم سساار  و

 الجنح اكتناىًا للع سوة المفروضة و  ي الحب، و ال رامة  
 العقوةة المقررة ف" التشريعات العرةية: الفرع الثان" 

 أوال : العقوةة المقررة ف" التشريا الجنائ" الجزائري:
م ب سسسسأن نسسسسانسن 1966( لسسسسسنة 156)أفسسسسرى الم سسسسرع الجاائسسسسرأ فسسسسي األمسسسسر الجاائسسسسي رنسسسسل  

عسسد  ن سسسو ت عنسسع بحماةسسة ال بسسسر  م1966( لسسسنة 156-66الع سوسسات الجاائسسرأ رنسسل )
الجاائسرأ اسين الم ساار العاىةسة  فرض ع سوات علسع مسن ةعتسدأ عليهسا  لمسا فسر  الم سرعو 

                                                           

 ( 316نانسن الع سوات اإلماراتي   الماى  ) (53)
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علعا ف لل (54)( من األمر الجاائي الم ار إلي 150م اار ال هدام  و نص في الماى  )و 
 دم أو خرب أو ىن، ال بسر بأةة  رع ة لانس، ةعانسو بسالحب، مسن كستة أشسهر  إلسع  من

ىينارف   حيع ح ر ا عتسدام علسع الم ساار  فسي  2000إلع  500كنتين و ب رامة من 
التخرعسسو و فسسرض عليهسسا ع سوسسة الحسسب، ) و حسسدى ا ق سسة جسسرائل  سسي الهسسدم و التسسدني، و  

ك لل اضسسي المجسسال فسسي تخفيسسف الع سوسسة أو أشسسهر و حسسد أعلسسع كسسنتين( ليتسسر  6بحسسد أىنسسع 
ت سسديد ا حسسسو ال ضسسية المعروضسسة و اسسرود الجرعمسسة  لمسسا فسسرض ال رامسسة إلسسع جانسسو 

 ى ج   2000ى ج و حد أعلع 500ع سوة الحب، و حدى ا بحد أىنع 
 سل مسن انتهسع حرمسة مسدفن أو نسام اسدفن جثسة " ( من  علسعا ف 152 ما نص في الماى  )
إلسسسع  500و بسسسالحب، مسسسن  ق سسسة أشسسسهر إلسسسع كسسسنة و ب رامسسسة مسسسن أو إخراجهسسسا خفيسسسة ةعانسسس

ىينارف  حيع أفرى الم رع الجاائرأ جرعمة انتهاك حرمة المدفن و جام اللفظ فسي  2000
( السسسساب ة عامسسسًا إك أن لفسسسظ )انتهسسساك( ة سسسمل أ ثسسسر مسسسن فعسسسل مجسسسرم)تح يل  152المسسساى  )

لمين ف ن لسروى لفظ )حرمسة نبش ت سع   (  لما لل ة  ر محل الجرعمة علع م بر  المس
مسسدفن( و  سس ا ةعنسسي أأ مسسدفن كسسسام لسسان م بسسر  مسسسلمين أو م بسسر  أأ ىةانسسة أخسسرع  لمسسا 

وال رامة نتهاك بالحب، من  ق ة إلع كنة و حدى الم رع الجاائرأ الع سوة علع جرعمة ا 
 ى ج   2000ى ج إلع  500من 

أ الع سوة علع من ةعتدأ عليها لمسا أما  يما يتعلا بم اار ال هدام ف دى الم رع الجاائر 
أفسسسسرى صسسسسسر متعسسسسدى  لجسسسسرائل ا عتسسسسدام علسسسسع الم سسسساار  و لعسسسسل السسسسسبو يرجسسسسع إلسسسسع تفسسسسرار 
ا عتسسسسدامات التسسسسي ت سسسسع علسسسسع م سسسساار ال سسسسهدام فسسسسي جمهسرعسسسسة الجاائسسسسر   و نسسسسص الم سسسسرع 

                                                           

 ( 150الجاائرأ  الماى  )نانسن الع سوات  (54)
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 (55)( مسسسن األمسسسر الجاائسسسي ب سسسأن نسسسانسن الع سوسسسات6( مكسسسرر )160الجاائسسسرأ فسسسي المسسساى  )

ى ج 10000علعا ف ةعانو بالحب، من خمس، كسنسات إلسع ع سر  كسنسات و ب رامسة مسن 
ى ج  لسسسل مسسسن نسسسام عمسسسدًا اتسسسدني،  أو تخرعسسسو  أو ت سسسسع   أو إتسسسقد  أو  50000إلسسسع 

حسسر  م سساار ال سسهدام أو رفسساتهلف  و حسسسنًا فعسسل الم سسرع الجاائسسرأ حينمسسا شسسدى الع سوسسة  و 
كسسنسات  إلسسع جانسسو  10لسسس ر األعلسسع اسسس كسسنسات و حسسدى ا5جعسسل الحسسد األىنسسي للحسسب، 
ى ج  و من خقل ما كبا 50000ى ج و   تاعد عن 10000ال رامة التي   ت ل عن 

أفرى الم رع الجاائرأ ع سوة بسي ة و أخرع م دى  علع من ةمس، الم ساار و حرمتهسا و 
 ح ر ت ديد الع سوة علع م اار ال هدام 

 جنائ" السوري:ثانيا : العقوةة المقررة ف" التشريا ال
م ب أن نانسن 1949( لسنة 148حيع نص الم رع السسرأ في المركسم الت رععي رنل )

 ( علعا  ف ةعانو بالحب، من شهرعن إلع كنتينا476الع سوات  في الماى  رنل )
أ  مسسسن  تسسسع أو ىنسسس، حرمسسسة ال بسسسسر أو أن سسساب المسسسستع أو أنسسسدم ن سسسدًا علسسسع  سسسدمها أو 

 تح يمها أو ت سعهها 
ىن، أو  سدم أو ح سل أو شسس  أأ شسيم خخسر خسص ب سعائر المسستع أو ب سيانة ب  من 

  (56)الم اار أو تاعينهاف
و بسسالن ر إلسسع السسنص الع سسااي المعسسروض نست سسر أن الم سسرع السسسسرأ نسسد ن سسر الع سوسسة 
بالحب، ف ن ىون ال رامة  و حدى ا بحد أىنع   ينال علع شهرعن و بحد أعلسع   ياعسد 

                                                           

 (  6( مكرر )160نانسن الع سوات الجاائرأ  الماى  ) (55)

 ( 476نانسن الع سوات السسرأ  الماى  ) (56)
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( السسساب ة  حيسسع اخت سس، األولسسع ابيسسان 476ى ف سسرتين فسسي المسساى  )علسسع كسسنتين  لمسسا أفسسر 
األفعسسسال التسسسي تمسسس، حرمسسسة الم سسساار أو أن سسساب المسسسستع و حسسسدى ما بخمسسسسة جسسسرائل  سسسي ا 
الهتسسسع و التسسسدني، و الهسسسدم و التح سسسيل و الت سسسسع   اينمسسسا اخت سسس، الف سسسر  الثانيسسسة بحماةسسسة 

وات صسيانة ال بسسر أو أىوات الاعنسة  األشيام المحي ة بال بر و التي تفسسن متعل سة بس  لسأى
و أفسسرى الم سسرع السسسسرأ نفسس، األفعسسال التسسي تمسس، ال بسسر و حرمتسس  و السسسارى  فسسي الف سسر  )أ( 

(  إ  أنس  اكستثنع جرعمسة الهتسع منهسا  و لسل ةميسا الم سرع السسسرأ 476من نف، الماى  )
ي ة و الع سوسسسة اسسسين م سسساار ال سسسهدام و الم سسساار العاىةسسسة  و لسسسل يت سسسر  إلسسسع الع سوسسسة البسسسس

الم دى   و ب كل عام و مسن خسقل اكستعراض الت سرععات الع اايسة السساب ة يثسار التسسالل 
حسسسل مسسدع قيسسام المسسسىولية الجنائيسسة علسسع مسسن يرتفسسو إحسسدع جسسرائل ا عتسسدام علسسع ال بسسر 
بالخ سسأ و ب سسكل  يسسر عمسسدأ؟ فسسي الحقي سسة   ت سسسم المسسسىولية الجنائيسسة علسسع مسسن يرتفسسو 

ال أ ةم، حرمة ال بسسر ب سكل  يسر عمسدأ   إيسراى لفسظ )ب سكل عمسد أو  الفعل المجرم و
متعمسسسد( فسسسي جميسسسع الن سسسسو المتعل سسسة بحماةسسسة ال بسسسسر  و كلسسسع لإلشسسسار  إلسسسع عسسسدم قيسسسام 
المسسسىولية الجنائيسسة علسسع مسسن يتسسسبو فسسي المسسساس بسسال بر مسسن  يسسر ن سسد  و  يمسسا يتعلسسا 

سسستسع السسس ن العروسسي  ف نهسسا بالع سوسات المن سسسو عليهسسا فسسي مختلسسر الت سسرععات علسسع م
 سسسسرعين ااى بعسسسسض األفعسسسسال المجرمسسسسة إلسسسسع حسسسسد مسسسسا مت اروسسسسة  و اإلخسسسستقد أن بعسسسسض الم

صسسسسسر ا لالم سسسسرع الجاائسسسسرأ  إ  أن الع سوسسسسات فسسسسي جميسسسسع الت سسسسرععات مت اروسسسسة  و أوى و 
اإلشار  إلع أحد الجرائل التي ونع، علع ال بسر و التسي تسل ن سر خبر سا فسي جرعسد  الخبسر 

م  و مفسسساى  تعسسسرض مسسسا 22/01/2011( المسسسىرم فسسسي 6242عسسسة فسسسي عسسسدى ا رنسسسل )الجاائر 
( ضرعح في عدى من م اار السدةات أعسالي ال سسمام فسي بجاةسة إلسع عمليسات 275ةفس  )

تخرعو شنيعة  مس، بالدرجة األولع ال سا د التي تعمد الفاعلسن تح يمها ب كل أصبح 
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  التسسي اسسرات     مسسن من  سسة إلسسع يثيسسر الفثيسسر مسسن المخسساود  خاصسسة بعسسد تن سسل ال سسا ر 
م سسسساً  بعنسسسسسان ف انتهسسسساك لحرمسسسسة األمسسسسسات و إيسسسس ام (58)  ن سسسسرت جرعسسسسد  األ سسسسرام(57)أخسسسسرع 

لقحيسسام  كسسحر الم سساار    جسسرائل تخسسالر ال سسرععة اإلكسسقميةف   و نسسص الم سسال علسسعا ) 
احتسسسسل الجسسسسن و الخرافسسسسة و عسسسسالل السسسسدجالين و الم سسسسعسكين مسسسسساحة فسسسسي وعسسسسي لثيسسسسر مسسسسن 

عين و أصسسبح ال سس ل ال سسا ل لعسسدى مسسن الفضسسائيات و مسانسسع اإلنترنسس، و صسسفحات الم سسر 
التساصل اإلجتماعي  و بات اا ر  عاار  لفل المستسعات ا جتماعية و التعليميسة ب سكل 
 فسس، للن سسر و مثيسسر لقنتبسسا     و  نسساك ن سسص تسسروع عمسسا ةعسسرد بسسالبيست المسسسكسنة 

العمسسسل المسسسدفسن فسسسي ال بسسسر    و السسسسحر  بسسسالجن و السسسسحر المسسسدفسن فسسسي لفسسسن الميسسس،   و
مكتسسسسب علسسسع ع سسسام ميسسس،  و للهسسسا م سسس لحات لجسسسرائل يرتفبهسسسا بعسسسض السسسدجالين اهسسسدد 
ا نت سسسام أو جلسسسو الحبيسسسو أو اإلنجسسساب و التسسسي نهسسسع عنهسسسا اإلكسسسقم تحسسس، مسسسسمع كسسسحر 
ال بسر      في عديد من ال رع بمختلر المحاف ات ينت ر الدجالسن لالنسار فسي اله سيل  

خ د  5ختلر التسعير  حسو الحالة  لسأن ة سسم أحسد ل بفسع العمسل أو وضسع  بمبلسغ و ت

                                                           

ان كعاى  ا رام  الحماةة الجنائية لحرمة المي، في الت رعع الجاائرأ  مرجع  (57)
  73كااا و

إي ام بعنسان ف انتهاك لحرمة األمسات و أحمد السيد النجار  محمد عبدالهاىأ   م ال  (58)
(  متاح 47264لقحيام  كحر الم اار    جرائل تخالر ال رععة اإلكقميةف  العدى)

 علع الرابن التاليا

http://www.ahram.org.eg 

http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
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جني  و  س ةضع العمل في م بر  تح، رأس مي، أو ىاخل الم اار عن  رعسا ف التروسيف 
جني  م اال فع عمل  و  سي ن سص تف سر عسن  2000جني   لما ة لو  500م اال 

 ير من الناس   ( حيا  لث كي ر  الخرافة و الدجل و ال عسك  علع
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 الخاتمة
علع األمسات  و ال بسر بحر واكع و  سب مت ير  و مااج مت لسو   إن مسألة اإلعتدام

و بمرور الساعات و األةام  ت ع جرعمة جديد  ضد المستع أو نبسر ل  ف البسًا مسا تفسسن 
ب سعة  و أحيانسسًا تفسسسن م سساا   فسسق ةمكسسن وصسسر أأ جرعمسسة مسجهسسة إلسسع ميسس، أو نبسسر   

تنسسسسا الحسسسسالي  تفسسسساى أن ةكسسسسسن إ  اهسسسس ين الم سسسس لحين  أو أشسسسسد  و  سسسسي جرعمسسسسة فسسسسي ون
مسسسي رًا عليهسسا  و لفسسن مسسا تخبسسأ  األةسسام   و مسسا ت سسير إليسس  األرنسسام  يسسدعسا للتخسسسد مسسن 
 سس   ال سسا ر   و إعسسداى لسسل مسسا  سسس ممكسسن فسسي كسسبيل الحسسد مسسن ت سسسر  سس   الجرعمسسة  و 
الن سسسر فسسسي اإلشسسسكالية المتمثلسسسة فسسسي مسسسدع فعاليسسسة الن سسسسو الجنائيسسسة التسسسي نسسسص عليهسسسا 

 ماراتي؟ و علي  نن ر أوً  النتائج المتسصل إليها   ل نعرج للتسصياتا الم رع اإل
 أوال: النتائج: 

األصل شرعًا أن ةكسن ىفن المي، فسي التسراب و  سس مكفسن فسي الم بسر   و اكستثناًم  -1
ةجسا ىفن  في التااست و في أأ مكان خخر  ير الم بر  و ف ًا لحا ت و ارود  مسع 

 الم بر  ن يفًا  اشتراط أن ةكسن اديل 
ا عتدام علع  الم بر  ند   ةكسن ىائمًا في صسر  كلسك عدائي  ف د ةكسن كسلسلًا  -2

م روعًا و لفن عندما يسج  إلع ال بر ةكسسن كسلسلًا مجرمسًا   مثسالا الم سي و الجلسسس 
 علع ال بر  و نب    

ةسأتي السنص  تتسل صسسر الجسرائل التسي فرضستها الت سرععات الجنائيسة بسالعمسم  حيسع -3
عامسسًا ليضسسع ع سوسسة مسحسسد  علسسع جميسسع صسسسر ا عتسسدام علسسع ال بسسر  بحيسسع   ةحتسسسأ 
علع التف يل في لل صسسر  مسن صسسر جسرائل ا عتسدام علسع ال بسر و الس أ يسىىأ إلسع 
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اكسست قل لسسل جرعمسسة مسسن جسسرائل ا عتسسدام علسسع الم سساار بع سوسسة مسسست لة و محسسدى  حسسسو 
 تج عن  جسامة الفعل المجرم و الضرر النا

تتسسسسل الع سوسسسة المفروضسسسة علسسسع جسسسرائل ا عتسسسدام علسسسع الم سسساار بسسسسمة عامسسسة و  سسسي  -4
البسسسسا ة  حيسسسع ت سسسر الع سوسسسة المفروضسسسة عنسسسد كسسس ر أعلسسسع كسسسسام لع سوسسسة الحسسسب، أو 

 ال رامة 
انتهينا إلع خلس الت رععات الجنائية العروية من تدااير احترااعة تن ل مسألة حماةة  -5

ع فسسي م سسسحة أو مست سسسفع للعسسقج  خاصسسسة و أن الن سسساط الجرمسسسي ال بسسسر مثسسسلا اإليسسسدا 
 المسج  نحس ال بر ةعبر عن اختقل و اض راب في نف، أو ع ل المجرم 

ن ، الت رععات الجنائيسة العرويسة علسع ع سوسات علسع مسن يرتفسو جسرائل ا عتسدام  -6
علع ال بسسر  إ  أن أ لبهسا لسل تفسر  اسين الع سوسات الم سدى  و الع سوسات العاىةسة و كلسع 

 باإلكتناى إلع شد  الفعل المجرم من عدم   و ضرر  
رون اسين أعمسال السسحر انتهينا إلع خلس الت رععات الجنائية العروية من ن سسو تس -7

و ال سسسسسعسك  و ا عتسسسسسدام علسسسسسع ال بسسسسسسر ر سسسسسل التسسسسسرابن الفبيسسسسسر اينهمسسسسسا  و  نسسسسساك بعسسسسسض 
 التي أوى أن أشير إليهاا  التوصيات
( من نانسن الع سوات اإلماراتي  و كلع من 316ن ترح إعاى  الن ر في الماى  ) -1

الع سوسة إلسع حيع إفراى صسر متعسدى  لجسرائل ا عتسدام علسع ال بسسر  و ت سنيف 
 ع سوة عاىةة أو م دى  حسو شد  الفعل المجرم 

ن تسسرح إىراج مسسساى ت عنسسع بالتسسدااير ا حترااعسسة و المتعل سسة اسسبعض جسسرائل ا عتسسدام  -2
علسع الم ساار  و التسسي تفسسن ب بعهسا عقجيسسة أ ثسر مسن لسنهسسا ع اايسة  لاإليسسداع 

مسسن يرتفسسو  فسسي م سسحة أو م سسفع لتل سسي العسسقج النفسسسي أو الع لسسي  ن سسرًا ألن
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مثسسسل  سسس ا النسسسسع مسسسن الجسسسرائل نسسسد ةعسسساني مسسسن اخسسستقل و اضسسس راب فسسسي الع سسسل أو 
 النف، 

إةجسسساى ت سسسرعع اتحسسساىأ ة عنسسسع بمسسسسائل تن سسسيل الم سسساار و ال بسسسسر  و ةحسسسدى صسسسسر  -3
الجسسسسسرائل التسسسسسي ت سسسسسع علسسسسسع ال بسسسسسسر و ةفسسسسسرض جسسسسساامات عليهسسسسسا  و كلسسسسسع بمراعسسسسسا  

 الت رععات السارعة في الدولة  
ال بسسر ل أو إىار   ت عنع بمسسائل تن سيل ال بسسر و السدفن و مراقبسة ن ترح إةجاى نس -4

  و حمايتها و ضمان كقمتها
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 الماادر و المراجا
 أوال :  القرآن الكريم

 ثانيَا: الكتب
  1ايسسسسروت ط -اإلمسسسسام مسسسسسلل  أاسسسسي الحسسسسسين مسلل صسسسسحيح مسسسسسلل ىار صسسسساىر -

 م  2004
 م   1968  2أاس محمد الم دكي   الم ني  ان ندامة  مكتبة ال ا ر  ج -
  2 ط2اإلمام ال افعي  محمد ال افعي  األم  ىار السفسام لل باعسة و الن سر ج -

 م  2004
 اان ماجة أاس عبد   كنن اان ماج   ىار إحيام الفتو العروية  -
  13 ج4ايروت  ط -اان من سر  لسان العرب  ىار صاىر -
 ايروت   -ىاوى كليمان  كنن أاي ىاوى  المكتبة الع رعة صيداأاس  -
 ايروت  -أاس الرعا النسوأ  المجمسع شرح المه ب  ىار الففر -
  2ايسسسسروت  ط -ااسسسسن عااسسسسدين  رى المحتسسسسار علسسسسع السسسسدر المختسسسسار  ىار الففسسسسر -

 م 1992
أاسالسليسسد اسسن رشسسد  البيسسان و التح سسيل و ال سسرح و التسجيسس  و التعليسسل لمسسسائل  -

 م  1988  2ايروت  ط -تخرجة  ىار ال رب اإلكقميالم
  جمايسسسسسسسسة ىار  1إةمسسسسسسسسان الم سسسسسسسسمسم  الحماةسسسسسسسسة ال سسسسسسسسرعية لجثسسسسسسسسة المتسسسسسسسسسفي  ط -

 م 2013البر 
ت سسسي السسسدين ااسسسن تيميسسسة مجمسع الفتسسساوع  مجمسسسع الملسسسع فهسسسد ل باعسسسة الم سسسحر  -

 م  1995المملفة العروية السعسىةة  -ال رعف  المدينة النبسعة
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ني  م نسي المحتساج إلسع معرفسة معساني ألفساد المنهساج  ىار شسم، السدين ال سروي -
 م 1999  1ايروت ط -الفتو العلمية

  ىار ااسسسن  1ى عبسسسد  اسسسن عمسسسر  أحكسسسام الم سسساار فسسسي ال سسسرععة اإلكسسسقمية  ط  -
 م 2005الجساأ  

 م  2015  من سرات الحلبي الح سقية   1 الية رعاض  ح س  األمسات  ط -
ان اترتيسسسو ااسسسن البسسسان   مىكسسسسة الركسسسالة محمسسسد اسسسن حبسسسان  صسسسحيح ااسسسن حبسسس -

  1993 2ايروت ط
  ىار ةافسا العلميسة  1أ ى محمد حسن  ح س  المي، وأحكامس  فسي اإلكسقم  ط  -

 م  2011للن ر والتاعع  
ايسروت  -من سر البهستي  ل ر ال ناع عن متن اإلننساع  ىار الفتسو العلميسة -

 م   1997 
ىروعسسش  أ أةمسسن عبسسد   المعجسسل  ى ناصسسر كسسيد  ى م سس فع محمسسد  أ محمسسد -

 م 2008 1ايروت  ط -السكين  ىار احيام التراث العروي
 ثالثَا: الرسائل العلمية:

ان كعاى  ا رام  الحماةة الجنائية لحرمسة الميس، فسي الت سرعع الجاائسرأ  ركسالة  -
 م  2016ماجستير  جامعة الحاج لخضر  الجاائر  
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 رابعَا: اإلتفاايات: 
 م  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  -

 خامسَا: التشريعات:
( لسسسسسنة 3نسسسسانسن الع سوسسسسات اإلتحسسسساىأ لدولسسسسة اإلمسسسسارات العرويسسسسة المتحسسسسد  رنسسسسل ) -

 م و تعدةقت  1987
-66م ب سسسأن نسسسانسن الع سوسسسات الجاائسسسرأ رنسسسل )1966( لسسسسنة 156أمسسسر رنسسسل ) -

 م و تعدةقت   1966( لسنة 156
م ب أن 1949( لسنة 148المركسم الت رععي رنل )الجمهسرعة العروية السسرعة  -

م 1969( لسسسنة 111( ال سسانسن رنسسل )27نسسانسن الع سوسسات المعسسدل ب سسانسن رنسسل )
 و تعدةقت   الع سواتب أن نانسن 

 سادسَا: مواقا اإلنترنت: 
- http://www.ahram.org.eg  م سسسساً  بعنسسسسسان ف انتهسسسساك لحرمسسسسة األمسسسسسات و

 2إي ام لقحيام  كسحر الم ساار    جسرائل تخسالر ال سرععة اإلكسقميةف   م سر 
 م 2016مايس 

 
 
 
 

http://www.ahram.org.eg/
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 الحصانة الدبلوماسية الجنائية في ميزان النواة الصلبة لحقوق اإلنسان

 *د: عبد هللا الحبيب عمار 

 الملخص
هذذذالبلث بذذذاب "اذذذالةبالثبلذذذسيةبلثجناايس ذذذمةبلث اسنمذذذةبصذذذ بي ذذذ لةبلثاذذذال بلثلذذذا ةب
ثبقاقبلإليسسةابياسقشبيسذلثةبلثرذابلثسذال بث اذحبلثبلذسيةبلاذابلثاذال بلثلذا ةبثبقذاقب
لاليسذذذذسةدبصقذذذذجبيذذذذادبلثقذذذذسياةبلثذذذذج ث بلثجناايس ذذذذ بثصذذذذال بلث " ذذذذةبلثجناايس ذذذذمةبلذذذذج بيذذذذ ب

ث اسنمذذذذةبصذذذذ بيالقنذذذذةبالل ذذذذ بقذذذذسياةبلثج ثذذذذةبلثبلذذذذسيسقبلثقةذذذذسنمةب يانذذذذسبلثبلذذذذسيةبل
لثمةذذم ةبلاذذابلثم م "ذذ  بننذذسب ر ذذ بلثاةذذابلذذ بقسذذسيةبلثص"ذذستبلثماا  ذذةدب صذذ ب لقب
لثاقتبيادبلثقسياةبلثج ث بثبقاقبلاليسسةبقماةبي بلثبقذاقبلثمجيمذةبلث س ذمةبلث ذ بالب

اضبلاذذابغاذذابلانذذسبثبمذذس بلاليسذذسةب لثاس "ذذةبيذذ بنالي ذذتبلإليسذذسيمةبلثم ل ذذاةب مذذت ب صذذ
لثذذج تبلث  ليذذسقبيبذذج  ب تذذلةبلو الينذذسب ا" ب هذذس ب يذذ بنذذ  بااذذحبلثبقذذاقبلثاذذال بلثلذذا ةب
ثبقذذذاقبلاليسذذذسة بلث ذذذ بالباقلذذذ بلث ق  ذذذجبف بلالي قذذذسسبو ذذذابصذذذ بلثةذذذا  بلال ذذذ  اسنمةب
 وسالقبلثلذالئ بلث ذ بامذابننذسبلثج ثذة ب لث ذ بانذج بفيانذسب ل ذ قالئهسدب يذاب ثذح ب نمذسب

امذذذة بصذذذ ةبااذذذحبلثلسن ذذذةبيذذذ بلثبقذذذاقبلثسذذذسيمةبا "ذذذاضب س ذذذ مالئبا تذذذلبلثممسئ ذذذةبلث"م
الي نسكسقبلث سممةبي بقل بلثم "ار  بلثجناايس    بص بإقاممبلثج ثذةبلثمةذم ةدب رذسثاغمب
يذذذ بفةبااذذذحبلالي نسكذذذسقبا"ذذذجبقذذذالنمبقاسنمذذذةب ماقذذذالبقذذذسياةبااذذذحبلثج ثذذذة بإالبفةبلث م ذذذاب

ثةبلث اسنمذةبثا ذسلا  ب ابق ذ بلث"جلثذةب سثبلسيةبلثجناايس مةبلث اسنمذةبحبذاتب  ةبلثمسذس 
 رسث سث بضمسعبوقاقبلثةبسحسبص بن  ابي بلثومسةدبهالبلثيابح " بي بلث بابص ب

                                                           
 قسي"ةبلثسلسةبقسناس/ب الاةبلمسةدب–لةابهمل بلث جئبسب كامةبلثبقاقبب*
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لثماضذذذاعب ال ذذذ اتبيسذذذلثةبغسحذذذةبصذذذ بلثهممذذذة بقس ذذذةب فةبلثيذذذابي "اذذذ ب سي نسكذذذسقب
قسذذذممةبيذذذ بقلذذذ بلثم م "ذذذ  ب سثبلذذذسيةبلثجناايس ذذذمةبلث اسنمذذذةبثبقذذذاقباا مذذذ بلثذذذابلثاذذذال ب
لثلا ةبثبقاقبلاليسسة بلث  با للبقاللذجهسب سثلذ ةبلريذا ب فصذا بثنذسبلثقذسياةبلثذج ث ب
ثبقاقبلإليسسةبي"سياذةبقس ذة بي ذ بوذ بلاليسذسةبصذ بلثبمذس ب وقذتبصذ بلذج بلث "ذاضب
ثا "ذذذايالبف بلثم"سياذذذةبلثمن اذذذةب وقذذذتبصذذذ بلث بذذذائبيذذذ بيمسئ ذذذسقبلثذذذاقب لث"لا حذذذةدبهذذذا ب

لثةبلثملا وذذةب لإلوس ذذةبننذذسبيذذ بقممذذابقاليلنذذسبلثجئل ذذةبابذذس تبياسقتذذةب ااضذذمدبلثمسذذ
لثمخ ا ذذذة ب يبس ثذذذةباقذذذجحمبيق اوذذذسقب تذذذلينسب  ثذذذحبيذذذ بقذذذ تبر رذذذةبي سوذذذابف س ذذذمة ب
ي اس تبلث تبيانسبياضاعبلثبلسيةبلثجناايس مةبلث اسنمة ب لث سي بلثاال بلثلا ةبثبقاقب

لاذجبلي نذسابلثبقذاقببلاليسسة ب لث سثاب بابص بلثبااتبلثجناايس مةب لثقةذسنمةبلثم سوذة
 ي بلثم م "  ب سثبلسيةبلث اسنمةد

لثبلسيةبلثجناايس مة بلثبااتبلثجناايس مة بلثقسياةبلثج ث ببالكلمات المفتاحية:
 لثقسياةبلثج ث بثبقاقبلاليسسة بلثبااتبلثقةسنمة بلثقاللجبلريا دب-لثجناايس  
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

Abstract 

This study, entitled "Criminal Diplomatic Immunity in the 
Scales of the Hard-Stone of Human Rights," discusses the 
negative impact of the criminal diplomatic immunity on the hard-
stone group of human rights. International diplomatic law 
granted a number of judicial immunities to diplomats including 
that of criminal immunity, which excluding the applicability of the 
domestic law of the hosting country irrespective of the gravity of 
the criminal acts committed by diplomatic envoy members. 
Meanwhile, the international human rights law recognized a 
number of fundamental civil rights that are indispensable and 
which derived from the inherent human dignity, imposing certain 
obligations on States relating to its respect and promotion. 
Among such rights that can be characterized as hard-stone 
ones, which cannot be subjected to any derogation even at the 
state of public emergency that threatening the security and 
stability of the country. The practice shows that there are many 
serious violations committed by diplomatic envoys of such rights, 
which can be reaching to the level of gross criminal acts even 
under the law of the host country. However, the criminal 
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immunity that being granted to diplomats precludes the criminal 
accountability of actors. Consequently, justice and victims' rights 
are more likely to be lost. From this point this research become 
important and vital. This is particularly so if such  gross 
violations concerning certain human rights that are not to be 
derogated and the rules governing them are having the 
character of jus Cogense according to  international human 
rights law system. Such rights include the right to life, to 
physical and psychological safety, and freedom from any slavery 
or servitude practices. The aim of this work is to discuss and 
clarify the issue at hand, which has been undertaken through 
three chapters. While the first one dealt with the issue of 
criminal diplomatic immunity, the second focuses on the hard-
stone human rights, and the third presents the diplomatic and 
judicial available solutions when the human rights being violated 
by diplomats enjoying criminal immunity. 

Key words: Diplomatic Immunity, Diplomatic Solutions, 
International Diplomatic Law, International Human Rights Law, 
Judicial Solutions, Jus Cogens. 
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 المقدمة
لث" قذذسقبن انذذسببكسيذذتبضذذا ئلقبلث  ذذس تب لث ال ذذ بنذذ  بلثذذج تب ذذل س بصذذ بيتذذا 

للذاب " ذسقبقسئقمذةبام انذسب لذ ةب لنمذذة بابذج هسبقالي انذسبلثجلقامذة بومسحذةبثملذذسثبنسب
لثم "اقةبناقا هسب وقاقنسب وقاقبيال ا نس ب بم  بلثج ثةبص بلثخسئجبه ئ سةبص ب ائ ب
 " سقبقجبا اةب ناايس ذمةبام ذ بلثج ثذةب ا لذا ب س ذمنس بف بقالذامةب لقبينذس بغ ذاب

مسبإ لئبةب يجيمةب ا سئبذةب إةبنسيذتبا لذا ب س ذمبلثج ثذةدب نذ بيذ بهذسا  ب مس مةب إي
لثن ئ ذذذذ  باتذذذذك ةبلث نذذذذسالبلثخذذذذسئق بث" قذذذذسقبلثج ثذذذذةبلثخسئقمذذذذة ب ببكمنمذذذذسبيةسيذذذذسةب

ب1961يخ ا سةبامبلث "ل ابلانمسبص بن بي بي"سهجا بص  اسبثا" قسقبلثجناايس مةبلس ب
 ب هذالبلث بذابي"ام ذسب سثبلذسيةبلث اسنمذةب1963 ااحبلثم "اقةب سث" قسقبلثقالامةبلذس ب

 ضم بقسياةبلث" قسقبلثجناايس مةب  ةبلثقالامةد
 لاذذابضذذا ب ثذذح بصذذ ةبهذذا بلثجئل ذذةبا "اذذ ب ماضذذال  بينمذذ  بيذذ بيالضذذماب
لثقذذسياةبلثذذج ث بلثم"س ذذابي  ذذس مبنذذ بيانمذذسبلرقذذابصذذ ب ذذمسقبلثبذذجيابلذذ بلثبلذذسيةب

يا م بإثذابياةايذةبيخ ا ذةبلذ بلثقذا بيذ بلثجناايس مةب وقاقبلاليسسة ب ن  بيانمسب
يةذذذذمب قاللذذذذجبلثقذذذذسياةبلثذذذذج ث دبلثماضذذذذاعبلث تبي م ذذذذ بصذذذذ بياةايذذذذةبلثقذذذذسياةبلثذذذذج ث ب
لثجناايس ذذ بلث ذذ بانذذج ب سث ذذسسبإثذذاباسذذن  بلث"مذذ بلثجناايس ذذ بنذذ  بلثذذج تب ابق ذذ ب
بلث ذذالالةبنذذ  بيلذذسثبنسب ذذال بفكسيذذتب  تبيا ذذاةبف بيسذذ قلاةدب رذذسثاغمبيذذ بفةبلثقذذسياةب

لثجناايس ذ بهذابقذسياةبلاصذ بلث ذ  بإالبفةبيبذس القباج باذتبصذ بقاللذجبلا س مذةبنسيذتب
يذذذ بف تبلثمبذذذس الق بب1815؛بب ا"ذذذجبي"سهذذذج بص  اذذذسبث"ذذذس ب(1)قذذذجبنذذذجفقبياذذذاباليذذذ ب " ذذذجب

                                                           
1 Rosalyn Higgins, The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: 

Recent United Kingdom Experience (79 AJIL, Issue 641، July 1985) P1. 
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 ب ذذاباذذمب ماقلنذذسبابجيذذجب ئقذذسقبلثمم اذذ  بلثجناايس ذذ   بثاذذج تب يذذالالنمب رمذذسةبقاللذذجب
لل مذجقبلثذج تبلال ئرمذةبنااانذاتبإكذسبالبب1818 ص بلذس ب ب( 2)لث قج ب لثلجلئ بن انمب

شسن بثمكاةبيكم  بالا س مةبص  اذسبلثمذانائ  ب اذمب ماق ذتبإضذسصةب  قذةبلثذاالئل بلثم ممذ  ب
ث  ذذذذذاةباسثمذذذذذةبثل قذذذذذةبلثذذذذذاالئل بلثم اضذذذذذ  بصذذذذذ بااا لنذذذذذسب  ذذذذذس قةبلاذذذذذاب  قذذذذذةبلثقذذذذذسنم  ب

نذذذ  بب1928سصسيذذذسبث"ذذذس بدبب صذذذ ب ذذذمسقبيبذذذس القبلث ذذذج ب بقذذذس قبلا س مذذذةبه(3) سثلمذذذست
لثذذذج تبلاليابكمذذذة ب ا مذذذ بفهم  نذذذسبصذذذ بفينذذذسبف تبلا س مذذذةب  ثمذذذةبا ةذذذم بنسصذذذةبلثقاللذذذجب
بيذذذذ بإح ذذذذس بلث " ذذذذةبلثجناايس ذذذذمةب و ذذذذاب لث س ذذذذمةبلثم "اقذذذذةب سث م  ذذذذ بلثجناايس ذذذذ بلن ذذذذجل  
لي نس هذذذس ب و ذذذابفةبهذذذا بلالا س مذذذةبا"ذذذجبإقامممذذذةبيذذذ بو ذذذابيلذذذسقباللمقنذذذس بصقذذذجب ق ذذذتب

يابذذةبإثذذاباذذج ب بف  ذذاب فشذذم بيلسقذذسبلاذذابلثمسذذ ا بلث"ذذسثم  ب يذذ برذذمبنسيذذتبلثبسقذذةب
لثخلذذا بلثهذذمب لثكلذذابصذذ باذذسئبابلث" قذذسقبلثجناايس ذذمةبصذذ بلنذذجبلثيذذمبلثم بذذج ب هذذ ب

 بلث  ب  يتبي"ةمبلثلال بلثسذسنج بصذ ب1961لا س مةبص  اسبثا" قسقبلثجناايس مةبلس ب
سبلاابفةابقاللجبلثقسياةبلثج ث بلث"اص بح ذالبلث" قسقبلثجناايس مةب يلتبص ب ي سق ن

فةباسذذ مابصذذ بوكذذمبلثمسذذسن بلث ذذ بثذذمبيذذ مباسذذاب نسب ذذالوةبصذذ بيذذ بهذذا بلالا س مذذةادبب
 ا" لذذابهذذذا بلالا س مذذذةبلث ذذا  بهذذذ بلثماقذذذابلث ذذذسسبثا" قذذسقبلثجناايس ذذذمةبنذذذ  بلثذذذج تدب

                                                           
تم ترتيب رؤساء البعثات الدبلوماسية وفق  1815فيينا عام بموجب المادة األولى من معاهدة  2

ثالث طبقات وهي طبقة السفراء ومبعوثي البابا ،ويليها طبقة الوزراء المفوضين وَمْن في حكمهم، 
ثم طبقة القائمين باألعمال. ونصت االتفاقية المذكورة على أن تتقدم كل طبقة على الطبقة التي 

 مبعوثي الطبقة الواحدة على أساس األقدمية. انظر في ذلك:تليها، ويكون الترتيب بين 
Randall Lesaffer, Vienna and Codification of Diplomatic Law( Oxford Public 
International Law: Oxford Historical Treaties Review 2019) available at 

2020) p3.-01-. (visited at 2ouplaw.comwww.opil. 
3    Randall Lesaffer, The Congress of Aachen (Aix-La-Chapelle) of 1818 and 

the    Completion of Vienna System, Ibid, P2. 

http://www.opil.ouplaw.com/
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مذذة بثذذذالبصذذذ ةب رسل  ذذسئبفةبي"ةذذذمبلثقاللذذذجبلث ذذ باةذذذما نسبهذذذا بلالا س مذذةبهذذذ بقاللذذذجبلا 
 .فوكسينسباالل بو ابلاابلثج تبلث  ابف ال بص نس

 إثذذذابقسيذذذالبياضذذذاعبلثقذذذسياةبلثجناايس ذذذ  بهاذذذسابياضذذذاعبوقذذذاقبلاليسذذذسةب  
لثم م ذذ بصذذ بياةايذذةبلثقذذسياةبلثذذج ث بثبقذذاقبلاليسذذسة بلث ذذ بونذذاقب الاذذائقب الذذائقب

س بلثيذمبلثم بذج بص باسئبابالو بثماةايةبلثقسياةبلثذج ث بلثجناايس ذ  ب ابجيذجلبياذاب مذ
(بيذ ب38 بيس مج بيلس ئهسبه بلثقا بي بلثملس ئبلثالئ  بص بلثمذس  ب 1945لس ب

لثاةذس بلث س ذذ بثمبكمذةبلث"ذذجتبلثج ثمذةدب ا" لذذابياةايذةبوقذذاقبلاليسذسةبوجي ذذةبلث"نذذجب
إ لبيسبقائيتب ماةايةبلث" قسقبلثجناايس مةبلثةذسئرةبصذ بفلمذسقبلث ذسئبا ب لث ذ بااقذاب

ابلنجبلثقذسياةبلثذج ث بلث قا ذجيبصذ بنذالك ا بلث ثذابياذابلا سقذسقب  ذ  سثمسبص بف اثنسبإث
لث ذذذذ ب  يذذذذتبف تبلل ذذذذال بثاذذذذج تبلثسذذذذ ج بن "ةذذذذنسبلثذذذذ " بللذذذذاب " ذذذذسقبب1648لذذذذس ب

 ناايس ذذذمةب لنمذذذذةب "ذذذذجبوسذذذمنسبلثلذذذذالعبثلذذذذسثبنسبضذذذذجبلثسذذذالةبلثجيامذذذذةبصذذذذ بلث"لذذذذائب
جناايس ذمةبيخ ا ذةبامسيذسبلثا لادبصسثةا  بلث  بيتلقبص بوانسبياةايذةبلث" قذسقبلث

لذذ بااذذحبلث ذذ بيتذذلقبص نذذسبياةايذذةبوقذذاقبلاليسذذسة بلث ذذ بثذذمبحكذذ بثنذذسباذذسئباب ابذذ بل ب
يخ  ةبهسن ب ئل ابي بلثقاللجبلث"ا مذةبن اذحبلث ذ با قذابننذسبياةايذةبلثقذسياةبلثذج ث ب

ثذمبب1945لثجناايس ذ دبقلذ بينسحذةبلثبذامبلث"سثممذةبلث سيمذةب ال ذمسبلثيذمبلثم بذج بلذس ب
اذذسابقاللذذجب  ثمذذةبا ذذاضبلث  ليذذسقبلاذذابلثذذج تب ذذسو ال ب ضذذمسةبوقذذاقبلاليسذذسةبا ذذ به

لث ذذ بنسيذذتبيبلذذائ بصذذ بيةذذس بلثبمسحذذةبلثجناايس ذذمةب ومسحذذةبلثقسيذذال ب نسيذذتبلثاةذذا ب
لث نذذسب لينذذسبيذذ بلثتذذخ ةبلثجلقامذذذةبثاذذج ت بث ذذ بلثبذذامبلث"سثممذذذةبلث سيمذذةب يذذسبقذذس قبلثمذذذتب

هذ بااذحبلثبقذاقب لال ئلننذسبنسيذتبيذ بلث ذ سمب ب انسبي بيآ  ب َنذاقبلث"ذسثمب ذلةبا س
 ئل ب ثذذذذح ب إةبلو الينذذذذسب ا" ب هذذذذسبيذذذذ بلثماا ذذذذ لقبلث ذذذذسسبثاسذذذذ  بلث"ذذذذسثم ب لثاةذذذذس ب
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لث"ذذذسثم بلث جيذذذجبصذذذ بوذذذ بلثيذذذمبلثم بذذذج دب قذذذجبلي"كذذذسب ثذذذحبصذذذ بي  ذذذسقبلثيذذذمبلثم بذذذج ب
  فلمسثنسب مسبص ب ثحب نسالانسبلثم خللةب فقن انسبلثانمسمةدب

 ذذذسئبابنذذذجفبلث    ذذذابقذذذجحسبلاذذذابلثاصذذذابيذذذ بيسذذذ ا بوقذذذاقبلاليسذذذسةبياذذذاب ثذذذحبلث
 ا" ب هسب ماقالبيالر  ب ي"سهجلقبا اضبلث  ليسقب  ثمةبلاذابلثذج تب  لمنذسب ذلقن  ب
ئقسنمذذةب قةذذسنمةباالقذذالباا  ذذاهسب لالث ذذ ل بننذذس ب نسيذذتبلثلجلحذذةبلثب م مذذةبثماةايذذةبوقذذاقب

ل بلإلل ةبلث"سثم بثبقاقبلاليسسةبلاليسسةبهابإل ةبلث معمةبلث"سيةبثأليمبلثم بج ب
دب ر  بلثاةابل بلث جتبلثقسنمبواتبلث ممةبلثقسيايمةبثنذالبلإللذ ة بص يذتب1948لس ب

 ربذذ بنذذسةبصسابذذةبللذذابوقذذاقبلاليسذذسةب ثذذتب ممذذةبف نمذذةب لق  مذذةب  مس ذذمةبنلذذا بالب
ةب ثمبحقا بي بشلينسبلي قس لقبلثمجئ ةبلثتكامةب ليتبغ ابيا   بثيتبن سس ةبنسةباا م

حك بقالئل ب  ةبلثاةابإثذابياضذالت بف بيالقذلبلثذج تب  ذااننسبلث لذاب  بلثذايبنذسةب
  سإلقمسعب  ةبي"سئضةد

 ثاضذذابوذذجبثذذاثحبلث ذذجت باذذمبإصذذالنبيب ذذا بلإللذذ ةبصذذ بي"سهذذجا  ب  ث  ذذ  ببب
همذذسبلث"نذذجبلثخذذسسب ذذسثبقاقبلثمجيمذذةب لثسمس ذذمة ب لث"نذذجبلثم "اذذ ب ذذسثبقاقبب1966لذذس ب

ق مسيمذذذذةب لث قس مذذذذة ب بتذذذذك بلإللذذذذ ةبلث"ذذذذسثم بثبقذذذذاقبلاليسذذذذسةبيذذذذابلالق لذذذذس حةب لال
لث"نجي بلث ا بلثتالةبلثج ثمةبلث لا بثبقاقبلاليسذسةبلث ذ بنسيذتب الباذ لتبهذ بلث ذسسب
ثماةايذذةبلثقذذسياةبلثذذج ث بثبقذذاق ب لث ذذ با الذذتبلانذذسبلث"جيذذجبيذذ بلالا س مذذسقبلثج ثمذذة ب

 لاابق  بيسبانج بلثمتبياةايةبلثقسياةببلث"سثممةب لإلقامممة بلث"سيةبيانسب لثخس ةد
لثجناايس ذذ  بانذذج بياةايذذةبوقذذاقبلاليسذذسةبصذذ بلث ذذسسبإثذذابلثاصذذابيذذ بيسذذ ا بااذذحب

 لثبقاقب صاضبلو الينسب ا" ب هسد
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 لاذذذابف ذذذسسبنذذذ بااذذذحبلثمقسئيذذذسقبنذذذ  بلثماةذذذاي   بي ةذذذدب ذذذلةبلث بذذذابصذذذ بب
 ةبثبقذاقبلاليسذسةبياذ  بياضاعبلثبلذسيةبلثجناايس ذمةبلث اسنمذةبصذ بي ذ لةبلثاذال بلثلذا

 سث بجحسقبلث  باةابلثبلسيةبلث اسنمةبلاابلثمبحبص بيالقنةبوقاقبلاليسسةدب يذ ب
 هاسبقجباةنابلث ممةبلث"اممةبثنا بلثجئل ةدب

 نطاق الموضوع 
 سثاغمبي بفةبن  بي بياةاي  بلث" قسقبلثجناايس مةب وقاقبلاليسسةباا ممسةب

لث"ذس  بإالبلينمذسبيخ ا  ذ  بيذ بو ذابلثماضذذالسقببإثذابقذسياةب لوذجبهذابلثقذسياةبلثذذج ث 
 لثهذذذذجل بلق  صذذذذسبالبيا ذذذذ ب قذذذذا بوسثذذذذةبيذذذذ بلالشذذذذ  سابنذذذذ  بلثماةذذذذاي   ب قاللذذذذجهمسب
لثبسكمذذذذةبلاذذذذجبلثبذذذذجيابلذذذذ بلي نذذذذسابوقذذذذاقبلاليسذذذذسةبيذذذذ بقلذذذذ بلثم م "ذذذذ  ب سثبلذذذذسيةب

ةبص ةنابلثجناايس مة ب ئرمسبها به بلثلائ بلث"ابةةبثنا بلثجئل ة بفيسب ائانسبلثج مق
ن بجيذجبيلسقنذذسب وذذج  هسبلث"اممذذة ب هاذسبحمكذذ بلثقذذاتب ذذلةبهذا بلثجئل ذذةبي"امذذةب سثبلذذسيةب
لث اسنمذذةبصذذ بإ ذذسئبلث" قذذسقبلثجناايس ذذمةب  ةبلث" قذذسقبلثقالذذامةبلث ذذ بحبكمنذذسبيةذذس ب
يخ الب ض  بيابلابص بلثمسسن بلثمجيمةب لث  سئبة ب ثمستب ب مب فهممذةبلث" قذسقب

 قسقبلثج ثمةدلثجناايس مةبص بلث" 
فيذذذذسبلذذذذ بلثبلذذذذسيةبلث اسنمذذذذةب  ةبغ اهذذذذسبيذذذذ بلثبلذذذذسيسقبلثقةذذذذسنمةب لثمجيمذذذذةب

– لإل لئبة( بصاثحبيا  ب ق صسبثابلسيسقبلثقذا  بإثذابيذسباتذكاتبلثبلذسيةبلث اسنمذةب
يذذذذ بق ذذذذجبيلاذذذذ بفيذذذذس ب ذذذذالسقبلثج ثذذذذةبلثمةذذذذم ةبثم سشذذذذا ب-يذذذذسبثذذذذمبيذذذذ مبلث اذذذذسالتبلانذذذذس

مةباتذذك بقذذالنمبقل ذذا بضذذجبوقذذاقبيال ا نذذسبلق لس ذذنسبلث اذذسن بلذذ بلي نسكذذسقبقسذذم
 لثم مم  بلاابلقاممنذس ب ثذمسبي ذا بيخسث ذسقباسذ اقالبلثمسذس ثةبلثمجيمذةبف بلال لئبذةدب
فيسب ممسبي "ا ب ماضاعبوقاقبلاليسسة بص ةبها بلثجئل ةبي"امةب سثبقاقب لقبلثللم"ةب
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مجيمةب لثسمس ذمةب(بي بلث"نجبلثج ث بلثخسسب سثبقاقبلث2/4لثخس ةبلثالئ  بص بلثمس  ب 
 ثذحبفينذسب    (4) بص احبلثبقاقبه بلث  بام  بلثاال بلثلذا ةبثبقذاقبلاليسذسة1966لس ب

 ق صذذذذس بث ذذذذ بلثبقذذذذاقبلثقذذذذا بلثذذذذالئ  ب سث"نذذذذج بالبح ذذذذاالبثاذذذذج تبلال ذذذذال باق  ذذذذجهسبف ب
لالي قذذسسبيانذذسب سث باذذ بيذذ بلالث  ليذذسقبلثذذالئ  ب تذذلينسبصذذ بنذذ بلث قذذسقب لثةذذا  ب مذذسب

 ا  بلال   اسنمةبلث  بقجبامابننسبلثج ثةب انج بفيانسب ل  قالئهسدص ب ثحبلثة
(بي بلث"نذجب لث ذ ب2/4ها بلثجئل ةبغ ابي"امةب ك بلثبقاقبلثالئ  بص بلثمس  ب 

اا مذذذ بلثذذذابلثاذذذال بلثلذذذا ةبثبقذذذاقبلاليسذذذسة ب إيمذذذسباق لذذذاب رتذذذك بقذذذسسبلاذذذابر رذذذةب
لجيمذذةب لثم"اابذذةب لثبذذ بصذذ بوقذذاقبيانذذس ب هذذ بلثبذذ بصذذ بلثبمذذس  ب لثبذذ بصذذ بلثسذذ يةبلث

لذذذج بلثخةذذذاعبثممسئ ذذذسقبلثذذذاقب لال ذذذ ع س دبهذذذالبلث بجيذذذجبح ذذذجبيلذذذائ بصذذذ بفهممذذذةبااذذذحب
لثبقاقبلإليسسيمة ب ثمسبثابلسيةبلثجناايس مةبلث اسنمةبي بفرابي سشابلا نس ب يةالبثمسب

 فرل تبلثالقابلث"ما ب لينسبي بفك ابلثبقاقبلاضةبث ي نساب سلالبلثبلسيةدب
اقذذذذسياةبلثذذذذج ث بلثجناايس ذذذذ  بصذذذذ ةبلث م ذذذذاب سثبلذذذذسيسقبلثقةذذذذسنمةب يانذذذذسب صقذذذذس بث

لث اسنمذذذةبالبح"اذذذ بلث باذذذ بيذذذ بلالث ذذذ ل ب ذذذسو ال بقذذذالي  ب فيةمذذذةبلثج ثذذذةبلثمةذذذم ةب لذذذج ب
 بضمسيسبال  قالئهسب فيانسب ب اتذ م"سبإليمذس بلث" قذسقبب(5)لث جق بص بشئاينسبلثجلقامةب

                                                           
(، الحق في 7(،  الحق في السالمة البدنية والمعنوية )المادة 6وهي الحق في الحياة )المادة  4

الفقرتين األولى والثانية(  الحق في الحرية وعدم الحبس  8الحرية من االسترقاق واالستعباد )المادة 

نائية عند االتهام (، والحق في التمتع بالشرعية الج 11لمجرد عدم الوفاء بالتزام تعاقدي ) المادة 

(، الحق في الخصوصية والحياة 16(، الحق في الشخصية القانونية )المادة 15والمحاكمة )المادة 

 (.  18(، والحق في حرية الفكر واالعتقاد والضمير)المادة 17الخاصة )المادة 
( من معاهدة 12وكذلك المادة ) 1961( من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية عام 41/1المادة ) 5

( من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية عام 55، والمادة )1928هافانا للعالقات الدبلوماسية عام 

( من اتفاقية فيينا الخاصة بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المنظمات الدولية 77، والمادة )1963

 . 1969( من اتفاقية البعثات الخاصة عام 47، والمادة )1975لعام 
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يذذ ب ثذذح بصذذ ةبوقذذاقبلاليسذذسةبلثم"امذذةبصذذ بهذذا ببلثا حذذةب لث "ذذس ةبنذذ  بلثذذج تدب رذذسثاغم
لثجئل ذذذةبا "ذذذاضبصذذذ بن  ذذذابيذذذ بلثومذذذسةبإثذذذابلي نسكذذذسقبقسذذذممةبيذذذ بق لذذذ بلثم م "ذذذ  ب
 سثبلذذذسيةبلثجناايس ذذذمةبلث اسنمذذذةبصذذذ بلثذذذج تبلثمةذذذم ة ب رسذذذلالبهذذذا بلثبلذذذسيةبلثمقذذذائ ب

 ف ذذذ بتبيبسكمذذذذةبلث سلذذذ بفيذذذذس بقةذذذس بلثج ثذذذذةبب(6)1969 ماقذذذالبلا س مذذذذةبص  اذذذسبلذذذذس ب
ثمةذم ةبفيذال بيسذ بم   بيذسبثذذمبيذ مبلث اذسالتبلذ بلثبلذذسيةدب لثا م ذةبهذ بإصذ قبلث سلذذ بل

 ي بلث"قسم ب ضمسعبوقاقبلثةبسحسدب
هذذذذا بلثمسذذذذلثةب بسقذذذذةبإثذذذذاب بذذذذابيذذذذ بلثاسومذذذذةبلثقسيايمذذذذة بإ بفةبلثيذذذذابي "اذذذذ ب
 سي نسكذذذذسقبقسذذذذممةبيذذذذ بقلذذذذ بلثم م "ذذذذ  ب سثبلذذذذسيةبلثجناايس ذذذذمةبلث اسنمذذذذةبثذذذذ " بيذذذذ ب

 ذذ باا مذذ بثااذذال بلثلذذا ةبثبقذذاقبلاليسذذسةب لقبلثقاللذذجبلريذذا بضذذم بياةايذذةبلثبقذذاقبلث
قاللجبلثقسياةبلثج ث بثبقاقبلإليسسة بي  بو بلاليسسةبص بلثبمذس  ب وقذتبصذ بلثسذ يةب

  .7لثلجيمةب لثم"اابة ب وقتبص بلث بائبي بيمسئ سقبلثاقب لث"لا حة
ها بلثجئل ةب "االةبابلثبلسيةبلثجناايس ذمةبلث اسنمذةبصذ بي ذ لةبلثاذال بلثلذا ةببببببببببب

ثبقاقبلاليسسةبابابس تبياسقتةب ااضمدبلثمسلثةبلثملا وة ب لإلوس ةبننسبي بقممذاب
 قاليلنس ب يبس ثةباقجحمبلثمق اوسقب تلينسب  ثحب ص بقلةبيان مةبياس  ةد

 قلةبلثجئل ة
 ذ  اةبي"سث ذذةبياضذاعبهذذا بلثجئل ذذةب صقذسبثخلذذةبراسنمذذةبصذ بي ب ذذ  بف س ذذ   ب

بهمس:بب
 

                                                           
للعالقات الدبلوماسية " يتمتع المبعوث الدبلوماسي  1961( من اتفاقية فيينا عام 31/1المادة ) 6

 بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها".
7

 .1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 2/4راجع في ذلك نص المادة )  



 
 

442 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول  لوم الشرعية والقانونية        عالجملة 

 

 لثم بابلث ت:بلثبلسيةبلثجناايس مةبلث اسنمةب
 لثملاالبلث ت:بلث سبلث اسفمةب لثقسيايمةب

 لث اعبلث ت:بلثاةابسقبلثملائ بثابلسيةبلثقةسنمة
 لث اعبلث سي :بلثافيبلثالقدبص بلث قتب لثممسئ ة

 االبلث سي :بيلسقبلثبلسيةبلث اسنمةلثمل
 لث اعبلث ت:بلثالسقبلثتخل بثابلسيةبلث اسنمة

 لث اعبلث سي :بلثالسقبلثماضال بثابلسيةبلث اسنمة
 لثم بابلث سي :بلثاال بلثلا ةبثبقاقبلاليسسة

 لثملاالبلث ت:بلثم نا ب لثمعمسئ
 لث اعبلث ت:بي نا بلثاال بلثلا ةبثبقاقبلإليسسة

  :بيعمسئبلثاال بلثلا ةبثبقاقبلاليسسةلث اعبلث سي
 لثملاالبلث سي :بيب ا بلثاال بلثلا ةب فرابلثبلسيةبلث اسنمةبلا نسب

 لث اعبلث ت:بلثب بص بلثبمس ب
 لث اعبلث سي :بلثب بص بلثس يةبلثلجيمةب لثم"اابة

 لث اعبلث سثا:بلثب بص بلج بلثخةاعبثااقب لث"لا حةبببببببببب
 ن ابلثممكاةبثمالقنةبلي نسابوقاقبلاليسسةلثملاالبلث سثا:بلث جل

 لث اعبلث ت:باجلن ابلثقسياةبلثج ث بلثجناايس  
بلث اعبلث سي :بلث جلن ابلثقةسنمة

ب
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 المبحث األول
 الحصانة الدبلوماسية الجنائية

إةبقاللذجبلثبلذسيسقبلثجناايس ذمةبن  اهذسبيذ بقاللذجبلث" قذسقبلثجناايس ذمةبنذذ  ب
لثقسياةبلثذج ث  ب ا" لذابلا س مذةبص  اذسبثا" قذسقبلثجناايس ذمةبلثج تب لقبف  بلاص بص ب

يذذذ بلإلي ذذذساللقبلث لذذذا بصذذذ باذذذسئبابلثقذذذسياةبلثذذذج ث بلثم"س ذذذا بو ذذذابفينذذذسبب1961لذذذس ب
  َيذذذذذتبلثقاللذذذذذجبلث"ا مذذذذذةبلثم "اقذذذذذةبن اذذذذذحبلثبلذذذذذسيسقبصذذذذذ بيلذذذذذاسبشذذذذذسياةب  لضذذذذذبةب

مجيمذةب لإل لئبذة ب  اببةدب الا بلثبلسيةبلثقةسنمةبلث اسنمذة بإضذسصةبإثذابلثبلذسيةبلث
ص بيقجيةبلثبلسيسقبلثتخلذمةبثام "ذار  بلثجناايس ذ   بلث ذ بف ث نذسبلا س مذةبص  اذسبث"ذس ب

لاسحةبقس ة ب  ثحب سثاةابإثابفهم  نسب ضا ئانسبث مكذ  بلث " ذةبلثجناايس ذمةبب1969
يذذذذ بف لننذذذذسبثمنسينذذذذسب بابذذذذةب ل ذذذذ ق تبصذذذذ بإقاذذذذممبلثج ثذذذذةبلثمةذذذذم ةدب رمذذذذسبفةبلثبلذذذذسيةب

مةبلث اسنمةبن  اهذسبيذ بلثبلذسيسقبلثقةذسنمةبلثقذا باتذك بق ذجل بلاذاب ذابسةبلثجناايس 
قسياةبلثج ثةبلثمةم ةبي بو ابلإلقاذممب لثشذخسس بصذ ةبلث بذابلذ بلث ذسبلث اسذفمةب
 لثقسيايمذذةبث اذذحبلثبلذذسيةبا"ذذجبيسذذلثةبغسحذذةبصذذ بلثهممذذةبقلذذ بلثخذذاضبصذذ بفحذذةبيسذذسن ب

لثجناايس ذمةبلث اسنمذذةبي"اذ بن بذذابفقذا دب هذالبلثم بذذابلثمخلذ بثماسقتذذةبلثبلذسيةب
يسلث   بهمس:بف سبااذحبلثبلذسيةب يلسقنذس ب  ثذحبيذ بقذ تبيلالذ  :بلثملاذالبلث تب
  مذتبيقذسعبلذذ بلث ذسب لثملذذائلقبلث ذ بنا ذتبلا نذذسبلثبلذسيةبلثقةذذسنمةبلث اسنمذة بفيذذسب
لثملاذذذذذذالبلث ذذذذذذسي بصنذذذذذذابث بذذذذذذابيلذذذذذذسقبااذذذذذذحبلثبلذذذذذذسيةبلاذذذذذذابلثمسذذذذذذ اب  بلثتخلذذذذذذ ب

  لثماضال د
ب
ب
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 طلب األولالم
 األسس الفلسفية والقانونية

يان ب بابلث اعبلث تبي بهالبلثملاالبلاابلثملائلقبلث  ب ص"تبلثذج تبإثذاب
لالل ذذال ب سثبلذذسيةبلث اسنمذذةبثامم اذذ  بلثجناايس ذذ   بن  اهذذسبيذذ بلثبلذذسيسقبلثقةذذسنمةب

ث   بلثقذذا  بفيذذسبلث ذذاعبلث ذذسي بصنذذابثلمذذسةبيذذسبف ذذ قابلامذذتبلثذذافيبصذذ بلث قذذتب لث"مذذ بلثذذج ب
  تلينسدببب

 النظريات المبررة للحصانة القضائية: الفرع األول
ئغذذذذمبإةبلث" قذذذذسقبلثجناايس ذذذذمةب مذذذذسباتذذذذ م بلامذذذذتبيذذذذ بولذذذذسيسقب لي مذذذذساللقب
ثامم ا  ب لثم "ار  به بيمسئ ةبقجحمة بإالبفةبلث بابص بلثملائلقبلث اسفمةب لثقسيايمذةب

يذذ لتبفيذذال بيلا وذذس  بقس ذذةب فةبلث ذذ بقسيذذتبلا نذذسبلثبلذذسيةبلثجناايس ذذمةبلثقةذذسنمةبالب
لثبلذذسيةبا"ذذجبل ذذ  اس  بلاذذابفهذذمبيلذذجفي بل  ذذجي بيذذ بي ذذس  بيةابذذةبلثقذذسياةبهمذذسبيلذذجفب
لثتخلذذذمةب يلذذذجفبلإلقامممذذذةبصذذذ ب قذذذتبلال ل قب مذذذتبلي نسكذذذسقبوقذذذاقبلاليسذذذسةبيذذذ بقلذذذ ب

 لثم م "  بننسبص ب  تبلجيج د
سبلث اسنمذذذة بلثقةذذذسنمةب يانذذذ صذذذ بإ ذذذسئبلث بذذذابلذذذ بلث ذذذسبلثملذذذائ بثابلذذذسيةب

فيقسذمبصقذذتبلثقذذسياةبلثذذج ث بإثذذابر رذذةبلا سهذذسقبيةابذذة:بلالا ذذس بلث تبيذذان بإثذذابيةابذذةب
 ب لث ذذسي بحقذذا بلاذذابيةابذذةبلثلذذ ةبلث م  امذذةبExtra Territorialityلالي ذجل بلإلقاممذذ ب

Personal Representationب لث سثذذذذذابح" اذذذذذ بيةابذذذذذةبيق ةذذذذذمسقبلثاوم ذذذذذةبب 
Functional Necessity (8) ا"ذا بإثذابلنذجبلث  مذتببدبصاةابةبلالي جل بلإلقامم  بلث ذ

                                                           
8 Mitchel S. Ross, Rethinking Diplomatic Immunity: A Review of Remedial 
Approaches to Address the Abuses of Diplomatic Privileges and Immunity 
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

غا ر ذذاسبصذذ بلثقذذاةبلث س ذذابلتذذا باقذذا بلاذذابلص ذذالضبي ذذس  بفةبلثمم ذذ ببلثجناايس ذذ ب
صذذ بإقاذذممبلثج ثذذةبلثمةذذم ةبثذذمبح ذذس ئبإقاذذممب  ث ذذت ب فةبإقسي ذذتبصذذ بإقاذذممبلثج ثذذةبلثمةذذم ةب

 ذجل لبإلقسي ذتبصذ ب  ث ذت ب يمسئ ذةب يمسئ  تبث"ماتبلثجناايس  ب مقابلث " ةبثجينسبهابلي
دبهذذذالبلالص ذذذالضبهذذذابيذذذ بفقذذذ بالابذذذابلذذذج ب(9)ث"ماذذذتبلثجناايس ذذذ بصذذذ بقذذذ  بيذذذ بإقاممنذذذس

قةذذذذاعبلثمم ذذذذذ بلثجناايس ذذذذ بثقةذذذذذس بلثج ثذذذذذةبلثمةذذذذم ةبق صذذذذذسبثملذذذذجفبلإلقامممذذذذذةب يلذذذذذجفب
لثتخلذمةبلاذذابلثذذاغمبيذ باالقذذج بلث "اذذ بلاذابإقاممنذذسدب رسذذلالبلثاقذجبلثذذايباذذمبااق نذذتب

لثم م ذذ بصذذ بلذذج بو مقذذةب  لقعمذذةبلث ذذسسبلثذذايباقذذا بلامذذت بصقذذجب (10)ا بلثاةابذذةإثذذابهذذ
لث قتب فا تبإثابلث بابل بف سبفقا بث لابابلثبلسيةبلثجناايس مة ب يذ بهاذسبه اهسب

نلذجي بثاةابذةبلالي ذجل بلإلقاممذ ب يذ بفنذاالب لسانذسبيذ بببقس قبيةابةبلثل ةبلث م  امة
 اقج بها بلثاةابةبيلائلب ف س ذسبثابلذسيةبلث ذ بي م ذابلث قتبلث قا جيبصسا  ب ياي سك ادب

ننذذذذسبلثمم اذذذذ  بلثجناايس ذذذذ   بصذذذذ بإقاذذذذممبلثج ثذذذذةبلثمةذذذذم ةبحسذذذذ اجبإثذذذذاب ذذذذ  نمبلث م  امذذذذةب
 سل  ذذسئهمبحم اذذاةبئه ذذسننمبف بياذذاننم ب يذذ باذذمب قذذالبل ذذ ق ثنمب لذذج بلثمسذذسسبننذذم ب
                                                                                                                                                    

(American University International Law Review, Vol 4, Issue 1, 1989) PP 
177-179 available on the internet at 

2020).  -1-, (Visited on 21//digitalcommons.wcl.american.eduhttps: 
(، ص 1987، 4حامد سلطان وآخرون، القانون الدولي العام )دار النهضة العربية، القاهرة، ط  9

185. 
يرى البعض " إن االدعاء بالخروج على مبدأ اإلقليمية هو ادعاء صوري ألنها ال تخرج  10

لتزام بقوانين الدولة المستقبلة كما ان ملكية الدولة االجنبية للعقار الذي المبعوث الدبلوماسي عن اال
ً للقانون المحلي للدولة المضيفة " محمد طلعت الغنيمي ، الوسيط في  تشغله بعثته، انما يتم طبقا

. ويرى البعض االخر بان نظرية 252ص  1982قانون السالم ، منشاة المعارف باإلسكندرية ، 

قليمي "ال تمثل الواقع وال تتفق مع األوضا  الجارية الن المبعوث الدبلوماسي يلتزم االمتداد اإل
ً مختلفة مقابل خدمات فعليه يحصل  بلوائح الشرطة في الدولة المضيفة وكذلك يدفع ويؤدي رسوما
 عليها ويخضع لقوانين الدولة المستقبلة فعلياً "علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي والقنصلي

 .123(. ص 1979)منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
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 قذذذجبا"اضذذذتبهذذذا ببدهذذذال(11)ثةبصذذذ ب ثذذذحبيسس ذذذسب كاليذذذةب ه  ذذذةبلثذذذج تبلث ذذذ بحم ااينذذذس
لثاةابذذذةبهذذذ بلثقذذذا بثااقذذذج ب سل  سئهذذذسبااقذذذابصذذذ بف ذذذاثنسبإثذذذابلنذذذجبنذذذسةب مذذذتبلثماذذذااب
 ئه س بلثج تبي" ا بثنمب سثج ئبلث سسب لثاو ذجبصذ باسذ  ابلث" قذسقبلثج ثمذةبلمايذسب
 لثجناايس مةبناقتبقسسدبإثذابقسيذالب ثذحبص ينذسبالباقذج با سذ ال بثمذسبي م ذاب ذتبلثمم اذ  ب

 بي بولذسيسقبلاذجيسبي القذج ةبصذ ب  ثذةبرسث ذةبغ ذابلثج ثذةبلث ذ بثنذمبص نذسبلثجناايس   
  ةبام  امة ب الباقذج با سذ ال بفحةذسبثمذسبي م ذاب ذتبفصذال بف ذاهمبلثم ذا ي بيذ بفيب ذ ةب

هذا بلالي قذس لقبفا ذتبلث قذتبإثذاب رسذلالب .(12)ام  امةبيذ بولذسيسقب لي مذساللقب ناايس ذمة
لثجناايس ذذذذمة بصةنذذذذاقبيةابذذذذةبيق ةذذذذمسقبلث بذذذذابلذذذذ بف ذذذذسسبلقذذذذابث لابذذذذابلثبلذذذذسيةب

ث قذذج بالابذذال بفك ذذابقلذذاالبيذذ بلثاةابذذسقب لث ذذ بح"ذذجبيذذ بئ ل هذذسبلث  مذذتبنا اشذذات لثاوم ذذة
لث ذذذذذ بي م ذذذذذابننذذذذذسبلثمم ذذذذذ ببلثسذذذذذس قةدبصنذذذذذا بلثاةابذذذذذةباذذذذذا ب ذذذذذلةبلثبلذذذذذسيةبلثجناايس ذذذذذمة

اذةبلثجناايس  با"جبضا ئبةبثا مس ب منس ب وم  تبلاابفوس ب قتب ص بقذابيذ بلثلملي 
 لال ذذذذ ق تب " ذذذذجل بلذذذذ بفيبيذذذذخرالقب مذذذذسبصذذذذ ب ثذذذذحبقةذذذذالتبثااالحذذذذةبلثقةذذذذسنمةبثاج ثذذذذةب
لثمةذذذم ة ب  صقذذذسبثنذذذا بلثاةابذذذةبصذذذسةبلثبلذذذسيةبيقذذذائ بثااوم ذذذةبلث ذذذ بحقذذذا بننذذذسبلثمم ذذذ ب

ب .(13)لثجناايس  ب ثمستبثتخلتب
ب
ب
ب

                                                           
 ، القاهرة 2003صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام )دار النهضة العربية،   11

 .  732ص
 .128عائشة راتب، التنظيم الدبلوماسي والقنصلي ) دار النهضة العربية، القاهرة، ب ت(، ص 12

13 Mitchel S. Ross, Op Cit, P 177.  
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 الرأي الراجح في الفقه والممارسة: الفرع الثاني
لثذذذج ث ب ذذذسثيمبلثم بذذذج بيذذذ بفهذذذمب فغاذذذابلثلمذذذستبا" لذذذابفلمذذذستبث اذذذةبلثقذذذسياةب

لث قنمذذةبصذذ بي ذذستبلثقذذسياةبلثذذج ث بلثم"س ذذادب صذذ باقاباهذذسبلثمقذذج بإثذذابلث معمذذةبلث"سيذذةب
الاتبيةابذةبيق ةذمسقبلثاوم ذةبلثملامذةبلاذابينمذةبلث م  ذ بب1956ثأليمبلثم بج بلس ب

امذتبلالا س مذسقبلثجناايس  ب فكجقبلاذابفةب ثذحبهذابابلث ذسسبلثذايبحمكذ بفةباسذ اجبل
لثج ثمةبلثم يابلنالينسبث قابابلثبجبلال يابيذ بلثم لحذسب لثبلذسيسقبلث ذ بح ذالبفةبي م ذاب

دب البشذذحب ذذسةبهذذالبلثماقذذلبلاذذاب(14)ننذذسبلثم "ذذار  بلثجناايس ذذ   بلاذذجبال حذذةبينذذسينمبا
لثذذاغمبيذذ بفيذذتبح"لذذاب ذذالوةبلذذ بلالقذذابناةابذذةبيق ةذذمسقبلثاوم ذذة بث اذذتبي ةذذم بصذذ ب

قذذاب سثلذذ ةبلث م  امذذةب البيا  نذذس بثةبلثقذذاتب   ذذاب ثذذحبح "ذذ بيق ةذذمسقب لقبلثاقذذتبلث
لثاوم ذذذذذةبلثجناايس ذذذذذمةبقسثمذذذذذةبيذذذذذ بلثسذذذذذاجب لث ذذذذذسسبلثذذذذذايباقذذذذذا بلامذذذذذتب هذذذذذابلث م  ذذذذذ ب
لثجناايس  دب قجبلكستبلث"جيجبي بلثم"سهجلقبلثج ثمةب لقبلث" قةبهذالبلث اقذتبلثملاذ ب

م ةدب ي بفهمبااذحبلثم"سهذجلقبلا س مذةبلاابلث مابن  بلثل ةبلث م  امةب يق ةمسقبلثاو
لث ذذذ بفقذذذاقب ذذذسث مابنذذذ  بلثاةذذذاب   بث لابذذذابب1961ص  اذذذسبثا" قذذذسقبلثجناايس ذذذمةبث"ذذذس ب

لثبلذسيةبلثجناايس ذذمةب قذائقبصذذ ب ي سق نذسب ذذلةبادددهذج بااذذحبلالي مذساللقب لثبلذذسيسقب
س ذمةبالبياي بإثذابابق ذ بيلذسثدبلالصذال  بنذ بإثذابضذمسةبإي ذسالبينذس بلث " ذسقبلثجنااي

                                                           
( ص 230، الكتاب السنوي، المجلد الثاني، البند رقم )1956تقرير لجنة القانون الدولي عام  14

-9( بتاريخ 123. وقد ذهبت محكمة النقض المصرية بمناسبة النظر في الطعن المدني رقم )163
إلى االخذ بنظرية مقتضيات الوظيفة المتضمنة للصفة التمثيلية ألعضاء البعثة  1977 -11

الدبلوماسية كأساس للحصانة القضائية بقولها ان " األصل في الميزة أو الحصانة التي يتمتع بها 
المبعوث الدبلوماسي بأنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته في جو من الطمأنينة بعيداً عن 

للقضاء  المؤثرات في الدولة المعتمد لديها وهو ما يستتبع اعفاء الممثل الدبلوماسي من الخضو 

م،  1977نوفمبر  9اإلقليمي للدولة األخيرة " محكمة النقض المصرية، حكم الدائرة المدنية في 

 .23م، ص  1978( مجموعة النقض، الجزء األول، 123بالطعن رقم )
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نا ذذ نسبيم اذذةبلثذذج تدددددادب البشذذحب ذذسةبهذذالبلثماقذذلبالا س مذذةبص  اذذسبح"لذذابلذذ ب لقعمذذةب
 ياضايمةبلث سسبلثايبح البفةبالاابلامتبلثبلسيةبلثجناايس مةبلثقةسنمةب مسبص نسب

صذذ بلث قذذا بب1963لث اسنمذذةدب  لقبلثماقذذلبالا ذذتبلا س مذذةبص  اذذسبثا" قذذسقبلثقالذذامةبث"ذذس ب
ا إ باجئابفةبلثقلجبيذ بهذا بلالي مذساللقب لثبلذسيسقبثذمسبإصذس  بقةبلثخسيسةبي بلثجي س

 ب صذ بلذس ب(15)" لثصال بن بضذمسةبلث ل بلث "ذستبثا " ذسقبلثقالذامةب سثامس ذةبلذ ب  ثنذس 
ث  تذذلبلذذ ب ذذااننسب لقبلثذذان بب1969قذذس قبلا س مذذةبلث " ذذسقبلثخس ذذةبث"ذذس بب1969

قب لالي مذذذذساللقب لقبلث" قذذذذةبصذذذذ بلث قذذذذا بلثسذذذذس "ةبيذذذذ بلثجي سقذذذذةبالثنذذذذج بيذذذذ بلثبلذذذذسيس
 سث " ذذذسقبلثخس ذذذةبثذذذمسبإلصذذذس  بلالصذذذال  بث ذذذ بثةذذذمسةبلث ل بلث "ذذذستبثا " ذذذسقبلثخس ذذذةب

  .(16)ثاوسن نسب سل  سئهسبام  ب  ثةا
 المطلب الثاني

 نطاق الحصانة الدبلوماسية الجنائية
صذذذ بهذذذالبلثملاذذذالب ذذذمكاةبلثاقذذذسعبيانذذذ لبلاذذذابيبس ثذذذةبث قس ذذذةبلذذذ باسذذذسهث  ب

لثسذذذخلتبلث تبي "اذذذ بن بجيذذذجبيذذذ بهذذذمبلثشذذذخسسبلثمخاثذذذاةب ماقذذذالبلثقذذذسياةبينمذذذ  :ب
لثذذذج ث بلثجناايس ذذذ بثا م ذذذاب سثبلذذذسيةبلث اسنمذذذةب لث ذذذاعبلث ت( ب لث ذذذسي بي "اذذذ بن بجيذذذجب
لثمج بلثايبحمكذ بفةباذاهالبلثمذتبااذحبلثبلذسيةبصذ بوذج  هسبلثماضذايمةب صقذسبثاقذسياةب

بلثج ث بلثجناايس  ب لث اعبلث سي (د
 

                                                           
15() The 1963 Vienna Convention on Consular Relations (UN Treaty Series, 

Vo1. 596) P 261.    
16 () The 1969 Convention on Special Missions ( UN Treaty Series, Vol. 1400) 

P 231.   
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 النطاق الشخصي للحصانة الجنائية: األول الفرع
لثبلسيةبلثجناايس مةبلث اسنمةبالباتذم بنذ بفلةذس بلث " ذةبلثجناايس ذمةبف بنذ ب
يذذذذ بحقذذذذا ب سث"مذذذذ بثذذذذجينسبف بثلذذذذسثبنسدب لامذذذذتبصذذذذسةبلثبذذذذجيابلذذذذ بلثالذذذذسقبلثتخلذذذذ ب
ثابلذذذذذسيةبلثجناايس ذذذذذمةبلث اسنمذذذذذةبي "اذذذذذ بن بجيذذذذذجبلثشذذذذذخسسبلثمخاثذذذذذاةب ذذذذذسث م ابن اذذذذذحب

 تذذك ب لضذذدب  ةبفيبثذذ سبن ذذانمب رذذ  بلقذذاب بي م "ذذاةب بلذذسيسقبقةذذسنمةببلثبلذذسية
 ناايس ذذذذذمةبفقذذذذذا بي ذذذذذ بلثبلذذذذذسيةبلثمجيمذذذذذةب لإل لئبذذذذذةب صقذذذذذسبالا س مذذذذذةبص  اذذذذذسبثا" قذذذذذسقب

دب رسثاغمبي بفةبلث " ةبلثجناايس مةبا  اةبي بر ثبصئذسقبهذمب1961لثجناايس مةبث"س ب
ث ا ذذذاةب لال لئبذذذاة ب صئذذذةبلثمسذذذ خجياةبصئذذذةبلثمم اذذذاةبلثجناايس ذذذ اة ب صئذذذةبلثماو ذذذاةبل

 لثخذذذج بلثخلا ذذذ اة بإالببفةبلا س مذذذةبص  اذذذسبلثمذذذانائ بيابذذذتبوذذذ بلث م ذذذاب سثبلذذذسيةب
 لثجناايس مةبلث اسنمةبثااي بيا ماةبإثابلث ئةبلث ثاب لث سيمةبصقطب  ةبلث ئةبلث سث ةدب

 فئة الممثلين الدبلوماسيين )السلك الدبلوماسي( 1.
لثماو ذذاةبلثجناايس ذ اةبلثذذاي بثنذمب ذذ ةبام  امذةب هذذمبفلةذذس باةذمبهذذا بلث ئذةب

لث " ةبلثجناايس مةبلثجلنمةبلث  باتم بنذ بيذ بئنذمسبلث " ذةب هذابالثتذخ بلثذايبا ا ذتب
ذسبف ب17لثج ثةبلثم" مذج ب سث لذا بننذا بلثلذ ةا  (ب لثذايبقذجبحكذاةب ذ  ا لبف ب البذا لبي اض 

ذذسب سثلمذذست   بلثذذاي بحتذذ ااةب ئقذذسقب ناايس ذذمةب ب نذذاثحبلثمذذاو   بلثجناايس ذذ (18)قسنم 

                                                           
 1961/ أ( من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية عام 1المادة ) 17
ثالث مراتب لرؤساء  1815وقبلها اتفاقية فيينا عام  1961من اتفاقية فيينا عام  14حددت المادة  18

البعثات الدبلوماسية وهم مرتبة السفراء ومندوبو البابا من درجة قاصد رسولي يعتمدون لدى 
وكيل رؤساء الدول، ومرتبة الوزراء المفوضون والمندوبون فوق العادة ومندوبو البابا من درجة 

قاصد رسولي يعتمدون من رؤساء الدول لدى رؤساء الدول، ومرتبة القائمون باألعمال وهم 
يعتمدون وزراء الخارجية لدى وزراء الخارجية. وللتفصيل راجع محسن الشيشكلي، القانون الدولي 

 .107( ص1965)جامعة حلب، 
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يخ ا ذذذةبابذذذج هسب اللئ بلثخسئقمذذذةبي ذذذ بلثمس تذذذسئ ب لثسذذذكاا ا ب لثمابذذذ  بلثذذذاي بحقايذذذاةب
 للمذذستبيسذذسلج بثذذانمسبلث " ذذةبصذذ باا  ذذابينسيذذتدب نذذ بفلةذذس بلث " ذذةبلثجناايس ذذمةبيذذ مب

ةبقاسنمذةبا"  انمبي بقل بلثج ثةبلثما اةب صقسبثقسياينسبلثجلقا بي م "اةب بلسيةبقةذسنم
(بيذذ ب37يلاقذذةدب ام ذذجبهذذا بلثبلذذسيةبو ذذابإثذذابفصذذال بف ذذاهمب تذذا  بوذذج انسبلثمذذس  ب 

ي م ذذابفلةذذس بف ذذا بلثمم ذذ بلثجناايس ذذ بلثذذاي بحعمتذذاةبلا س مذذةبص  اذذسبلثمذذانائ بب قاثنذذسباب
 تذا بب36إثذابب29ي"تبص بي سبلثمسك ب سثم لحسب لثبلسيسقبلثمذانائ بصذ بلثمذال بيذ ب

دب ص بوستباذالصابلثتذا  بلثمالذاسبلا نذس ب(19)"لثج ثةبلثمس قلاةبفالبحكايالبي بئلسحس
ص ةبفلةس بف ا بلثمم  بلثجناايس  بي م "اةبنذا سبلثبلذسيةبلث اسنمذةبلث ذ با م ذابننذسب

(ب فهمنسبلثبلذسيةب31-ب29 لقبلث ئةبلث  بيا م بلث نسب لثمالاسبلا نسبص بلثمال ب 
 لثمال ذذذذ قب لثمم ا ذذذذسقب لثمذذذذس  ب( ب وايذذذذةبلثمسذذذذك ب لثارذذذذسن ب29لثتخلذذذذمةب لثمذذذذس  ب

 (دب30
 . فئة الموظفين الموفدين للعمل بالبعثة الدبلوماسية2

 اتذذم بهذذا بلث ئذذةبلإل لئبذذ  ب لث ا ذذ  بيذذ بيذذاو  بلث " ذذةبلثجناايس ذذمةدب هذذخال ب
لثشذذذخسسبالبح"ذذذج ةبيذذذ بنذذذ  بفلةذذذس بلثسذذذاحبلثجناايس ذذذ  بثينذذذمبالبي م "ذذذاةب لذذذ ةب

   بلثماصذذذذجي بثا"مذذذذ ب سث " ذذذذةبلثجناايس ذذذذمةبث مذذذذ "نمبلث م  ذذذذ دب بتذذذذ ا بصذذذذ بصئذذذذةبلثمذذذذاو
 سثبلذذسيةبلث اسنمذذة بفةبالبحكايذذالبيذذ بيذذال ا بلثج ثذذةبلثمسذذ قلاةبف بيذذ بلثم ممذذ  بص نذذسب

ب1961(بي بلا س مةبص  اسبثا" قسقبلثجناايس ذمةبث"ذس ب37إقسيةب لنمةب صقسبثا بلثمس  ب 
ث اذ بثا " ذةب نذاثحبفلةذس بف ذاهمبفلةس بلثلسقمبلإل لئيب لثلسقمبللث  بقس بص نسب لةبا

لثذذاي بحعمتذذاةبي"نذذمبصذذ بي ذذسبلثمسذذك ب سثاسذذ ةبث ذذ بيذذانمب لاذذابشذذا بفالبحكايذذالبيذذ ب
                                                           

 .1961)من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 37المادة )   19
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ئلسحسبلثج ثةبلثم" مجبثجينسبف بفةبا اةبإقسي نمبلثجلنمةبصذ بفئلضذ نسبي م "ذاةب سثم لحذسب ب
 بف ذاهمبدببفيذسب سثاسذ ةبإثذابفصذال(20(دددا35إثذابب29لثبلسيسقبلثمانائ بص بلثمال بيذ ب

حتذذ ا بث مذذ "نمبنذذالقبلثبلذذسيةبفةبحعمتذذالبي"نذذمبصذذ بيسذذك ب لوذذج ب فةبالبحكايذذالبيذذ ب
يذذال ا بلثج ثذذةبلثمةذذم ةبف بيذذ بلثم ممذذ  بص نذذذسبإقسيذذةب لنمذذةدب  ممذذسبي "اذذ ب سثبلذذذسيةب

يذذذذ بب31 و ذذذذابب29لث اسنمذذذذةبثنذذذذا بلث ئذذذذة بصذذذذسةبلثمذذذذال ب لقبلث" قذذذذةبهذذذذ بلثمذذذذال بيذذذذ ب
صاقبن  بهذا بصئذةبلثمذاو   ب صئذةبلثم "ذار  بلثجناايس ذ   بلالا س مةدب هاسبي ةدبفيتبالب

 ممذذسبي "اذذ ب سثبلذذسيةبلثقةذذسنمةبلث اسنمذذة ب إيمذذسبي ةذذدبلث ذذسئقبن انمذذسبصذذ بلثبلذذسي   ب
لثمجيمذذذةب لإل لئبذذذة بو ذذذابفةبلإلل ذذذس بيذذذ بلثخةذذذاعبثاقةذذذس بلثمذذذجي ب لإل لئيب سثاسذذذ ةب

لثلمذذذستبلثا ذذذممةبلث ذذذ ببثامذذذاو   بلثمذذذانائب ب غ ذذذابلثجناايس ذذذ   (بحق لذذذابصقذذذطبلاذذذا
حقاياةبننسبق تبلمانم ب "كسبلثماو   بلثجناايس    بلثاي بي م "اةب سإلل س بلاذاب

(بيذذسبيخنذذجب ثذذح بو ذذاب2/ب37كذذ بفلمذذسثنمبلثا ذذممةب غ ذذابلثا ذذممةدب قذذس بصذذ بلثمذذس  ب 
لينذذذسب "ذذذجبلةبقذذذائقبلثبلذذذسيةبلثقةذذذسنمةب لث اسنمذذذةب لثمجيمذذذةب لإل لئبذذذة(بث ئذذذةبلثمذذذاو   ب

                                                           
وجاء في الفقرة  .31-29المواد ذات العالقة بالحصانة الجنائية دون المدنية واإلدارية هي المواد  20

 ما يلي:  1961)من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  37الثانية من المادة )
”Members of the administrative and technical staff of the mission, 
together with members of their families forming part of their respective 
households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in 
the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 
29 to 35, except that the immunity from civil and administrative 
jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of article 31 shall 
not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall 
also enjoy the privileges specified in article 36, paragraph 1, in respect of 
articles imported at the time of first installation” UN Treaty Series, Vol 500, 

2019).-11-4(visited on 1 www.legal.un.orgP95 (UN, 2005), P11.  

http://www.legal.un.org/
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يذابل ذ  اس بلثبلذسيةبصذ بلذج بلثخةذاعبب  ب لث ا ذ  ب نذاقبلال ذ  اس ب قاثنذسبادددلإل لئب
لثقةسن بث ق لسسبلثمجي بف بلإل لئيبثاج ثةبلثم" مجي بثجينسبلثالئ ب ناهذسبصذ بلثلاذجب

 ص بلث لاصسقبلثخسئقةبل بيلسقبفلمسثنمبلثا ممةددداب31(بي بلثمس  ب1 
لإل لئيبثا " ذةبناذتبف ب "ذ بياذتبي  ذاةب ص بوسثةبيسبإ لبنسةبفلةذس بلثلذسقمب

يذذ بإ لئبذذ  ب صا ذذ  بيذذ بيذذال ا ب  ثذذةبلال ذذ   ستبف بيذذ بلثم ممذذ  بص نذذسبإقسيذذةب لنمذذة ب
(بيذ بلا س مذةبص  اذسبالبي م "ذاةب سثبلذسيةبلثقةذسنمةبلث اسنمذةدب2/ب38ص ينمب صقسبثامس  ب 

هذسبلثج ثذةبلثمةذم ة بفيسب سثاس ةبثابلذسي   بلثمجيمذةب لإل لئبذةبصنذ بصذ بلثبذج  بلث ذ باقاب
 هاسبحكاةب ض"نمبي  ب ضذابلث ئذةبلثخس ذةب سثمسذ خجي  ب لثخذج بلثخلا ذ   ب ممذسب

إةب(ب قاثنذذسبا2/ب38ي "اذذ ب ذذسث م اب سثبلذذسيسقب لالي مذذساللقدب قذذس ب ثذذحبنذذا بلثمذذس  ب 
لثلةس بلرقاب بثلسقمبلث " ةب لثخج بلثخلا    بلثاي بي بقاسمةبلثج ثةبلثمس قلاةب

ةبإقذذسي نمبلثجلنمذذذةبصذذ بفئلضذذذ نسبالبي م "ذذاةب سثم لحذذذسب لثبلذذسيسقبإالبصذذذ بف بلثذذاي با ذذذاب
لثبج  بلث  باقائهسبثنمبااحبلثج ثة ب ياب ثحبصااج ثةبلثمس قلاةبفةباس "م بو ب الي نذسب

 لاابهخال بلثصال ب لابقةبالبا"اقبن  الب مس بلث " ةب للمسثنسادببببب
 الجنائية النطاق الموضوعي للحصانة: الفرع الثاني    

إ لبنذذذذذذسةبلثالذذذذذذسقبلثتخلذذذذذذذ بثابلذذذذذذسيةبلثجناايس ذذذذذذمةبلث اسنمذذذذذذذةبفيذذذذذذالبي "اذذذذذذذ ب
 سثشذذخسسبلثذذاي بي م "ذذاةبننذذذس بصذذسةبيلسقنذذسبلثماضذذال بي "اذذذ ب مب الهذذسبيذذ بو ذذذاب
لثمذج بلثذذايبحمكذ بلةباذذاهالبلثمذتب صقذذسبثاقذسياةبلثذذج ث بلثجناايس ذ دب قذذجبيلذتبلا س مذذةب

لاذذذابام ذذذابلثم "ذذذاثبلثجناايس ذذذ ب سثبلذذذسيةبب1969ص  اذذذسبثا" قذذذسقبلثجناايس ذذذمةبث"ذذذس ب
ي م ذذاب(ب قاثنذذسبا31/1لثقةذذسنمةبلث اسنمذذةب غ اهذذسبيذذ بلثبلذذسيسقبلثقذذا بصذذ بلثمذذس  ب 

لثمم ذذ بلثجناايس ذذ ب سثبلذذسيةبلثقةذذسنمةبلث اسنمذذةبصذذ بلثج ثذذةبلثمسذذ قلاة ب ب م ذذابفحةذذسب
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ال بثابلذسيةبادب  ممذسبي "اذ ب سثالذسقبلثماضذ سثبلسيةبلثقةذسنمةبلثمجيمذةب لإل لئبذةددد
لث اسنمةبص يتبي "ا بب سإلل س بلثملا بثامم  بلثجناايس  بي بلثخةاعبثاقةس بلث اسن ب
ثاج ثذذةبلثمةذذم ة بإ ذذ قبالبحق ذذج بإالبيذذسب ذذمدب ذذتبلثقذذسياةبلثذذج ث بيذذ بل ذذ  اس لقبصذذ ب

 ب ر ذذذذ بلثاةذذذذذابلذذذذذ بقسذذذذسيةبلثص"ذذذذذستبلثماا  ذذذذذةدب ا" لذذذذذاب)21(وسثذذذذةبلثذذذذذجصسعبلثتذذذذذال 
لثبلسيةبلثتخلمةبلث  به بي بفقج ب فهمبلثبلسيسقبص بلثقذسياةبلثجناايس ذ بلث"اصذ ب

وايذذذةبشذذذخ ب(ب1 لث ذذذ باتذذذم ب:ب قلذذذ باج باذذذت بف س ذذذسبثابلذذذسيةبلثقةذذذسنمةبلث اسنمذذذةب
قذذذس بص نذذذذسبفةب(بيذذذذ بلا س مذذذةبص  اذذذسبلث ذذذ ب29لثذذذالئ  بصذذذ بلثمذذذس  ب لثم "ذذذاثبلثجناايس ذذذ ب

ثتخ بلثمم  بلثجناايس  بواية بص بح االب ليبشك بلث   بلامتبف بو    ب لاذابا
لثج ثذذذةبلثم" مذذذجبثذذذجينسبفةبا"سياذذذتب ذذذسالو ال بلثذذذ ال بثذذذت ب لا نذذذسبفةبا خذذذابنسصذذذةبلثا ذذذسن ب

 ا" لذذابلث ذذا ببلثم"قاثذذةبثماذذابلالل ذذجل بلاذذابشخلذذتبف بلاذذابواب ذذتبف بلاذذابلل  ذذسئ با
 "اقذذةب ماذذابلث ذذالنمبلث ذذ بااا ذذالبضذذجبلثمتذذماث  ب سثبمسحذذةبلثج ثمذذةب مذذسبااذذحبلالا س مذذةبلثم

 )22. ( اللمقذس بثامذس  بلثمذانائ ب1973صذ نمبلثمم اذ  بلثجناايس ذ   ب لثم"س  ذةبلانذسبث"ذس ب
ي م ذاب ذكاتب  ب ذا(بوايذةبيسذك بلثمم ذ بلثجناايس ذ ب يال ذ اتب يم ا ساذتب2ب نذاثح

                                                           
21 Bené Várk, Personal Inviolability and Diplomatic Immunity in Respect of 

Serious Crimes (Juridica International, 2003) p111.  
 
 انظر النص الرسمي لنصوص هذه االتفاقية لدى:  22

UN, Convention on Prevention and Punishment of Crimes against 
Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents on 14-

December-1973, UNTS, Vol. 1035, (UN 2005), P167. At www.legal.un.org. 
كما ان القوانين الجنائية ألغلب الدول ترتب عقوبات عن افعال االعتداء على مبعوثي الدول 

( من قانون 221نون العقوبات المصري والمادة )( من قا182األجنبية والمثل على ذلك المادة )

 العقوبات الليبي. 
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(بيذذ ب22 ذذةبلثجناايس ذذمةب ماقذذالبلثمذذس  ب لثتخلذذ بنذذالقبلثبلذذسيةبلثمقذذائ بثمقذذابلث "
(بي بلا س مةبص  اسبلاابفةب1/30دب ص ب ثحبيلتبلثمس  ب (23)1961لا س مةبص  اسبث"س ب

ي م ذذابلثمسذذك بلثخذذسسبثامم ذذ بلثجناايس ذذ بنذذا سبلثبايذذةب لثبمسحذذةبلثا ذذ  با م ذذابننمذذسبا
لثمم ذذذ ببي ذذذسي بلث " ذذذةدب اتذذذم بلثبايذذذةبيسذذذ اجلاتب يال ذذذ ات ب نذذذاثحبفحةذذذسبي "اقذذذسق

ادب بم ذجبالل ذ بهذا بلثبلذسيةب31(بي بلثمس  ب3لثجناايس  بيابياللس بيسبقس ب سثلاجب 
لثم"ج بال  قالئ  ب ب ابالبح االبا  متذنسبث تم بلالي "ةبلثتخلمةبثامم  بلثجناايس  ب

 هذذ بصذذ ب ابقنذذسبإثذذابلثذذجقاتبللذذابياسصذذابلثج ثذذةبلثمةذذم ةبلثلابذذةب لث بابذذةب لث ابذذةبإالب
 .(24)ب1961/(بي بلا س مةبص  اسبث"س ب362ثمس  ب  صقسبثوكس بل

 ا" لذذذابلثبلذذذسيةبلثجناايس ذذذمةبصذذذ بلثمسذذذسن بلث اسنمذذذةبولذذذسيةبيلاقذذذةبالباقلذذذ ب
لال   اس بلاابق  بلثبلسيةبلثقةسنمةبلثمجيمةبف بلإل لئبة ب اتم بقممابلث لاصسقب

ال لقبلثا ذذذذممةب لثتخلذذذذمةبثام م ذذذذابننذذذذسدبإ بفيذذذذتبالبح ذذذذاالبلاخذذذذس بفيبإقذذذذال بيذذذذ بلإلقذذذذ
لث اسنمذذذةبضذذذج بيذذذ بقلذذذ ب ذذذالسقبلثج ثذذذةبلثمةذذذم ةب مذذذسبصذذذ ب ثذذذحبإقذذذال لقبلث بق ذذذ بف ب
لال ذذ جالت بف باقجحمذذتبثامبسكمذذةبفيذذس بقةذذسننسب تذذلةبفحذذةبقابمذذةبقذذس ب سئا سننذذسب مذذسبصذذ ب

                                                           
على حصانة مقر البعثة  1961) من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام22نصت المادة ( ()23

حرمة مقر البعثة مصونة وال يسمح لموظفي الدولة المستقبلة  -الدبلوماسية الدائمة بقولها: "أ 
على الدولة المستقبلة واجب خاص باتخاذ  -موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية. ب بالدخول إليها إال ب

جميع التدابير المناسبة لمنع اجتياح مقر البعثة أو إصابتها بأضرار ومنع اإلخالل بأمن البعثة أو 
ال يجوز تفتيش مقر البعثة كما ال يجوز أن يتعرض أثاثها، وموجوداتها  -النيل من كرامتها. ج

 ل نقلها للمصادرة أو الحجز ألي إجراء تنفيذي".ووسائ
ويعفى الممثل على ما يلي:  " 1961) من اتفاقية فيينا لعام  36نصت الفقرة الثانية من المادة ( 24

إال إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى االعتقاد بأنها تحوي  الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية

أو أصنافا محظورا استيرادها  ( من هذه المادة1المذكورة في البند )أشياء ال تمنح عنها اإلعفاءات 

أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها، وفي 
  هذه الحالة ال يجوز إجراء الكشف إال بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه".
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 ثحبلث النمبلثمس ةب لي بلثج ثة بيسبثمبا اسالتب  ث تبل بولسي تدب صذ بقةذمةبلثاهذسن ب
ةبلثجناايس ذذذذمةب لثقالذذذذامةبلثيابكمذذذذةبصذذذذ ب نذذذذالةبلثذذذذاي باذذذذمبلثيذذذذابك   بفلةذذذذس بلث " ذذذذ

صذسةبيبكمذةبلث"ذجتبلثج ثمذةبفكذجقبصذ بب1979لو  سالهمبيذ بقلذ بلثلا ذةبلإليذالي   بلذس ب
لاذذذذابقسلذذذذج بإل ذذذذس بلثم "ذذذذاثبلثجناايس ذذذذ بيذذذذ بلثخةذذذذاعبثاقةذذذذس بب1980قالئهذذذذسبلذذذذس ب

لالياليمذذة(با  ذذتبص"ذذ  بلث اذذسن بثاج ثذذةبلثمةذذم ةب قاثنذذسببابإ لبنسيذذتبلثامذذةب يمذذةبلثبكايذذةب
إثذذاباقذذجحمبلثاهذذسن بثيب ذذائ بيذذ ب ذذائبلثمبسكمذذةبلث اسنمذذةبف بلث بق ذذ بلث اذذسن  بصذذ ةب

(بي بلا س مةب1/ب31 ثحبحتك بقاقس بقل ال بي بقسيالبإيالةبالث  ليسانسب ماقالبلثمس  ب 
  (25)ص  اسبثا" قسقبلثجناايس مةباب

فيذذس بهذذا بلثلذذائ بثابلذذسيةبلث اسنمذذةبلثملاقذذةبالذذاجبلث ذذا بقةذذسحسبقجحذذةبنلذذا ب
ا "اذذ ب مسذذ قل بوقذذاقبلاليسذذسةبلاذذابيسذذ ا بلث  ليذذسقبلثذذج تب ماقذذالبلثقذذسياةبلثذذج ث ب
 لثقسضذذذذمةبنالقذذذذالبلو ذذذذال ب ضذذذذمسةبااذذذذحبلثبقذذذذاق ب رتذذذذك بقذذذذسسبااذذذذحبلث  ذذذذابقسناذذذذةب

يسذذذسة(دب ث"ذذذ بلث لذذذائلقبث ي قذذذسسبصذذذ بفيب قذذذتبف بوذذذا ب لثاذذذال بلثلذذذا ةبثبقذذذاقبلال
لث ل ا ب لثمنمةب غ ابلثمسلاقة بلث  بشنجهسبلثقذسياةبلثذج ث بثبقذاقبلاليسذسةبصذ باذسئباب

 بالذذذائبيتذذذا يمةب ثذذذحب1961الوذذذ بإلقذذذالئبي"سهذذذج بص  اذذذسبثا" قذذذسقبلثجناايس ذذذمةبلذذذس ب

                                                           
 الدولية ما يلي: جاء النص بتعبير محكمة العدل( (25

“If the intention to submit the hostages to any form of criminal trial or 
investigation were to be put into effect, that would constitute a grave 
breach by Iran of its obligations under Article 3 1, paragraph 1, of the 196 1 
Vienna Convention. This paragraph states in the most express terms : "A 
diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the 
receiving State” ICJ, Reports and Judgements, Advisory Opinions and 
Orders, Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in 

Tehran (US Vs. Iran) Judgement of 24 May 1980, Paragraph 79, P37.  
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امبالا بلنجي ب  ث   بثبقاقبلاليسسة بلثيابلثايبقس بإثذابب1966لثلاجدبص  بلث"س ب
ستبال مسبلثتالةبلثج ثمةبثبقاقبلاليسسةب "جبإ يذسجبلثبقذاقبلثم"اذ بصذ بلإللذ ةبلك م

ضذذذم بيلذذذاسبلث"نذذذجي دبااذذذحبلثتذذذالةبنسيذذذتبب1948لث"ذذذسثم بثبقذذذاقبلاليسذذذسةبلذذذس ب
 الاللثذذذذذذتب  ذذذذذذ ة بهذذذذذذ بف ذذذذذذسسبنذذذذذذ بلثم"سهذذذذذذجلقبلثج ثمذذذذذذةبثبقذذذذذذاقبلاليسذذذذذذسةب لياللنذذذذذذسب

س ذذذمةبصذذذسةبلث"نذذذجبلثذذذج ث ب ياضذذذالسانسبلثمخ ا ذذذةدب لاذذذابيسذذذ ا بلثبقذذذاقبلثمجيمذذذةب لثسم
لثخذذسسبننذذسبيذذ بلاذذابي"سياذذةبقس ذذةبثاذذاعبي"ذذ  بيذذ بلثبقذذاقبلثذذالئ  ب مذذتب قلذذنسب
 سث  ليسقبيبج  ب ه بلثبقاقب لقبلثاال بلثلا ة ب لث  بقجبحكاةبثابلسيةبلثجناايس مةب
فرذذالب ذذالمسبلا نذذسبإ لبيذذسبف ذذ ابل ذذ خجلينس ب هذذ بوقذذاقبيقذذائ ب قاللذذجباسذذماب للم" نذذسب

بسيبةبثابلسيةبلث اسنمةبلثملاقةدبلاابااحبلثم
 المبحث الثاني

 النواة الصلبة لحقوق االنسان
ياةايةبلثقسياةبلثج ث بثبقاقبلاليسسةبي "ج  ب ثمستبلاذابيسذ ا ب لوذجبصذ ب
نا  نذذسبلثنمكامذذة بصناذذسابوقذذاقبف س ذذمةبيلاقذذةبالبح ذذاالباق  ذذجهسبف بلالي قذذسسبيانذذسبصذذ ب

ال بلثلذذا ة ب وقذذاقبفقذذا بلاذذابقذذ  بكذذ بلثةذذا  ب لث قذذسقب هذذ بلثبقذذاقب  لقبلثاذذ
 ثحدبإةبالامفبلثبقاقبننالبلثتك بثتب مم ذتبلثاةابذةبيذ بو ذابي"اصذةب لم"ذةبقاللذجب
لثبقاقب يعمسئب نسبص ب امبهايمةبلثقاللج ب  مم تبلث"مامةبي بو اب لم"ةبلث  ل بلثج تب

"س حةدبلاجبلث "سي بي"نسبو ابص بلثةا  بلال   اسنمة ب ي ب سمبف ثابص بلثةا  بلث
 ثأل لبص يتبص بن  ابي بلثومسةبحكاةبثابلسيةبلثجناايس مةبلث اسنمةبفرالب المسبلااب
لو ال ب ضمسةبلثاال بلثلا ةبثبقذاقبلإليسذسةبلثذالئ  بصذ بلث"نذجبلثذج ث بثبقذاقبلاليسذسةب

لاذذجبلث "ذذجيبلا نذذسب لي نسكنذذسبيذذ بقلذذ ب "ذذ بلثم م "ذذ  ب1966لثمجيمذذةب لثسمس ذذمةبث"ذذس ب
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ثذذذاي بالبحقذذذجئ ةبف ذذذاتبلث"مذذذ بلثجناايس ذذذ ب البح ممذذذاةب اليذذذسبثبقذذذاقبن اذذحبلثبلذذذسية بل
لاليسذذسةدبهذذالبلثم بذذابي"اذذ بن بذذابياضذذاعبلثاذذال بلثلذذا ةبثبقذذاقبلاليسذذسةبيذذ بو ذذاب
ي ناينسب يعمسئهسب  لم"ةبقاللجهسب لثملاالبلث ت( ب ناثحبنمذسةبيب ذا بااذحبلثبقذاقب

  (دبب لثرابلثسال بثابلسيةبلث اسنمةبلا نسب لثملاالبلث سي
 المطلب األول

 مفهوم ومعيار النواة الصلبة لحقوق االنسان
لثاال بلثلا ةبثبقاقبلاليسسةبي نا بحت ابإثذابيذاعبقذسسبيذ بوقذاقبلإليسذسةب
   مب ب تبص بلث اعبلث تبي بهالبلثملاال بفيسبلثمعمسئبلثايبامبلاابف س تبالامفب
ااذذحبلثبقذذاقب ام   هذذسبلذذ بغ اهذذسبيذذ بوقذذاقبلاليسذذسةبصسذذمكاةبياضذذالسبثااقذذسعبصذذ ب

 لث اعبلث سي دبب
 صلبة لحقوق اإلنسانمفهوم النواة ال: الفرع األول
 سثاغمبي بلةبوقاقبلاليسسةبلجيج ب ي االةبي بو ابيب الهسب يلذس ئهس ببب

لالبلةبلثقجئبلثم مق بلثايبحتك بف س سبثحةب ئل ةبثاقسياةبلثذج ث بثبقذاقبلاليسذسةبهذاب
لث  با التبلانسبن بلثبقاقبلإليسسيمةبص بب(26)يسب ئ ب سثتالةبلثج ثمةبثبقاقبلاليسسة

الياذذذ بلثسذذذامب لثبذذذامدب يذذذاب ثذذذحبصذذذسةبوقذذذاقبلاليسذذذسةبثمسذذذتبلاذذذاب ئقذذذةب لوذذذج بلاذذذجب
لث "سي بي"نسبي بقلذ بلثذج تب ماقذالبلثقذسياةبلثذج ث بثبقذاقبلاليسذسةدبصناذسابي مالذةب

سبيذذ بلثبقذذاقبا"ذذجبوقاقذذس بف س ذذمةبيلاقذذةبالباقلذذ بلث ق  ذذجبصذذ بفيبوذذا بف ب قذذت ب وقاقذذ
فقا بحمك با"ل انسب اق  جهسب تا  بي" اةبص بوسالقبلثلالئ ب لثةذا  بلال ذ  اسنمةب

                                                           
والعهدين الدوليين  1948وتشمل الشرعة الدولية لحقوق االنسان كل من اإلعالن العالمي عام  26

 .1966لحقوق االنسان عام 
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لث  بامابننسبلثج ثةب لث  بانج بل  قالئهسب فيانسدبصسثلسن ذةبلث ثذابيذ بلثبقذاقبلث ذ باذمب
لث "ل ابلانسبص بلالا س مسقبلثج ثمةبثبقاقبلاليسسةب يانسبلث"نجبلثج ث بثابقاقبلثمجيمذةب

-Non ملذذذذلادبلثبقذذذذاقبلث  ذذذذابقسناذذذذةبث ي قذذذذسسبف بلث ق  ذذذذجبب1966 ب لثسمس ذذذذمةبلذذذذس
derogable Rightsهذذ بلثاذال بلثلذذا ةبثبقذذاقبلاليسذسةدبصنذذا بلثلسن ذةبيذذ بلثبقذذاقبب

ثمسذذتبيبذذ بثحذذةبا س  ذذسقب مس ذذمةبف ب يامذذةبل بلق مسيمذذةبف برقس مذذة ب إيمذذسبا لذذتبث ذذ ب
دب لاذذذابيسذذذ ا بلثقذذذسياةبليسذذذسةبفيامذذذسب قذذذجب و  مذذذسبنذذذسة ب صذذذ بنذذذ بلثةذذذا  ب لث قذذذسق

لثذذج ث بلالا ذذسق بثبقذذاقبلإليسذذسةب يذذ ب ثذذحبلث"نذذجبلثذذج ث بلثمذذانائ بصذذ ةبلثملذذجفبهذذابفةب
لثذذذج تبلث ذذذال بصذذذ بلث"نذذذجبالبح ذذذاالبثنذذذسبا"ل ذذذ بلث م ذذذاب بقذذذاقبلاليسذذذسةبلثذذذالئ  ب ذذذت ب
 لال   اس بهابقالالبلث "ل  ب لج بلث ق جب سثاس ةبث " بلثبقذاقبصذ بلثةذا  بلثلسئنذةب

ابننذذذسبلثج ثذذذةب لثمنذذذج  بال ذذذ قالئهسب فيانذذذسدب ل ذذذ  اسَ بيذذذ بهذذذالبلال ذذذ  اس بهذذذ بلث ذذذ بامذذذ
ي مالةبلثبقاقبلث ذ باا مذ بإثذابلثاذال بلثلذا ةبثبقذاقبلاليسذسةبلث ذ بالبح ذاالباق  ذجهسب

 ف بلالي قسسبيانسبو ابص بلثةا  بلثلسئنةب لال   اسنمةدب
لث ذذذ بيلذذتبلاذذذاب يذذ بفهذذمبلثم"سهذذذجلقبلثج ثمذذةبلثم"امذذةبصذذذ بهذذا بلثجئل ذذةب بببب

دب(27)ب1966لثاال بلثلا ةبثبقاقبلاليسسةبلث"نجبلثج ث بثابقاقبلثمجيمةب لثسمس مةبلس ب
(بي بلث"نذجبفيذتبابصذ بوذسالقبلثلذالئ ب لثةذا  بلال ذ  اسنمةب1/ب4صقجبقس بص بلثمس  ب 

لث ذ بانذج بومذس بلثيذة ب لثم"اذ بلانذسبئ ذممس  بح ذاالبثاذج تبلث ذال بصذ بهذالبلث"نذذجبفةب
فضذذذ  بلثبذذذج  بلث ذذذ بي لالنذذذسبلثاضذذذا باذذذجلن ابالبا ق ذذذجب سالث  ليذذذسقبلثم اا ذذذةببا خذذذابصذذذ 

                                                           
 لإلعالن المذكور لدى: 1966راجع النص الرسمي للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام   27

UN, The International Covenant on Civil and Political Rights adopted by the 
UNGA on 19-December 1966, www.treaties, un.org (visited on 14-11-

2919). 
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لا نسب مق ةابهالبلث"نجدددادبصسثج ثةبصذ بهذا بلثةذا  بحمكانذسبا"ل ذ بلث"مذ ب بقذاقب
لاليسسةبلثالئ  بص بلث"نجبلثج ث بلثمانائبق صذسبالث  لينذسبلثذج ث  ب  ثذحب تذك بيخقذت ب

 اةدب ي بفهمبلثتا  بلثماضايمةب قا بوسثةبي ب  صقسبثتا  بياضايمةب إقالنمةبي"
دب(28)لثةا  بلال   اسنمةبامابننسبلثج ثةبلثلا ب لث  باتك بانجيذجل بثيانذسب ل ذ قالئهسب

فيذذذسبلثتذذذا  بلإلقالنمذذذةبص  م ذذذ بصذذذ بلإللذذذ ةبلثا ذذذم بيذذذ بقلذذذ بلثج ثذذذةبلثم"امذذذةبثبسثذذذةب
مخسث ذذذةبثا"نذذذجبلثذذذج ث بلثلذذذالئ ب لثةذذذا  بلال ذذذ  اسنمة ب ب فةبيذذذ مبلاخذذذس بلإلقذذذال لقبلث

 لثمق ج بثبقذاقبلاليسذسةبصذ بفضذ  بلثبذج  ب رسثقذجئبلثذ ال بثذجئ بلثخلذاب رذج ةبام  ذ  ب
 (29) فةبالبا اةبااحبلإلقال لقبيخسث ةبالث  ليسقبفقا بثاج ثةب ماقالبلثقسياةبلثج ث 

 إثابقسيالب ثحبناذت بح ذالبلاذابلثج ثذةبإقلذسئبلثيذ  بلث"ذس بثأليذمبلثم بذج بن ذسئبابب . 
 بالل  بلإلقال لقبلثمخسث ةبثا"نجبلثج ث بثابقاقبلثمجيمةب لثسمس مة ب لث  سمبلث  بنج

 ص" نذذذسبإثذذذاب ثذذذح ب نذذذاثحبإقلذذذسئ بيذذذا بفقذذذا بلاذذذجبلي نذذذس بلإلقذذذال لقبلثمخسث ذذذةبثا ذذذس ب

                                                           
لعام  29راجع البند الثاني من التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة رقم  28

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (عدم التقيد بأحكام العهد  4( بخصوص المادة 2001)

 أثناء حاالت الطوارئ ( لدى: 

 CCPR,UN H R Committee General Comment No.29 , Article 4 (Derogation 

during a State of Emergency ) adopted on 31 August 2001, P1 at 

2019).-11-(visited on 14 www.ccprcentre.org 
( من العهد 4على المادة ) 5أنظر في ذلك تعليق لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق االنسان رقم   29

 لدى:  1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 
CCPR, UN H R Committee General Comment No.5, Article 4 (Derogation of 

(visited on  , www.ccprcentre.orgRights) adopted on 31 July 1998,  P1 at 
14-11-2019).  

http://www.ccprcentre.org/
http://www.ccprcentre.org/
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لثالذذذذاسبلثم"لاذذذذةبيذذذذ بقجيذذذذجب  ثذذذذحب "ذذذذجبال لتبلث ذذذذ سمبلث ذذذذ ب لذذذذتبإثذذذذابا"ل ذذذذ بب
 .(30) ابسينس

(بيذذذ بلث"نذذذجبلثذذذج ث بثابقذذذاقبلثمجيمذذذةب4لثمذذذس  ب إ لبنذذذسةبح ذذذاالبثاذذذج تب ماقذذذالب
لث باذذ بيذذ بلالث ذذ ل بنذذ " بلثبقذذاق بإالبفةب لقبلثمذذس  بيلذذتبب1966 لثسمس ذذمةبلذذس ب

لاابل   اس ب " بلثبقذاقبيذ ب ثذح ب هذ بلثبقذاقبلث ذ بالباقلذ بلث ق  ذجبل بلالي قذسسب
 بلثمذس  بص بفيب قتبل بوا ب لثاذال بلثلذا ةبثبقذاقبلاليسذسة(دبب  "ذجبفةباذمبلثذا بصذ

(بي بلث"نجبلثج ث بلاابقالالباق  جب " بلثبقاقبص بلثةذا  بلال ذ  اسنمةبلث ذ ب4/1 
انذذج بومذذس بلثيذذة بقذذس قبلث قذذا بلث سيمذذةبيذذ ب لقبلثمذذس  بث ذذا بلاذذابقسنمذذةبيذذ بلثبقذذاقب
لث  بالبح االباق  جهسبل با"ل انسبص بفيب قتب قاثنس:باالبح   بهالبلثذا بفيبيخسث ذةب

ادب اتذذك بنذذ ب18 ب16 ب15 ب11(ب لثمذال ب2 ب1 لث قذذاا  بب8 ب7 ب6ثوكذس بلثمذذال ب
ها بلثبقاقبلثملاقةب لث  ذابقسناذةبثا "ل ذ بصذ بنذ بلثةذا  ب لال قذسقبابلثاذال بلثلذا ةابب

 Jusلث ذذذ بباا ذذذلبقاللذذذجبلثذذذ " بيانذذذسب سينذذذسبقاللذذذجبليذذذا بب  (31)ثبقذذذاقبلإليسذذذسة
Cogense)(32)بلث"نذجبلثذج ث ب لثمذس  ب يانسبو بلثبمس بلثالئ بصذ بلثمذس  بلثسس  ذةبيذب 

                                                           
 5العام رقم . راجع التعليق 1969( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 4المادة  ) 30

 .من العهد المذكور، المرجع السابق 4للجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق االنسان على المادة 
31() Emilie. M. Hafner- Burton and Others, Emergency and Escape: 
Explaining Derogations from Human Rights Treaties (California University, 
Research Gate, August, 2011) p476.  On human rights that of peremptory 
norms in the Article 4/2 of the ICCPR See the HR Committee General 

Comment No 29, Para 11, Op Cit, P5.  
32 Teraya Koji, Emerging Hierarchy in International Human Rights and 
Beyond: From the Perspective of Non- Derogalble Rights (EJIL, Vol 12, No. 

2019)-12-(visiting date 3 www.ejil.org941, 2001) P31. Available at -5, 917 

http://www.ejil.org/
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لثسس "ةبي ب لقبلث"نجبلثم "اقةب سثس يةبلثلجيمذةب لثم"اابذةدب وذاتبهذا بلثمسذلثة ب نمذسب
فةبي"سهذذج بص  اذذسبثقذذسياةبب1956لشذذسئقبث اذذةبلثقذذسياةبلثذذج ث بصذذ باقاباهذذسبلثسذذاايبلذذس ب

ا" لذذابيالاقذذسبثيب ئل ذذةبا "اذذ ب سثقاللذذجبلريذذا  بو ذذابحمكذذ بب1969لثم"سهذذجلقبث"ذذس ب
دب قذذذجبقذذذس بصذذذ بلثمذذذس  ب(33) بق ثنذذذسبي"اصذذذةبلاس ذذذاهسبلث س ذذذمةب شذذذا  نسب ا "سانذذذسيذذذ
 Jus ذذذلةبلثقسلذذذج بلريذذذا بب1969(بيذذذ بلا س مذذذةبص  اذذذسبثقذذذسياةبلثم"سهذذذجلقبلذذذس ب53 

Cogens لثقسلذج بلثمقلاثذةب لثم" ذا بننذسبيذ بقلذ بلثم  مذابلثذج ث بنكذ بلاذاب لينذسباب
 لث ذذ بالبحمكذذ با"ذذجيانسبإالب قسلذذج بالوقذذةبيذذ بفينذذسبلثقسلذذذج بلث ذذ بالبح ذذاالبلإلقذذ تبننذذسب

(بيذذذذ ب لقب64دب قذذذذس بصذذذذ بلثمذذذذس  ب لثقاللذذذذجبلث"سيذذذذةبثاقذذذذسياةبلثذذذذج ث بثنذذذذسب لقبلثلذذذذ ةا
لالا س مةب سيتباإ لبوناقبقسلج بليا بقجيج بي بلثقاللجبلث"سيةبثاقذسياةبلثذج ث  بصذ ةبفحذةب

فةبلثم"سهذج با"ذجببدب هذالبح"اذ (34)ي"سهج بيسصذا با "ذسئضبي"نذسبالذ دب س اذةب ااقةذ ا
 س اةب ل يسبيلاقسبإ لبنسيتب قتبإنالينسبا "سئضبيابقسلج بليا دب ي بقذ تبلثاةذاب

(بالذذاالببلثلذذائ بلث ذذ بح ذذالبلةبا ذذاةبلا نذذسبلثقسلذذج بلريذذا ب لث ذذ ب53صذ بيذذ بلثمذذس  ب 
فةبلثقسلج بح البب-ح البلةبا الصابص نسبفئر"ةبي"سي ابثا  نسبناثحبلثا لب ه :بف ال

قلذذاتبلثمعمذذسئبيذذ بب-ةبلثمعمذذسئب ليذذتبيذذ بي ذذس  بلثقذذسياةبلثذذج ث  برسيمذذسلةبا لذذلب لذذ 
فةب ثذذحبلثمعمذذسئبالبحقلذذ بلث ق  ذذج ببب-غسثلمذذةبلثم  مذذابلثذذج ث ب مذذسبحقذذسئمبلالقمذذسع برسث ذذس

 صقذسبثامذس  ب (35)البحمك با"جي ب ثحبلثمعمسئبإالب معمذسئبلقذابثذتبي ذسبلثلذ ة بب- ئل "س
الا س مذةبص  اذسبثقذسياةبلثم"سهذجلقبنذ  بلثذج تبث"ذذس بب(بيذ ب لقبلالا س مذةدبهذالبلث اقذت64 

                                                           
 .358تقرير لجنة القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  33

وعلى وجه الخصوص المادتين  1969راجع النص الرسمي لمعاهدة فيينا لقانون المعاهدات عام   34

 ( . 2019-11-22)تاريخ الزيارة  www.legal.un.orgلدى موقع األمم المتحدة  64و 53
35  Teraya Koji, Op Cit, p928.   

http://www.legal.un.org/
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ق" بلث قتبلثج ث بح ا قبن  بلثقاللجبلريا بي بقنة ب لثقاللذجبلثقسيايمذةبلثقذا بب1969
  (36)ي بقنةبفقا ب

صذ ببBarcelona Tractionهذالب قذجبفقذاقبيبكمذةبلث"ذجتبلثج ثمذةبصذ بقةذمةب
 سةبقاللجبوقاقبلاليسسةبلث س مةبه بقاللجبليذا بااتذابب1970-2-5وكمنسبن سئباب

اهذذا بلالث  ليذسق ب لاذاب ذل  بلثم ذذست بببEgra Omnesلث  ليذسقبصذ بيالقنذةبلث سصذةب
يال قذذذةبيذذذ بابذذذابمبفلمذذذستبلث"ذذذج لةب لال ذذذس  بلث مسيمذذذةب يذذذ بلثم ذذذس  ب لثقاللذذذجبلثم "اقذذذةب

 ب ثذحبومسي ذتبيذ بلث"لا حذةب لث  اقذةبلث"الذابة بنذ بفةب بقاقبلاليسسةبلث س مةب مسبص
 "ةذذسبيذذ بهذذا بلثبقذذاقبف ذذ بتبقذذ  لبيذذ بلثقاللذذجبلثج ثمذذةبلث"سيذذةب  قذذسبثمذذسبقذذس بصذذ ب

لثم "اقذذذذةب سث ب ةذذذذسقبلاذذذذابي"سهذذذذج بابذذذذابمبب1951ص ذذذذا بيبكمذذذذةبلث"ذذذذجتبلثج ثمذذذذةبلذذذذس ب
قذذجباذذمبإقذذذالئ ب ا ذذابمب لثم"س  ذذةبلاذذذابفص"ذذستبلإل ذذس  بلث مسيمذذذة بنمذذسبفةب "ةذذنسبلرقذذذاب

 .(37) ماقالب رسن ب  ثمةبلسثممةاب
                                                           

36
 راجع في ذلك: 

Malcolm N.Show, International Law (Cambridge University Press, 6
th

 edition, 2008) p 850. 
وانظر في تفصيل القاعدة اآلمرة في القانون الدولي العام، تقرير لجنة القانون الدولي األول عن القاعدة االمرة )األمم 

 .52-31( ص 2016، 68المتحدة، الدورة 
 وجاء في حيثيات هذا الحكم لمحكمة العدل الدولية ما يلي:   37

“Such obligations derive, for example, in contemporary international law, 
from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also from the 
principles and rules concerning the basic rights of the human person, 
including protection from slavery and racial discrimination. Some of the 
corresponding rights of protection have entered into the body of general 
international law (Reservations to the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
1951, p. 23); others are conferred by international instruments of a 
universal or quasi-universal character” . ICJ Reports and Judgements, Case 
concerning the Barcelona Traction Light and Power Company, Limited 
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لث  ذابقسناذةبثا ق  ذجبلثذالئ  بصذ بلث"نذجبلثذج ث ب إةبلثبقذاقبلث س ذمةب لثملاقذة(بب
 ئ قبفحةذذسبصذذ بلث"جيذذجبيذذ بلالا س مذذسقبلثج ثمذذةبب1966ثابقذذاقبلثسمس ذذمةب لثمجيمذذةبلذذس ب

سبيذ بلث مسلذذةبثبقذاقبلإليسذسةبنذالقبلثلذ ة ب هذالب ث ذ بلاذذابفينذسبيقلاثذةب ي" ذا بننذ
لثج ثمة بن بفةبهاسثحبإقمذسعبيذ بلث قذتبلثذج ث ب ذسةبوقذاقبي ذ بلثبذ بصذ بلثبمذس  ب صذ ب
لثسذذذ يةبلث سذذذجحةب لثم"اابذذذة ب صذذذ بلث بذذذائبيذذذ بلثذذذاقب لال ذذذ ع س  ب لث م ذذذاب ملذذذجفبلذذذج ب
ئقعمةبلثقسياةبلث اسن بفوجبنسن بيلجفبلثتايمة بف  بتبلث ا بق  لبي بقاللذجبلثقذسياةب

 ذسثم"اابلثمتذسئبإثمذتبصذ بلثمذس  بب(Jus Cogens) ب لقبلثللم"ذةبلريذا بلثذج ث بلث"اصذ
دب يذذ برذذمبصذذ ةبقاانذذسبلإلث ليمذذةب1969(بيذذ بلا س مذذةبص  اذذسبثقذذسياةبلثم"سهذذجلقبث"ذذس ب53 

فك ابي بلثقا بلإلث ليمةبثقاللجبلثقسياةبلثج ث بلالا س مذةبلثقذا ب اسذمابلا نذسدب يذ باذمب
مانائ بف بلالي قذسسبيانذسبصذ بلثم"سهذجلقبلثج ثمذة بص ةبلثا بلاابيااباق  جبلثبقاقبلث

ثمسبإالبنتذ سبلذ ب لم" نذسبلثقذسياي دبب رسل  ذسئبفةبااذحبلثقاللذجبليذا بصنذ بيا يذةبث ذ ب
لثذذج تب  ذذ بلثاةذذابلذذ بنذذاةب  ثذذةبيذذسب اصذذسبصذذ بلثم"سهذذجلقبلث ذذ بيلذذتبلا نذذسبف بال ب

لا نسبو ابثابثمبب فك ابي ب ثحبفةبلثم"سهج بلث  با ةم بقاللجبليا بالبح االبلث ب ظ
اا بلثم"سهج بلاابوةابلث ب ظدب لثم ستبلااب ثحبلثقاللجبلثالئ  بص بلا س مذةبوةذاب

 ب نمذذذذذسبفصلذذذذذبتبيبكمذذذذذةبلث"ذذذذذجتبلثج ثمذذذذذةبصذذذذذ بئفينذذذذذسب1948لإل ذذذذذس  بلث مسيمذذذذذةبث"ذذذذذس ب
لاذجبلثاةذذابصذذ بيسذلثةبلث ب ةذذسقبلاذذابلالا س مذةبلثمذذانائ  ب ذذلةب1951لال  تذسئيبلذذس ب

                                                                                                                                                    

(Belgium v. Spain) Judgement of 5 February 1970, Paragraph 34. Available 
2019).      -11-(visited on 15 www.icj.orgat  

http://www.icj.org/
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ثم"سهج به بقاللذجبليذا  ب إةبلثذ ب ظبلاذابي"سهذج بوةذابلإل ذس  بلثقاللجبلث  بابابنسبل
 . (38) لث مسيمةبغ ابقسن  بثةب ثحبي اسق بيابياضاعب هج بلثم"سهج 

 قذذس بصذذ بلث "ا ذذ بلث"ذذس بثا اذذةبلثم"امذذةبثبقذذاقبلإليسذذسةب ذذسثيمبلثم بذذج ب ليذذتباب
(ب4 بلثمذس  ب يذب2 "ذ بفوكذس بلث"نذجبلثذالئ  بصذ بلث قذا بي "  بلثاةابإثابلإلل ةبل ب

لث س ذمةبلثمك اثذةبصذ بشذك ببلاابإيتبق نمسب م س ةبإقالئب سثلس ابلريابث " بلثبقاقب
دب لثمقلذذا بنذذ " بلثبقذذاقبصذذ با"ا ذذ بلثا اذذةبهذذ بوذذ ب(39)ا"سهذذجيبصذذ بلث"نذذجدددددددا

لثبمذذس ب لثبذذ بصذذ بلثسذذ يةبلثلجيمذذةب لثم"اابذذةب لثبذذ بصذذ بلذذج بلثخةذذاعبثاذذاقب لث"لا حذذةب
ثقسياةبلث اسن ب لرابئق" ددب بة ب لنمذسبيب ذا بلثقسلذج ب لث ممذةب ناثحبلج ب ابسةبل

لث"امسب لثملابةبلثمبممة(به بلثمعمسئبلثبس مبثا ل بص بلثسخلتبل ب لم"ذةبلثقسلذج دب
                                                           

وجاء في النص األصلي لرأي محكمة العدل الدولية االستشاري بخصوص مدى جواز التحفظ  38
 إلبادة الجماعية ما يلي:على معاهدة ا

principles underlying the Convention are recognised by civilised  “The
nations as binding on States even without any conventional obligation. It 
was intended that the Convention would be universal in scope. Its purpose 

nitarian and civilising. The contracting States do not have is purely huma
any individual advantages or disadvantages nor interests of their own, but 
merely a common interest”. ICJ, Advisory Opinions and Orders, 

ment of the Reservations to the Convention on the Prevention and Punish
Crime of Genocide, Advisory Opinion of 28 May 1951, P2. Available at 

 2019).-12-(visited on 5 www.icj.org 
 وجاء في نص التعليق ما يلي:  39

“The proclamation of certain provisions of the Covenant as being of a non-
derogable nature, in article 4, paragraph 2, is to be seen partly as 
recognition of the peremptory nature of some fundamental rights ensured 
in treaty form in the Covenant (e.g., arts. 6 and 7”. CCPR HR General 

Comment No 29, Para 11, Op Cit, P.5. 

http://www.icj.org/
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

   قسبثاثحبصسةبقاللجبوقاقبلإليسسةبلث  بابذا بلالل ذجل بلاذابوذ بلثبمذس ب ااذحبلث ذ ب
ثينذذسبابمذذ بيلذذابةببب(40)للذذجبلريذذا بابةذذابلث "ذذايالب لثذذاقبلال ذذ ع س با" لذذابيذذ بلثقاب

   ممةبلامسبث يسسةب لإليسسيمةد
ق  ذذذةبلثقذذذاتبإةبلثاذذذال بلثلذذذا ةبثبقذذذاقبلاليسذذذسةبا"ل ذذذابحتذذذ ابإثذذذابلثبقذذذاقب
لثالئ  بص بلث قا بلث سيمذةبيذ بلثمذس  بلثال "ذةبيذ بلث"نذجبلثذج ث بثابقذاقبلثمجيمذةب لثسمس ذمةب

ثلذذالئ ب لثةذذا  بلال ذذ  اسنمةدب إ لب ب لث ذذ بالبح ذذاالباق  ذذجهسبصذذ بوذذسالقبل1969لذذس ب
كسةب ثحب بمبسب صقسبثامعمسئبلثتكا  بث  بلث بابل بلثمعمذسئبلثماضذال بلثذايباذمب
الامذذتبصذذ بالذذامفبااذذحبلثبقذذاقبلثذذالئ  ب سث"نذذجبإثذذابوقذذاقباا مذذ بلثذذابلثاذذال بلثلذذا ةبالب
ح االبلثمسسسبننسبص بن بلثةا  ب لث قسق ب فقا بلاابغ اب ثح باة بيسذلثةبصذ ب

 حةبلثهممةدبغس
 معيار النواة الصلبة لحقوق االنسان: الفرع الثاني

ث" بي بفك ابلثل"ارسقبلث  باالقذتب ئل ذةبلثاذال بلثلذا ةبثبقذاقبلاليسذسةبهذاب
ي"اصةبلثمعمسئبلثايبحمكذ بلاذابف س ذتبيذ مبام   هذسبلذ بغ اهذسبيذ بلثبقذاق ب ب ذابالب
ح االباق  جهسبص بفيب قتبف بوا دب بمك بلثقذاتبصذ بهذالبلثتذلةب ذلةبهاذسابيعمذسئب ب

لإليسذذسةبلاذذجبإقذذالئبلثاذذال بلثلذذا ةبثبقذذاقباذذمبياللسانمذذسبصذذ بلثم"سهذذجلقبلثج ثمذذةبثبقذذاقب
 همذذس:بلثمعمذذسئبلث تبهذذابيعمذذسئبلثبقذذاقبلث س ذذمةبلثملاقذذة بلث ذذ با م ذذاب 41))لاليسذذسةب

                                                           
40 Andrea Bianchi, Human Rights and the Magic of Jus Cogens (the 

European Journal of International Law, Vol. 19, No.3, 2008) P495-496.  
41 J .F .Hartman “Working Paper for the Committee of Expert on the Article 
4: Derogation provision “ Human Rights Quarterly,  Vol . 7, 1985, pp . 133- 

114 . 
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قاللذذجهسب سثلذذ ةبلريذذا ب ذذسثاةابإثذذاب لم"ذذةبلثملذذابةبلثمبممذذةب ماقلنذذس بفيذذسبلثمعمذذسئب
صذذ بلثةذذا  ببلث ذذسي بصنذذابيعمذذسئبلثبقذذاقبلث ذذ بالباسذذ لمابلثذذج تبالابذذابلال ذذ  اس بص نذذس

لال   اسنمةبثينسبوقاقبالبل قةبثنسبن احبلثةا  ب لثبسالقب ب الباذلر ابث اذحبلثبقذاقب
دب قذذذجبفشذذذسئقبإثذذذابهذذذاي بلثمعمذذذسئب بث اذذذةبلثيذذذمبلثم بذذذج بلثم"امذذذةب بقذذذاقب (42)لا نذذذسب

(بيذذ بلث"نذذجبلثذذج ث بثابقذذاقبلثمجيمذذةب4لذذ بلثمذذس  ب ب29لإليسذذسةبصذذ با"امقنذذسبلث"ذذس بئقذذمب
  قاثنس:ب1966ب لثسمس مةبلس 

 مسذلثةبيذسبب4 ا "ا بقسنمذةبلثوكذس بلث ذ بح ذاالباق  ذجهسب لثمجئقذةبصذ بلثمذس  ب "
إ لبنسةبث " بلث  ليسقبوقاقبلإليسسةب س ابلثقاللجبلريذا بصذ بلثقذسياةبلثذج ث ب ث انذسب
ثمستبيمسراةبثنسدب ب "  بلثاةابإثابلإلل ةبل ب " بفوكس بلث"نجبلثالئ  بص بلث قذا ب

لاذذابفيذذتبق نمذذس ب م س ذذةبإقذذالئب سثلذذس ابلريذذابثذذ " بلثبقذذاقبلث س ذذمةبب4بيذذ بلثمذذس  ب2
(دبغ ذذذابفةبيذذذ ب7 ب6لثمك اثذذذةبصذذذ بشذذذك با"سهذذذجيبصذذذ بلث"نذذذجب ي ذذذستب ثذذذح بلثمس اذذذسةب

لثالضذذدبفةب "ذذ بفوكذذس بلث"نذذجبلثقذذا بقذذجبفم ئقذذتبصذذ بقسنمذذةبلثوكذذس بلث ذذ بالبح ذذاالب
ئ بالبحمك بفةبحكاةبضا ئبس بلااباق  جهسبثةبلج بلث ق جبننا بلثبقاقبص بوسثةبلثلال

(دب إضذذسصةبإثذذاب ثذذح بصذذ ةبيلذذسقبصئذذةبلثقاللذذجب18 ب11لإل ذذ قب ي ذذستب ثذذح بلثمس اذذسةب
ب2لريذذا بيذذاهالبإثذذابف "ذذجبيذذ بقسنمذذةبلثوكذذس بلث ذذ بالبح ذذاالباق  ذذجهسب لثذذالئ  بصذذ بلث قذذا ب

 بيذذب4دبإ بالبح ذذاالبثاذذج تبلث ذذال بفةباا ذلبابذذتبفيبوذذا بإثذذابلثمذذس  ب4يذ بلثمذذس  ب
لث"نذذجبث لابذذابالذذا بيا نذذحبلثقذذسياةبلإليسذذسي بف بلثقاللذذجبلريذذا بثاقذذسياةبلثذذج ث  بي ذذ ب

                                                           
42 Teraya Koji, Op, Cit. P31. 
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

لق لذذذذس بلثاهذذذذسن بف بصذذذذاضبلقارذذذذسقبقمسيمذذذذةبف بلثبايذذذذسةبلث "سذذذذ  بيذذذذ بلثبابذذذذةبف ب
 43))لثخا جبل بلثم س  بلث س مةبثامبسكمةبلث"س ثة ب مسبص ب ثحبلص الضبلثلال  اد

ي ةدبي بهالبلث "ا   ب لاابف سسبلثمعمسئب بلثمانائب  بفةبهاذسابالذامفب
(بيذذ بلث"نذذجبلثذذج ث بثابقذذاقبلثمجيمذذةب2/4ثبقذذاقبلاليسذذسةبنذذ  بااذذحبلثذذالئ  بصذذ بلثمذذس  ب 

 ب رذذذ  بلثبقذذذاقبلثقذذذا بلثذذذالئ  بنذذذالقبلث"نذذذجدب ضذذذم بلثبقذذذاقب1966 لثسمس ذذذمةبلذذذس ب
فبلقذابنذ  بوقذاقبثنذسبل قذةب بذسالقب(بي بلث"نجبهاسابالذام2/4لثالئ  بص بلثمس  ب 

لثلذذالئ ب لثةذذذا  بلال ذذ  اسنمةب لثرذذذابلثمب مذذذ بثنذذا بلثةذذذا  بلا نذذس ب وقذذذاقبفقذذذا ب

                                                           
 وجاء في النص األصلي للتعليق ما يلي:  43

“The enumeration of non-derogable provisions in article 4 is related to, but 
not identical with, the question whether certain human rights obligations 
bear the nature of peremptory norms of international law. The 
proclamation of certain provisions of the Covenant as being of a non-
derogable nature, in article 4, paragraph 2, is to be seen partly as 
recognition of the peremptory nature of some fundamental rights ensured 
in treaty form in the Covenant (e.g., articles 6 and 7). However, it is 
apparent that some other provisions of the Covenant were included in the 
list of non-derogable provisions because it can never become necessary to 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 page 5 derogate from these rights during a state 
of emergency (e.g., articles 11 and 18). Furthermore, the category of 
peremptory norms extends beyond the list of non-derogable provisions as 
given in article 4, paragraph 2. States parties may in no circumstances 
invoke article 4 of the Covenant as justification for acting in violation of 
humanitarian law or peremptory norms of international law, for instance 
by taking hostages, by imposing collective punishments, through arbitrary 
deprivations of liberty or by deviating from fundamental principles of fair 
trial, including the presumption of innocence.”  CCPR HR General Comment 

No 29, Para 11, Op Cit, P 5.  
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لاذذابقذذ  ب ثذذحدب لاذذابف ذذسسبهذذالبلث لذذامفبلثق ذذا بصذذسةبلثاذذاعبلث تبيذذ بلثبقذذاقب
ه بلث  ب   اةبي سالبث ه مس بص بهالبلث بابث  سمب   مبنمسينسب ممسب "جدب البشحب

نمذذسةبيب ذذا بوقذذاقبلثاذذال بلثلذذا ةب  لم"ذذةبقاللذذجهسب مةذذابلثبلذذسيةبلثجناايس ذذمةبب ذذلة
لث اسنمذذةبلاذذابلثمبذذحب مسذذ ابمتبلثاةذذايب لث"ماذذ بثمذذسبثنذذسبيذذ بفرذذاب ذذال بلاذذابضذذمسةب

  لو ال بوقاقبلاليسسةدبهالبلثماضاعبهابيبائبلثاقسعبص بلثملاالبلث سث دب
 المطلب الثاني
 الحصانة الجنائية عليهامحتوى النواة الصلبة وأثر 

ب1966(بيذذ بلث"نذذجبلثذذج ث بثابقذذاقبلثمجيمذذةب لثسمس ذذمةبلذذس ب4قذس بصذذ بلثمذذس  ب 
 يسبيا :ب

صذذ بوذسالقبلثلذذالئ بلال ذ  اسنمةبلث ذ بانذذج بومذس بلثيذذة ب لثم"اذ ب مسينذذسبب(1 "
ئ ممس بح االبثاج تبلث ال بص بهالبلث"نجبفةبا خذا بصذ بفضذ  بلثبذج  بلث ذ بي لالنذسب

لن ابالبا ق ذذجب سالث  ليذذسقبلثم اا ذذةبلا نذذسب مق ةذذابهذذالبلث"نذذج بشذذابلةبلذذج بلثاضذذا باذذج
ياسصذذس بهذذا بلث ذذجلن ابث ث  ليذذسقبلثقذذا بلثم اا ذذةبلا نذذسب مق ةذذابلثقذذسياةبلثذذج ث ب لذذج ب
ليلالننذذسبلاذذابام  ذذ بحكذذاةبيلذذائ بلثاو ذذجبهذذابلث"ذذاقبف بلثاذذاةبف بلث ذذاسبف بلثا ذذةبف ب

ب7 ب6ح   بهالبلثذا بفيبيخسث ذةبثوكذس بلثمذال بب(بال2لثجي بف بلث  بلالق مسل دب
(بلاذابفحذةب  ثذةب ذا بصذ بهذالبلث"نذجب3دب18 ب16 ب15 ب11(ب 2 ب1 لث قاا  بب8 

ل ذذ خجيتبوذذ بلذذج بلث ق ذذجبفةبا"اذذمبلثذذج تبلث ذذال بلثقذذا بصذذائل بلذذ ب ابذذ بلثيذذ  ب
ثذذاب ثذذذحدبلث"ذذس بثأليذذمبلثم بذذذج  ب سثوكذذس بلث ذذ بثذذذمبا ق ذذجبننذذذسب رسث ذذ سمبلث ذذ ب ص" نذذذسبإ

 لا نذس بصذذ بلث ذذسئبابلثذايباانذذاب مذذتبلذج بلث ق ذذج بفةبا"امنذذسبنذاثحبيذذا بفقذذا ب رذذسثلاب ب
  لاتاد
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

ي ةذذدبيذذ بهذذالبلثذذا ب ذذسةبلثاذذال بلثلذذا ةبثبقذذاقبلاليسذذسةبا  ذذاةبيذذ بلثبقذذاقب
( ب7( بلثبذ بصذذ بلثسذذ يةبلثلجيمذةب لثم"اابذذةب لثمذذس  ب6لثبذذ بصذ بلثبمذذس ب لثمذذس  بلث سثمذة:ب

( لذذج بقذذالالبوذذ سبلاليسذذسةب8/1/2 بلثذذاقبف بلال ذذ ع س ب لثمذذس  بلثبذذ بصذذ بلثبابذذةبيذذ
( بلثب بص بلالل ال ب سثتخلذمةبلثقسيايمذةب11ث"   بل بلثاصس ب سث  ل با"سقجيب لثمس  ب

(ب لثبذ بصذ بلث م ذاب18( بلثب بصذ بوابذةبلث    ذاب لالل قذس ب لثذجي ب لثمذس  ب16 لثمس  ب
بنذذذذةبلثم م اذذذذةبصذذذذ بيلذذذذجفبشذذذذايمةبلث ذذذذالنمب سثةذذذذمسيسقبلثقةذذذذسنمةبثامبسكمذذذذةبلث"س ثذذذذةب لثا ب

 (د15 لث"قارسقب لج ب ابسةبلثقسياةب لرابئق" ب لثمس  ب
/ب2 ب4هالبلث لامفبثااال بلثلا ةبهذابيذ بلثاسومذةبلثتذكامةبصقذط بثةبلثمذس  ب 

يذذ بلث"نذذجبلثذذج ث بلثمذذانائبيلذذتبلاذذابلذذج بقذذالالباق  ذذجهسبصذذ بلثةذذا  بلال ذذ  اسنمة ب
هاذذذسابوقذذذاقبفقذذذا بهذذذ بف ثذذذاب ساله مذذذس بيذذذ ب "ذذذ ب ث ذذذ بيذذذ بلثاسومذذذةبلثماضذذذايمةب

/بب قتبلثلالئ ب لثةا  بلال   اسنمة بي  بلثب بصذ ب2 ب4لثبقاقبلثالئ  بص بلثمس  ب 
(بياذذت ب نذذاثحبلثبذذ بصذذ بيبسكمذذةبلس ثذذةب ي بنذذةب4/1لذذج بلث م  ذذ ب بكذذمبيذذ بلثمذذس  ب 

جقبلامذذتب صقذذسبثامذذس ا  بلثسذذس "ةب لثخسيسذذةبلتذذابيذذ ب لقبلث"نذذجبلثذذج ث دب هذذالبيذذسبفكذذ
ث اذذةبوقذذذاقبلاليسذذسةبصذذذ با"امقنذذسبلاذذذابلثمذذذس  بلثال "ذذةبيذذذ بلث"نذذجب قاثنذذذسبفةبالثج ثذذذةبالب

لث قا بلث سيمةببحمكانسبلث با بي بي  بها بلثبقاقبلث س مةب ب ةبلج بلثا بلا نسبص 
 .44ب(ي ب لقبلثمس  ا

 رماس  ةبلاضبيب ا بلثاال بلثلا ةبثبقاقبلاليسسة بصسةبهالبلثملاالبي"ا ب
صقطبن  رةبوقاقبي بن  بلثبقاقبلثالئ  بص بلث قا بلث سيمةبي بلثمذس  بلثال "ذةبيذ بلث"نذجب

                                                           
على المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق  29راجع التعليق العام للجنة حقوق االنسان رقم  44

من التعليق.  16و 15و 14و 13و 11و 8و 7وبشكل خاص الفقرات  1966المدنية والسياسية عام 

 .7-3للجنة المذكورة، مرجع سبق ذكره، ص 201لعام  29التعليق العام رقم 
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لثذذذذج ث  ب هذذذذ :بوذذذذ بلثبمذذذذس ب وذذذذ بلثسذذذذ يةبلثلجيمذذذذةب لثبذذذذ بصذذذذ بلذذذذج بلثخةذذذذاعبثاذذذذاقب
 "ةذذنسبصذذ بابجيذذجبيلذذسقبلث بذذا ب لثذذ " ب لال ذذ ع س  ب  ثذذحبث"ذذج بيذذ بلث ذذ سمبق ذذ ب

لثذا بلا نذسبصذ بلث"نذجبلثذج ث بثابقذاقبلثمجيمذةبب-لالقابحمك بل  هسبلثابيذسبياذ :بف ال
إقمذذذسعبي"سهذذذجلقبوقذذذاقبلاليسذذذسةب لينذذذسبيذذذ بلثبقذذذاقبلث ذذذ بالباقلذذذ بب- لثسمس ذذذمةدبرسيمذذذس

 ةبفةبقاللذذذجبااذذذحبلثبقذذذاقبا م ذذذاب سثلذذذب-دبرسث ذذذس(45 لث ق  ذذذجبصذذذ بنذذذ بلثةذذذا  ب لث قذذذسق
فينذسبوقذاقب لقبفهممذةبنلذا ب سثاسذ ةبثرذابلثبلذسيةبب-لاليا بص بلثقسياةبلثج ث دبئل "ذس

لثجناايس ذذذمةبلا نذذذسدبقسيسذذذسب فق ذذذال:ب ذذذسثاةابثمذذذسبا انذذذتبلثةذذذا  بلال ذذذ  اسنمةب وذذذسالقب
 لثلالئ بي بفراب ال بلا نسبص بوستباق  جهسدب

 الحق في الحياة: الفرع األول
 ف سسبن بلثبقاق بن ب شا سبف س مسبإليكسيمذةببح"جبلثب بص بلثبمس بئن   ببب

لق لذس حةبف بلق مسيمذة بثيذتببلث م ابننسب ال بفكسيتبااحبلثبقاقبيجيمذةبف ب مس ذمةبف 
 بثالبص ةبن ب رسن بوقاقبلإليسسةباخنجبلاابقج   تب ضا ئ ب (46)و بي ال بث يسسةب

دب ب لتبو بلاليسسةبص بلثبمس بيااب ال اتبومس بف بو ابقل ب ثحب هابقا  ب(47)ومسي ت
صذذ ب لذذ بفيذذت ب با نذذ ب سثاصذذس دب يةذذالبثهممذذةبوذذ بلثبمذذس بصقذذجبقذذس بصذذ بيقجيذذةبوقذذاقب

                                                           
على الموقع االلكتروني  1950المثال على ذلك االتفاقية االوربية لحقوق االنسان عام  45

www.hri.org  على الموقع االلكتروني  1969واالتفاقية ألمريكية لحقوق االنسان عام

www.treaties.un.org. 
المدنية والسياسية "الحق في الحياة حق مالزم لكل  ( من االتفاقية الدولية للحقوق6المادة ) 46

 إنسان...".
، والمادة www.un.org( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على الموقع االلكتروني 3المادة) 47

( من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان، 2( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة )6)

( من  الميثاق اإلفريقي لحقوق 4االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، والمادة )( من 4والمادة )

 . www.refworld.orgعلى الموقع االلكتروني  1981اإلنسان والشعوب عام 

http://www.hri.org/
http://www.hri.org/
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(دب6 لثمذذذس  ب1966لثاذذذال بلثلذذذا ةبصذذذ بلث"نذذذجبلثذذذج ث بثابقذذذاقبلثسمس ذذذمةب لثمجيمذذذةبلذذذس ب
ل ب ه ب لال ي بلث  سمبلثقسيايمةبإلينس بومذس بلاليسذسةبب ا" لابلقارةبلإللجل بل   اس  

ص ب " بلثج تبلث  باقاهسب ماقالبيةسينسبلثقسيايمة بإ لبلئا البلثتخ بقابمةبا اةب
دب يةذذالبثخلذذائ ب شذذج بلقارذذةبلإللذذجل  بصقذذجب  (48)لقار نذذسبلإللذذجل ب  قذذس بثاقذذالي  بلثاسصذذا 

 بيذذذ بلثةذذذمسيسقب "ذذذجب1966فوس نذذذسبلث"نذذذجبلثذذذج ث بثابقذذذاقبلثمجيمذذذةب لثسمس ذذذمةبلذذذس ب
يانذذسبيذذسبي "اذذ ب للم"ذذةبلث ابمذذةبلثم"سقذذالبلا نذذسب    ي"ذذسي اب  ثمذذةب(بلثم "اقذذةبن ا  ذذاهس

 يانسبيسبي "ا ب للم"ةبوكمبلإل ليةب فةبحكذاةبلثبكذمب  سإللجل ب لث النمبلثشجبقلائ ( 
 ب يانذذسبيذذسب(49)ينسنمذذسبغ ذذابقسنذذ بثال"ذذ ب مذذتب ذذليب قذذتب  ذذس ئلبلذذ بيبكمذذةبيخ لذذة

لث"قارذذذةب لذذج باا  ذذذاهسبلاذذابيذذ بهذذذمب  ةبلث سياذذةبلتذذذابلسيذذسبف بلثاسذذذس بي "اذذ بن ا  ذذاب
 .(50)لثبالي (

 رذذسثاغمبيذذ بفهممذذةبوذذ بلثبمذذس بصذذ بياةايذذةبوقذذاقبلاليسذذسة ب لاذذابلثذذاغمببببب
يذذذ بإوس  ذذذتب سثبمسحذذذةبلثج ثمذذذةبلثالق ذذذةب قاللذذذجب ذذذسئية بإالبفيذذذتبن  ذذذال بيذذذسبحكذذذاةبيبذذذ  ب

ثجناايس ذذذذمةبلث اسنمذذذذةبصذذذذ بلثج ثذذذذةبلثمةذذذذم ةدبث ي نذذذسابيذذذذ بقتلذذذذ بلثم م "ذذذذ  ب سثبلذذذذسيةبل
 رسذذلالبااذذذحبلثبلذذسية بي "ذذذائبيبسكمذذةبلث ذذذسي بفيذذذس بقةذذس بلثج ثذذذةبلث ذذ ب ق"ذذذتبلاذذذاب
لقاممنذذسبلث ابمذذةب لثج ثذذةبلثمةذذم ة( بنذذ ب ب "ذذائبفحةذذسبإقذذالئبوذذ بلثةذذبمةب فقسئرذذتبصذذ ب

                                                           
( من العهد الدولي للحقوق المدنية 6من المعاهدات التي نصت على هذا االستثناء: المادة ) 48

( 4، والمادة )1951من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام  (2، والمادة )1966والسياسية عام 
 .1969من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام 

..... وال 2( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية " 6الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ) 49

 ي صادر من محكمة مختصة.. ." يجوز تطبيق تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بعد صدور حكم نهائ
( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "ال يجوز الحكم بعقوبة 6الفقرة الخامسة من المادة ) 50

اإلعدام على الجرائم التي ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة 
 بالحوامل". 
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لثبلذذاتبلاذذابا"ذذاب بلذذس تبفيذذس بقةذذس بااذذحبلثج ثذذةدب يذذ بلثي اذذةبلاذذاب ثذذحب مذذس ب
اايس ذذ بإ ذذالن ا بي" مذذجبثذذج بلثاذذا ب ب ق ذذ بيذذال  بي ارذذ بصذذ بفغسذذلسبيذذ بلث"ذذس ب ن

دب رسذذذذلالبلذذذذج بإيكسيمذذذذةبيبسكم ذذذذتبفيذذذذس بلثمبذذذذسكمبلثاا ب مذذذذةب ب ذذذذةبلثبلذذذذسيةب1973
ا"ذذذاضبيذذذال  بفيابكذذذ بب1985لث اسنمذذذة بقسيذذذتبوكايذذذةبلثاذذذا ب ب لذذذا  دب صذذذ بلذذذس ب

اذسئب سذلالبيتذسقا  بإالبفيذتبثمبس ثةبق  بي بقل بلثس  ابلثمكسمك بلثايبف اذ بلامذتبلث
 ر"ذذجبلث ذذ  بلاذذابلثسذذ  اباذذمبلالصذذالجبلاذذتب "ذذجبلث لكذذجبيذذ بهاب ذذتدبهذذا بلثي اذذةب غ اهذذسب

الذذذاالبناضذذذاجبلثرذذذابلثسذذذال بثابلذذذسيةبلث اسنمذذذةبلاذذذابوذذذ بلثبمذذذس بنبذذذ بيلاذذذذ بب(51 
/(بيذ بلث"نذجبلثذج ث ب42 ف س  بيذ بلثاذال بلثلذا ةبثبقذاقبلاليسذسةبلثذالئ  بصذ بلثمذس  ب 

 .(52)ثابقاقبلثمجيمةب لثسمس مة

 الحق في السالمة البدنية والمعنوية: الفرع الثاني
ب1966ابقاقبلثمجيمذةب لثسمس ذمةبلذس بيلتبلثمس  بلثسس "ةبي بلث"نجبلثج ث بث

البح ذذاالبإقةذذسعبفوذذجبثا "ذذايالب البثام"سياذذةبف بلث"قارذذةبلثقس ذذمةبف بلث إيسذذسيمةبف بليذذتبا
لثبس ذذةب سث اليذذة ب لاذذاب قذذتبلثخلذذاس بالبح ذذاالبإقذذال بفحذذةبا ارذذةب لمذذةبف بلاممذذةب

                                                           
51
محمد عبد الرحمن خليفة، التعارض بين  انظر هذه األمثلة والمزيد منها لدى محمد عبد الرحمن 

-95( ص 2016الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية وحقوق االنسان، )جامعة القاهرة، القاهرة 

97.  
 انظر في هذا المعنى :     52

 Dror BenAsher, Human Rights Meet Diplomatic Immunities: Problems and 
Possible Solution (Harvard Law School, Nov. 2001) P17  
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 ذةبدب يةذالبثهممذةبلثماضذاعبصقذجباذمبالاذ بي"سهذج بقس(53) لاابفوجب  ةبئضس بلثبذاا
ثماسهةذذذةبلث "ذذذايالب غ ذذذا بيذذذ بضذذذا مبلثم"سياذذذةبف بلث"قارذذذةبلثقس ذذذمةبف بلث إيسذذذسيمةبف ب

دبص  بها بلالا س مةباذمبا"ابذفبلث "ذايالبصذ بلثمذس  بلث ثذابيانذسب(54)1984لثمن اةبلس ب
 ليذذذت:بابفيبلمذذذ بياذذذ  بلاذذذتبفثذذذمبف بلذذذالمبشذذذجيج بقسذذذجحس بنذذذسةبف بي سذذذمس  بيمابذذذ بلمذذذجل ب

هالبلثتخ بف بي بشخ برسثا بلاذابي"اايذسقبف ب تخ بيسب قلجبلثبلاتبي ب
لاابلل ال  بف بي"سقل ذتبلاذابلمذ بلئا ل ذتبف بحتذ  تبصذ بإيذتبلئا  ذت بهذابف بشذخ ب
رسثذذا بف باخاب ذذتبف بإئغسيذذتبهذذذابف بفيبشذذخ برسثذذا بف بلاذذذجيسبيابذذ بهذذالبلثثذذذمبف ب

ف بلث"ذذالمبثيب ذذلالبيذذ بلث ذذ سمبحقذذا بلاذذابلث م  ذذ بفحذذس بنذذسةبيالذذتبف بحبذذاضبلامذذتب
يالصذذذذ بلامذذذذتبف بحسذذذذكتبلاذذذذتبياوذذذذلبئ ذذذذم بف بفيبشذذذذخ بلقذذذذابي لذذذذا ب لذذذذ  تب
لثا ممة ب البي ةم ب ثحبلثثمبف بلث"المبلثاسشابصقطبل بلقارسقبقسيايمذةبف بلثمذ ال ب

 ثنا بلث"قارسقبف بلثايبحكاةبي م ةبلاضمةبثنسباد
بإةبيعمسئبشج بلثثمبهابلثبس مبلاجبلث  اقةبن  بلث "ايالبي بقنذة ب غ ذا بيذ 

ضذذا مب ذذا بلثم"سياذذةبلثقذذا بيذذ بقنذذةبفقذذا دببصسث "ذذايالبهذذاب ذذاااب وتذذ ب غ ذذاب
ليسسي بي "مجبحسلالبلريسبقسجحةبشجيج بثاةبمة ب ثذمسبي ذا بي"سياذةبالإيسذسيمةدبفيذسب
لثم"سياذذةبلث إيسذذسيمةبف بلثقس ذذمةبف بلثمن اذذةبص ينذذسباالذذايبلاذذاب ذذاااب مذذتبإ التب إهسيذذةب

 ثاةبمةد

                                                           
( من االتفاقية 7( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة )5ويقابل هذا النص المادة ) 53

( من 5( من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان، والمادة )3الدولية للحقوق المدنية وسياسية والمادة )

 لميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.ا
 www.ohchr.orgراجع النص الرسمي لهذه االتفاقية على الموقع االلكتروني 54
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لثبلذذسيةبلثجناايس ذذمةبلث اسنمذذةباسذذذ خج بصذذ بن  ذذابيذذذ بلثومذذسةبو ذذةب  صذذذسعبب
ثبمسحةب لج بي وقةبياا ل بلث "ذايالبيذ بلثم م "ذ  بن اذحبلثبلذسية بنذ ب صذ با"ل ذ ب
لثقسياةبلث اذسن بثاج ثذةبلثمةذم ةب ذسةبحلقذابي ذال بضذجهمدب يذ بلثي اذةبلاذاب ثذحب مذس ب

ي بفيس بب1984ياث ابب5اق بلثام  ايبن سئباب  سئ بيم  ابسبنلابلسيمسب سق لس ب البابلث
يا ثةبلث سن بنااجة ب قجبامبا"اي ذتب ي"سيا ذتبي"سياذةبالبإيسذسيمةب ين اذتب اخذجيا بامن ذجلب
ث ناب تبل ب ابقةبلثبق  ذةبلثجناايس ذمةبإثذاب ذ   دب ر"ذجبلث تذلبلذ بلثلذاج قب سذلالب

مب ناايس ذذذ بقسيذذذتبلي "ذذذسثبئلنبذذذةب  ل بقابذذذةبياذذذت ب ر"ذذذجبلث لكذذذجبيذذذ بفيذذذتبالبحبمذذذ بقذذذ 
لثتا ةب   بتب امبلث" ائبلاابلثمخ للبنجلقاتب هابي مابلامتدب فيس بلذج بإيكسيمذةب
يبسكمةبلثم نم  بلثجناايس    ب سلالبلثبلسيةبقائقبلثبكايةبلثلابلسيمةبلل  سئبإرا  ب

دب يذ بلثي اذةبفحةذسب مذس ب(55)ي ببلثم نم  بغ ابياغامبص نمسب امب ا همذسبيذ بلثذ   
 سث سذا بإثذذابب1981لثجناايس ذذ   بث منائبذةبغسيذذسبصذ بلثاالحذذسقبلثم بذج بلذذس ببفوذجبفناذس 

شذقةبص ذذس ب لغ لذذسننسبابذذتبانجيذجبلثسذذ جدب ر"ذذجبلث ذذ  بلاذابلثمذذ نمبيذذ بقلذذ بلثتذذا ةب
الذذ  ب ليذذتبي م "ذذسب سثبلذذسية ب ثذذالباذذمبإ ذذ قب ذذالوتب "ذذجبفقذذ بيذذ ب ذذسلةبيذذ بلث ذذ  ب

ةب غ اهذذسبااضذذدبيذذج ب ذذجقبلثقذذاتب ذذسةبدبهذذا بلثي اذذ(56) لامذذت ب اذذمبلالك  ذذس بن او اذذت
لثبلذذذسيةبلثجناايس ذذذمةبلث اسنمذذذةبام ذذذ بابذذذجحسبنل ذذذالبثبذذذ بلاليسذذذسةبصذذذ بلثسذذذ يةبلثلجيمذذذةب

ب (57) لثم"اابةب هابفوجبلثبقاقبلث س مةبث ئةبلثاال بلثلا ةبي بوقاقبلاليسسة
                                                           

55() Sangeetha Mugunthan, Diplomatic Immunity In The Context of 

International Human Rights (available at:  

  http://www.legalserviceindia.com/articles/dhuman.htm) P 9. 
أشرف محمد غرايبة، الحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية األمن القومي، )دار الثقافة  56

 .238(، ص2014العربية، عمان، األردن،
 .97ن األمثلة راجع محمد عبد الرحمن خليفة، مرجع سبق ذكره، ص للمزيد م  57

http://www.legalserviceindia.com/articles/dhuman.htm
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 الحق في التحرر من الرق والعبودية: الفرع الثلث
لثخس ذةبب1926(بيذ بلا س مذةبقامذفبث"ذس ب1/1امبا"ابفبلثاقبصذ بلثمذس  ب ببب

 ذذذسثاقب ليذذذت:ابوسثذذذةبف ب ضذذذابفيبشذذذخ بامذذذسئسبلامذذذتبلثسذذذالسقبلثاسقمذذذةبلذذذ بوذذذ ب
(بي ب لقبلالا س مةبا"اب ذسبث  ذسئ بلثذاقب1/2لثما مةبنانسبف ب "ةنسادب قس بص بلثمس  ب 

ا  ذاب لينس:بابلثص"ستبلث  بيالايبلا نسبف ابشذخ بيذس بف بلو  ذسال بف بلث خاذ بلاذتبث
 قلجباباباتبإثابئق   ب قممابلثص"ستبلث  بيالايبلا نسبلو مسالبئق  بيذسب يمذةبنم"ذتب
ف بي س ث ت ب قممابفص"ستبلث خا  بنم"س بف بي س ثة بل بئق  برمبلو مسال بلاابقلجبنم"تب

دب رسذذذذذلالبونذذذذذائب(58)ف بي س ث ذذذذذت ب نذذذذذاثح بلمايذذذذذسبفيبلا ذذذذذسئب سثئقذذذذذس بف بيقذذذذذ بثنذذذذذما
ب1926اق بصقجبامبلث ا  بإثابلا س مذةبا م امذةبالا س مذةبلذس بيمسئ سقبلجيجبشل نةب سث

 هذذ بلالا س مذذةبلث  م امذذةبإل لذذستبلثذذاقب ا ذذسئ بلثاق ذذ ب نذذاثحبلثلذذال ب1956صذذ بلذذس ب
دب يذ بلثلذائبلث ذ بقذجبا خذاهسبلثممسئ ذسقبلثتذل نةب صقذسب(59) لثممسئ سقبلثتل نةب سثاقب

 بسيذذتبن قذذجحمبقجيساذذتبث لذذفمةبلثذذجي ن(بيذذ بلالا س مذذة:ب ف(بف ذذابلثمذذجي بل بإلئا1ثامذذس  ب 
 م(بلثقاسية:ب ه بلث ل بشذخ ب ذسث"ا بف بلثقذسياةبف بلذ ب ابذ بلالا ذسق ب ذلةبحعذمشب
بف بنج يذتب  ةبفةب  ب"م بلاذابفئضبشذخ بلقذاب فةبحقذج بقذجيسقبي" اذةبثذتب "ذاضت
حماذذحبوابذذةبا   ذذاب ضذذ"ت ب ج(بفيبيذذ بلثلذذال بف بلثممسئ ذذسقبلث ذذ با ذذمدببلثص"ذذستب

لثالذذجبن ذذ  ب بليذذاف  بف با  ب نذذسبص"ذذ   ب  ةبفةباماذذحبوذذ بلثذذاص  ب ثقذذس بب-1لث سثمذذة:
نجتبيذسث بف بل اذ بثنابنذسبف بثاا ذ بلا نذسبف بث ذاانسبف بثيبشذخ بلقذابف بفحذةب

                                                           
لدى وثائق األمم  1926سبتمبر عام  25راجع النص الرسمي لالتفاقية الخاصة بالرق بتاريخ   58

من  (. ولمزيد2019-11-20)تاريخ الزيارة  www.un.orgالمتحدة على الموقع االلكتروني 

 .101األمثلة راجع محمد عبد الرحمن خليفة، مرجع سبق ذكره، ص 
 www.hrlibrary.umn.eduراجع النص الرسمي لهذه االتفاقية على الموقع اإللكتروني  59

 (2019-11-20)تاريخ الزيارة 

http://www.un.org/
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يذادبلثذ  جبف بف ذااتبف بقل ا ذتبوذ بلث اذسالتبلذ بال ق ذتبب-2ي مالتبفشذخسسبفقذا دب
اف  بثذج ب صذس بال قنذس بإئرذس بإيكذسةبق"ذ بلثمذب-3ثتخ بلقابثقس برم بف بلاضبلقاد

يا ق بإثابشخ بلقادب  (بفيبي بلثلال بف بلثممسئ سقبلث ذ باسذمدبثوذجبلثنذاب ب
ف بنا نمذذذسبف بلثا ذذذ بن سذذذاممب  ذذذ بيالهذذذ ب  ةبلث سياذذذةبلتذذذابإثذذذابشذذذخ بلقذذذابثقذذذس ب
لاضبف ب  بلاض بلاابقلجبل    تبلثل  بف بلثماله بف بل    تبلماتادب ي ب

ةب ذذسثاقبل ذذ   تبلث  ذذابثاذذجلسئ بلث ذذ باذذمبوةاهذذسب ا ابمنذذسب ماقذذالبلثممسئ ذذسقبلثتذذل ن
  .(60)لا س مةبوةابلالا سئب سثشخسسب ل    تب لسئ بلث  ابلس ب

 ئ بلثذذا بلاذذابب1966 صذذ بلث"نذذجبلثذذج ث بثابقذذاقبلثمجيمذذةب لثسمس ذذمةبلذذس بب
لذذذج بقذذذالالبلث باذذذ بيذذذ بلالث  ليذذذسقبلثاسشذذذئةبلذذذ بلثبقذذذاقبلثذذذالئ  بصذذذ بلث قذذذاا  بلث ثذذذاب

لثقسض  سةب "ج بقالالبإقةذسعبلاليسذسةبثاذاقب لث"لا حذة ب  ثذحب(بب8  لث سيمةبي بلثمس  ب
البح ذاالباق  ذج بصذ بنذ بلثةذا  ب لث قذسقدببث "ا بهسا  بلثمسذلث   ب بذ بلثبابذةبلثذاي

 يذذاب ثذذحببص   ذذال بيذذسبحقذذا بلثم م "ذذ  ب سثبلذذسيةبلثجناايس ذذمةب ممسئ ذذةبلثذذاقب لث"لا حذذةب
 بو ذذابيذذ مبلق ذذسئبلثخذذج بلثخلا ذذ اةبلاذذابلث"مذذ بثسذذسلسقب اباذذةبيقسنذذ بفقذذاب(61)

                                                           
 انظر في مفهوم استغالل الغير للدعارة والممارسات الشبيهة بالرق في القانون الدولي بروتوكول 60

منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة  

على الموقع االلكتروني  2000نوفمبر  15لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بتاريخ 

www.ohchr.org. 
61()  Martina E. Vandenberg & Alexandra F. Levy, Human Trafficking and 
Diplomatic Immunity: Impunity no More (Intercultural Human Rights Law 
Review, Chicago Law School, 2012) PP 81-82.     
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ضذذئ  بف بي"ذذذج  دبنمذذسبيذذذ مبلالل ذذجل بلاذذذ نمب سثةذذامب لالغ لذذذسمبلث اسذذ ب لو  ذذذسالب
 .(62)قالاللقب  اهمبنةمسةبث"ج بلثنا مب

 المطلب الثالث
 التدابير الممكنة لمواجهة انتهاك حقوق االنسان

حمكذذذ بثاج ثذذذةبلثمةذذذم ةبلةباا ذذذلبإثذذذاب "ذذذ بلث ذذذجلن ابلثممااوذذذةبثنذذذسب ماقذذذالبب
لثقذذذذسياةبلثذذذذج ث بلثجناايس ذذذذ بثمالقنذذذذةبوسثذذذذةبلي نذذذذسابلثبقذذذذاقبلإليسذذذذسيمةبياضذذذذاعبهذذذذا ب

 بص بلثمقس بلث تبإثابإ "س بلثمم  بلثجناايس  بلثمس  بل بلثجئل ة ب ه باجلن ابانج
إقاذذممبلثج ثذذةبلثمةذذم ةب  ةبيقسضذذساتب لث ذذاعبلث ت( ب يذذاب ثذذحبحمكذذ بثاةذذبمةبل بيذذ ب
ياذذامبلاذذتبلةبياصذذاب لذذا بقةذذسنمةبضذذجبلث سلذذ باقذذا بإثذذابيقسضذذساتبلذذ بقابم ذذتبصذذ ب

 وسثةباالصابشا  بي" اةب لث اعبلث سي (دب
 تدابير القانون الدولي الدبلوماسي: الفرع األول

ح ذاالبثاج ثذةبب-1 ليذت:باب1961قس بصذ بلثمذس  بلث س ذ"ةبيذ بلا س مذةبص  اذسبث"ذس ب
لثم" مجبثجينسبصذ بقممذابلث قذسقب   ةبنمذسةبف ذ سمبقالئهذس بفةبا"اذمبلثج ثذةبلتبي" مذج ب
إةبئنذذمسبلث " ذذةبف بفيبياوذذلب ناايس ذذ بص نذذسبشذذخ بغ ذذابياغذذامب مذذت بف بفةبفيب

فقابص نسبغ ابيقلات ب ص بها بلثبسثة باقا بلثج ثةبلثم" مج بوسالبلالق ةس  بياولب
إيسب س  جلس بلثتخ بلثم"ا بف ب  ينس بقجيساتبص بلث " ذةدب ب ذاالبإلذ ةبشذخ بيذسب

إ لبب-2غ ابياغامب متبف بغ ابيقلذات بقلذ ب  ذاثتبإثذابإقاذممبلثج ثذةبلثم" مذجبثذجينسدب
قبلث  باقابلاابلساقنسب ماقذالبلث قذا بلث ثذابيذ بئصةتبلثج ثةبلثماصج باا  ابلالث  ليس

                                                           
62 Dror Ben- Asher, Op Cit. P18. See also Glandon Salter, Does Diplomatic 
Immunity Breach a Victim’s Human Rights (The Guardian, Mon 30 August 

2010) at www.thegurdian.com.) visiting date 15-11-2019). 
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هذذذا بلثمذذذس  بف بثذذذمباا ذذذاهسبقذذذ تبيناذذذةبي"قاثذذذةب مبذذذ بثاج ثذذذةبلثماصذذذجبإث نذذذسبفةباذذذاص ب
 لالل ال ب سثتخ بلثم"ا بنا  تبلةابص بااحبلث " ةاد

بإةبل ذذ خجل بيلذذلاب بشذذخ بغ ذذابياغذذامب مذذتب شذذخ بغ ذذابيقلذذاتبصذذ 
لث م  ذذ بنذذ  بلثمذذاو   ب  يبلثلذذ ةبلثجناايس ذذمةبلثمذذس  بلث س ذذ"ةبلثمذذانائ بهذذابيذذ ب ذذسمب

 لثمذذاو   بلرقذذاب بلث"ذذسيا  بصذذ بقجيذذةبلث " ذذةدبفيذذسبلثخذذج بلثخلا ذذ اةبصذذ بياللذذ ب
لثمةذم ةبلث ذ باسذ لمابل "ذس همبصذ بلا نمبفيبي بلإلقذال ي بثينذمبابذتبئقس ذةبلثج ثذةب

لادب قذتبث ذ سمباقذجئهسدبنمذسبفةبل ذ خجل بيلذلادبل ذ جلس بلثتذخ بلثم"اذ ب يلذ
(بهذابيذ ب ذسمبلث م  ذ ب9إينس بقجي تبص بلث " ةبلثالئ ي بص بلث قذا بلث ثذابيذ بلثمذس  ب 

 رذذ  بلثماوذذلببنذذ  بلثمم ذذ بلثجناايس ذذ بلثما ذذ بيذذ ب  ث ذذتب لثذذايبحسذذ جلابيذذ بق لانذذس 
لثايبحكاةبي بيال ا بلثج ثةبلثمةم ةبف بلثم مم  بص نسبإقسيةب لنمذة بو ذاباقذا بهذا ب

 ص بلث " ةدبلثق ا ب  ينس بقجي ت
 ماقالبي بلثمس  بلث س "ةبلثمذانائ بفلذ   بحمكذ بثاج ثذةبلثمةذم ةبفةبا" لذابب

لثجناايس ذذ بلثذذايبفئا ذذالبص"ذذ بح"ذذجبلي نسكذسبثبقذذاقبلاليسذذسةبصذذ بإقاممنذذسبشخلذذسبلثمم ذ ب
دب ب مبهالبلالقذال بصذ بلث"ذس  بPerson non-grata غ ابياغامب متبف بغ ابيقلات

ج ثذذةبلثمةذذم ةبلث ذذ باقذذا بنذذج ئهسب ذذ   نبلثج ثذذةبلثما ذذاةبلذذ ب ابذذ ب اللئ بلثخسئقمذذةب سث
 مذذت بف بغ ذذابيقلذذاتبثذذجينسبب  ينذذس بينمذذةبلثمم ذذ بلثجناايس ذذ بلثذذايباذذال بثذذمبح"ذذجبياغارذذس

  ثحبق تبيذج بي" اذةباقذجئهسب   ةبإنذجل بلث ذ سمبلث ذ ب ص" نذسبالاخذس بلإلقذال دب صذ ب
تبشخ بغ ابياغامب مذتبف بغ ذابوسثةبلل  سئبلثج ثةبلثمةم ةبلثمم  بلثجناايس  ب سي

يقلاتبالي نسكتبوقاقبلإليسسةبي  بف بثيب لالبلقاباال  بح البلاابلثج ثةبلثما ذاةب
فةباقا ب س  جلسنتب  ةبئص بف بالق ابق تبلثمج بلثمبج  بي بلثج ثةبلثمةم ة ب إالب
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كذذسةبيذذ بوذذ بهذذا بلثق ذذا بئصذذ بلالل ذذال ب ذذتبيذذ بفوذذجبلصذذال بلث " ذذةدب صذذ بهذذا بلثبسثذذةب
اا ن بينم تبلثجناايس مةب اسذقطبلاذتبلثبلذسيةبلث اسنمذةب رذاثحبحمكذ بثاج ثذةبلثمةذم ةب

 فةباقا ب لا  بف بيقسضساتبل بلي نسكساتبثبقاقبلاليسسةدب
 إةبنسيتبلثممسئ ةبلثج ثمةبلثم "اقذةب لذا بلثمم اذ  بلثجناايس ذ   با تذلبلاذاب

صذذ ةبهاذذسابلث   ذذابيذذ ببفةبفغاذذالبلثسذذالن بثنذذسبل قذذةب ذذسثي بلثقذذاي بثاذذج ت ب يذذاب ثذذح
لثسذذذالن ب تذذذلةب ذذذا بلثم م "ذذذ  ب سثبلذذذسيةبلثجناايس ذذذمةب سذذذلالبلئا ذذذسننمبفص"ذذذسالباتذذذك ب

  (63)اقبلاليسسةلي نسكس بثبق
 سثاغمبي بفهممةبلث جن ابلثجناايس  بلثمانائبلثايبقجبا خا بلثج ثةبلثمةذم ةببب

 بالبيخ يبإثاب ناايس -يابيسبي ااالبلااب ثحبي بي سن  بلالبليتبحة بإقال ب مس  
يقسضذذذذس بلثمم ذذذذ بلثجناايس ذذذذ بلذذذذ بلي نسكذذذذتبثبقذذذذاقبلإليسذذذذسةب ولذذذذاتبلثةذذذذبمةبلاذذذذاب
وقاقتدب ي بامب قالبلث بابلذ ب  ذسن بفقذا بغ ذاب ناايس ذمةبقذجبا ذاةبفك ذابقذج  ب
 صسلامذذذذةباةذذذذم بلو ذذذذال بوقذذذذاقبلاليسذذذذسةبيذذذذ بقلذذذذ بلثم م "ذذذذ  ب سثبلذذذذسيةبلثجناايس ذذذذمةب

 لث اسنمةبص بلثج ثةبلثمةم ةد
 التدابير القضائية :الثانيالفرع 

ابذذذذاتبلثبلذذذذسيةبلثجناايس ذذذذمةبلث اسنمذذذذةب  ةبلاخذذذذس بفيبإقذذذذال بضذذذذجبلثم "ذذذذاثب
فيذذذس بلثقةذذذس ببب-يذذذسبثذذذمبا اذذذسالتب  ث ذذذتبلذذذ بلثبلذذذسيةب-لثجناايس ذذذ بحقذذذا بإثذذذابيقسضذذذسات

لث اذسن بثاج ثذةبلثمةذم ةبينمذذسبنسيذتبلث ابمذةبلثماا  ذةبصذذ بإقاذممبااذحبلثج ثذةدببلث سذذسهتب
لذذذذ ب لم"ذذذذةبلثبلذذذذسيةبلثجناايس ذذذذمةببهذذذذا بلثمذذذذا بثذذذذمسبلذذذذ بلث ذذذذسب لثملذذذذائلق ب إيمذذذذس

يذا ببلث تلالا ذس بلث اسنمةدب قجبليقسمبلث قتبومستبهذا بلثمسذلثةبإثذابلا سهذسقبيخ ا ذةدب

                                                           
63

 .125-125لألمثلة على تلك السوابق انظر محمد عبد الرحمن خليفة، مرجع سبق ذكره، ص   
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 سةبلثبلسيةبلثجناايس مةبلث اسنمةبه بل   اس بلاابيلذجفيبإقامممذةب شخلذمةبلثقذسياة ب
ب بح"مذ  ب ذابالبياللذ بقذسياةبلثج ثذةبلثمةذم ةبلاذابلثشذخسسب لثيذسك بلث ذ بح ذممبف

 قذجباذمبلي قذس بهذالبلثذافيبثيذتبحقذا بإثذابلل  ذسئببلثم م "ذ  ب ص نسبيم اذ بلثذج تبلثقالمذةد
 ب ي باذمبالبحمكذ ب  ذلبلث "ذ ب(64) سثبلسيةببغ ابيخس ل  ب لوكس بلثقاللجبلث اسنمة

صم بيسومة بحمك بلثقاتبلاجنذاب‘بلثماا الب ليتبقابمةب  ثحبحقا بلثابي سن بغ ابيقلاثة
ماا البالبحلادب لةبحكاةبيب بثامسسهمةبلث اسنمةبإ لب سهمب مذتبشذخ ب لةبلث ا بلث

لقابالبي م اب سثبلسيةبلثايبالبحمك بي"سقل تب سل  سئبفةبلث " بيتا لسدب ي بيسومةب
لالا ذذس بلثذذجصسعبلثتذذال دبفقذذا  بصذذ ةبلثقذذابننذذالبلثذذافيبحسذذاالبلثم" ذذج بلامذذتبوقذذتبصذذ ب

سنمةبه بي بياليابلث"قسم ب ب ابإةبلث "ذ بص ا ب سةبلثبلسيةبلثجناايس مةبلث الث سي ب
يسي"سبي بياليذاببلثماا البحة بغ ابيتا عب ا  م ب تبلث ابمة ب ث  بلثبلسيةباتك 

دب قذجباذمبلي قذس بهذالب(65)لث"قسمبلثخس ة ب رسث سث بلثب ااثذةب  ةبااا ذالبفيبلرذسئبقسيايمذة
يةبلثجناايس ذذذمةبلثذذذاليب سل  ذذذسئ بح "ذذذ بلثخلذذذسمب سثقسلذذذج بلث اسنمذذذةبثامسذذذ   جبيذذذ بلثبلذذذس

لالا ذس بلث سثذاب.(66)يق لالبلاابشقنسبلث  ام  بصقط ب  ةبشق نسبلث  ام  ب لث  لنذ بي"ذس
فرذذابإقالنذذ بصقذذطبي م ذذ بصذذ بلذذج بيذذا بإةبلثبلذذسيةبلثجناايس ذذمةبلث اسنمذذةبثنذذسب لثق ذذا

قةذذاعبلثم م ذذابننذذسبثقةذذس بلثج ثذذةبلثمةذذم ةدبصم سثنذذسبهذذابقذذسياةبلإلقذذال لقبلث اسنمذذة ب
 ب ذذذذابابذذذذاتب  ةبلاخذذذذس بإقذذذذال لقبقةذذذذسنمةبضذذذذجبشذذذذخ بي"   لثم م ذذذذاب سثبلذذذذسية(ب

                                                           
( 2011، 3قانون العقوبات القسم العام، )دار النهضة العربية، القاهرة، طمأمون محمد سالمة،   64

 .87ص 
 .87المرجع السابق، ص  65
عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات النظرية العامة، )دار الهدى، اإلسكندرية، بدون  66

 . 128تاريخ نشر( ص 
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دب هذذذالبهذذذابلثذذذافيبلثذذذالقدبصذذذ بلث قذذذتب(67)  لذذذج بص"ذذذ بح" لذذذابقابمذذذةبيك ماذذذةبلالئنذذذسة
لثمم ذذ بلثجناايس ذذ بلامذذتبلالث ذذ ل ب ذذسو ال بقذذالي  بلثج ثذذةبلثمةذذم ةببلثم"س ذذا ب ب ذذابفة

البحمكذ بب ب صذ بوسثذةبلثمخسث ذة 1969(بي بلا س مةبص  اسبلس ب31/4 صقسبثا بلثمس  ب 
لاخذذس بفيبإقذذال لقبقةذذسنمةبضذذج ب سذذلالبلثبلذذسيةبلث اسنمذذةبنمذذسيابإقالنذذ بحبذذاتب  ةب

لذذسية بص ذذ بهذذا بلثبسثذذةبصقذذطبحمكذذ ب ثذذح بإالبصذذ بوسثذذةبااذذسالتبلثج ثذذةبلثما ذذاةبلذذ بلثب
ابابذذذحبلثذذذجلا بلث اسنمذذذةبضذذذجبلثمم ذذذ بلثجناايس ذذذ بياا ذذذالبلث ابذذذةبفيذذذس بقةذذذس بلثج ثذذذةب
لثمةم ةدب و ابص بوسثةبلج بلث اسالتب لج بإيكسيمةبيقسضس بلث سل بفيس بقةذس بلثج ثذةب
لثمةذذم ةبلذذ بقالنمذذتبضذذجبوقذذاقبلاليسذذسةدبفيذذسبإ لباذذمب ثذذحبص يذذتبحمكذذ بيبسكم ذذتبفيذذس ب

س بلثج ثذذةبلثمةذذم ةدب لاذذابف ذذسسبلث اضذذ    ب صذذ بوسثذذةبلث اذذسالتب لذذج بلث اذذسالتبلذذ بقةذذ
 -لثبلسية(بحمك بياسقتةبلثبااتبلثقةسنمةبلثممكاةبلاابلثابابلث سث :ب

 فرضية عدم التنازل عن الحصانة -أوالا 
 صقسبثنذا بلث اضذمةبصذ ةبلث سذسهتبلثملذا جبهذابيذج بإيكسيمذةبيقسضذس بلثم "ذاثب

(بيذذ ب31/4لثمذذس  ب  قةذذس ب  ث ذذتدب قذذجبقذذس بصذذ بهذذالبلثسذذمسقبيذذ بلثجناايس ذذ بفيذذس 
لثذذذذايبف ضذذذذدب ذذذذلةبابام ذذذذابلثمم ذذذذ بب1961لا س مذذذذةبص  اذذذذسبثا" قذذذذسقبلثجناايس ذذذذمةبث"ذذذذس ب

لثجناايس ذذذذ ب سثبلذذذذسيةبلثقةذذذذسنمةبصذذذذ بلثج ثذذذذةبلثمسذذذذ قلاةبالبح"فمذذذذتبيذذذذ بقةذذذذس بلثج ثذذذذةب
 النمبضجبوقاقبلاليسسةبلثما اةادب ص بوستبلئا سمبلثمم  بلثجناايس  بث ابمةبي بلث

لاابإقاممبلثج ثةبلثمةذم ة بحقذا بئنذمسبلث " ذةبلثجناايس ذمةب  مذابف ثذةبلالانذس ب لئ ذسثنسب
إثاب  ث تبي بفق بيقسضس بلثم"ا بل بفص"سثتباللمقسبثملجفبشخلمةبلثقسياة بو ذابلةب

                                                           
، 2العام، )دار النقري، بيروت، ط  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم  67

؛ وكذلك محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، )مطبعة 147(، ص1975

 .  116، 115(، ص 1983، 10جامعة القاهرة، القاهرة، ط
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لثقذذذالي  بلث اسنمذذذةبث   ذذذابيذذذ بلثذذذج تباسذذذايبلاذذذابلث ذذذالنمبلث ذذذ بياا لنذذذسبيال ااهذذذسبصذذذ ب
(بي بقسياةب3\10 مسبص نمبلثمم ا  بلثجناايس    بنمسبقس بي  بص بلثمس  ب  (68)ثخسئج ل

لث"قارسقبلثئ ي بلث  بيلتب الوةبلااب ابسةبفوكس بقسياةبلث"قارسقبلثئ ي بلا ب
لث ذذالنمبالث ذذ بياا لنذذسبقذذسئجبلثمما ذذةبياو ذذابلثسذذاحبلثخذذسئق ب لثقاس ذذ بلثئ ي ذذاةبيذذسب

دب يذذ بلثسذذالن بلثج ثمذذةب(69) ثنمبإحسهذذسبلثقذذسياةبلثذذج ث بلث"ذس اام "ذالب سثبلذذسيةبلث ذذ بحخذاب
لاابيبسكمةبلثمم  بلثجناايس  بفيس بقةس ب  ث تبل بقابمةبلي نذسابوذ بلثبمذس ب مذس ب
لثسالسقبلث ايسمةب  ثقس بلث   بلاابفوجبيم ا نسبلثجناايس    ب اقجحمتبثامبسكمذةب "ذجب

  (70)ب29/11/1983ايسمةبننسبن سئبابااو اتبي بفي االب سلالبق اتب سن بلثس سئ بلث 
لاابلثاغمبي بفهممةبهذا بلثا ذ اة بإالبإينذسبالباخاذابيذ بيتذسك با "انذسبقا اذةب
لث سلامةب سثاس ةبثبقاقبضبسحسبلي نسكسقبوقاقبلاليسسةبياضاعبلثجئل ةدبصم بلثاسومةب
لثقسيايمذذةبقذذجباسذذقطبلثذذجلا ب مةذذ بلثمذذج ب ااقةذذ بنذذاثحبلثخلذذايةبلث اسنمذذةبصذذ بوذذستب

 بلذذذا  بلثمم ذذذ بلثجناايس ذذذ بإثذذاب  ث ذذذتبقذذذ تبيذذذج بي" اذذة بف بلذذذج بلا اذذذتبينسنمذذذس بلذذج
قس ذذةب إةب "ذذ بلثقذذالي  بصذذ ب "ذذ بيذذ بلثذذج تباتذذ ا بلذذا  بياا ذذالبلث ابمذذةبإثذذاب
    بثمبسكم تبلذ بقذالنمبلئا لنذسبصذ بلثخذسئجدب يذ بلثاسومذةبلثسمس ذمةبصسيذتب صذ بن  ذاب

                                                           
، 2محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني: القسم العام، )دار النقري، بيروت، ط   68

( من قانون العقوبات المصري التي نصت على ان " كل 3مثال على ذلك المادة )( وال1975

مصري يرتكب وهو خارج القطر فعال يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى 

أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه" راجع 

وآخر تعديالته على الموقع االلكتروني  1937لعام  58صري رقم قانون العقوبات الم

www.manshurat.org. 
 . www.moj.gov.joقانون العقوبات األردني، وزارة العدل على الموقع االلكتروني  69
 .148أشرف محمد غرايبة، مرجع سبق ذكره، ص   70



 
 

483 
 

 

 

 م2020لسنة  العدد: األول    العلوم الشرعية والقانونية      جملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

صذذذذ بيبسكمذذذذةبيم انذذذذسبلثجناايس ذذذذ بلذذذذ ببيذذذذ بلثومذذذذسةبالبا ذذذذاةبلثج ثذذذذةبلثما ذذذذاةبئل  ذذذذة
لي نسكساذذذتبثبقذذذاقبلاليسذذذسةبصذذذ بلثج ثذذذةبلثمةذذذم ةبث ذذذ سمب يلذذذائلقب مس ذذذمةب " ذذذج بلذذذ ب
يال بلث"جلثةب لو ال بوقاقبلاليسسةدب فيس بها بلثل"ارسقبه بحمك بثاج ثذةبلثمةذم ةب
يقسضذذس بلثمم ذذ بلثجناايس ذذذ بلذذ بقالنمذذذتبلثماا  ذذةبضذذذجبوقذذاقبلاليسذذذسةبفيذذس بقةذذذسننسب

ا ا  ب سل  ذذسئبفةبلثقةذذس بلثذذا ا بثيب  ثذذةبح" لذذذابيذذ بفهذذمبلثمذذسقبومسحذذةبوقذذذاقبلثذذ
لإليسذذسة بثةبيذذ بلثم"ذذسي ابلث س ذذمةبالو ذذال بوقذذاقبلاليسذذسةبهذذاباوذذ بنذذ بليسذذسةباذذمب

  .(71)لي نسابوقاقتبثتبلثب بص بلثا ا بإثابلثمبسكمبلثا امةبإليلسصتاب
 فرضية التنازل عن الحصانة  -ثانياا

 صقذذسبثنذذا بلث اضذذمةبصذذ ةبااذذسالتبلثج ثذذةبلثما ذذاةبلذذ بولذذسيةبي "ارنذذسبلثجناايس ذذ ببببببب
ثذذج بلثج ثذذةبلثمةذذم ةب سذذلالبلئا س ذذتبقابمذذةبضذذجبوقذذاقبلاليسذذسةبح "ذذ بيبسكم ذذتبفيذذس ب

 قةس بها بلثج ثةبفيالبيمكاسدبب
البشحب لةبو بلث قسض بهابي بلثبقاقبلث س ذمةبث يسذسة ب هاذسابلث  ليذسقببببببببب

سهجحذذذتب لقبف ذذذ بلاصذذذ با  ذذذ ب ثذذذحبلثبذذذ بصذذذ بوذذذستبا"ذذذاضبلاليسذذذسةبلثذذذابلي نذذذسابا"
(بيذ بلث"نذجب14ثبقاقتبحسذ اقالبيبسكمذةبلث سلذ ب ثذابالذا ب لذ ةبئ ذممةدبصسثمذس  ب 

يلتب الوةبلاابالثب بصذ بلثا ذاتبب1966لثج ث بثابقاقبلثمجيمةب لثسمس مةبلس ب

                                                           
( من العهد الدولي 14دة )والما 1948( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 8المادة ) 71

 .1966للحقوق المدنية والسياسية لعام 
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ثشذذخسسبلثماقذذا ي بصذذ بإثذذابلثقةذذس بلثذذا ا بثا لذذ بصذذ بفحذذةبانمذذةبق لنمذذةبث ممذذابل
  . (72)إقاممبلثج ثةبلثلا بف بلثخسض"  بثاالي نسبلثقةسنمةب لا بلثاةابل بلث اسمةا

 إليكسيمذذذةبيبسكمذذذةبلثمم ذذذ بلثجناايس ذذذ بفيذذذس بقةذذذس بلثج ثذذذةبلثمةذذذم ة بالبنذذذجبيذذذ ببببببب
ااذذذسالتب  ث ذذذتبلثما ذذذاةبلذذذ بولذذذسي تبااذذذسالالب ذذذبمبسبيا  ذذذسبثرذذذسئ بلثقسيايمذذذة بثيذذذتبوذذذ ب

(بيذ بلا س مذةبص امذسب32نس ب إةبنسةب ثحبفيالبقالالب سب ثمسب قارمسب صقسبثامس  ب ولابسبث
لث  بقس بص نسب ليتبابح االبثاج ثةبلثما اةبفةبا اسالتبب1961ثا" قسقبلثجناايس مةبث"س ب

ل بلثبلسيةبلثقةسنمةبلث  بي م ذابننذسبلثمم ذ بلثجناايس ذ ب لثشذخسسبلثم م "ذاةبننذسب
م با"ل ذذذاب لثشذذذخسس(بلثذذذالئ بصذذذ بلثمذذذس  بلثمذذذانائ بفصذذذال ب(ادب بتذذذ37 ماقذذذالبلثمذذذس  ب 

ف ااتبلثاي بحقلااةبي"تبص بيسذك ب لوذج ب ياو ذابلث " ذةبلإل لئبذةب لث ا ذاةدب بتذ ا ب
(بيذ بلا س مذذةبص  اذسببلث ذ بيلذتبلاذذاب32/2صذ بلث اذسالتبفةبحكذاةب ذذاببس ب صقذسبثامذس  ب 

 ذذذ بقلذذذاالب ذذذاببسبثاج ثذذذةب ب هذذذالبحم(73)فةبابحكذذذاةبلث اذذذسالتب ذذذاببسبصذذذ بقممذذذابلثوذذذالتا
لثما اةب خةاعبيم انسبلثجناايس  بف بغ ا بي بلثم م "  ب سثبلذسيةبلث اسنمذةبثاقةذس ب

 لإلقامم بثاج ثةبلثمةم ةب ممسبي "ا ب سثجلا بلثماصالةد
 
 
 

 
                                                           

72  (68) CCPR HR Committee No.32 of 27 July 2007, Article 14: Right to 

equality before courts and tribunals and to a fair trial at 

www.ccprcentre.org. 
 .    1961( من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 32المادة ) 73
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 الخاتمة
هذذا بلثجئل ذذةب "اذذالةبالثبلذذسيةبلثجناايس ذذمةبلث اسنمذذةبصذذ بي ذذ لةبلثاذذال بلثلذذا ةب

 ثبقاقبلاليسسةابامخ بلانسبلج بي بلثا سن ب لث ا مسقدب
 أوالا: النتائج

ي بو ابلثالسقبلثتخل بثابلسيةبلثجناايس مةبلث اسنمةبص ينسباتم بفلةس ب د1
 لث ا ذذذ  بلثماصذذذجي بثا"مذذذ ب سث " ذذذةبلثسذذذاحبلثجناايس ذذذ ب فصذذذال بف ذذذاهم ب نذذذاثحبلإل لئبذذذ  ب

لثجناايس مةدب ي بو ابلثالسقبلثماضال بص ينسب ق صسبثابلسيسقبلثقةذسنمةبلثقذا ب
 با"ذذذجبلثبلذذذسيةبلث اسنمذذذةب1961لثذذذالئ  بصذذذ بلا س مذذذةبص  اذذذسبثا" قذذذسقبلثجناايس ذذذمةبلذذذس ب

ولذذذسيةبيلاقذذذة ب ب ذذذاباتذذذم بنذذذ بلثص"ذذذستبلثاسشذذذئةبلذذذ بلمذذذ بلثم م "ذذذ  بننذذذسب لذذذ ةب
ةبف بغ ذذذذابئ ذذذذممةدب ثةبلثم م ذذذذاب سثبلذذذذسيةبلث اسنمذذذذةب ماقذذذذالبلثقذذذذسياةبلثذذذذج ث بئ ذذذذمم

لثجناايس ذذ بح"اذذمبيسذذ قس بفيذذتب ماذذل بلذذ بفحذذةبيسذذس ثةبليذذس بقةذذس بلثج ثذذةبلثمةذذم ة بصقذذجب
 يجص"تب ثحبفومسيسبإثابلج بلو ال بوقاقبلاليسسةب لي نسكنسد

  بإةبلي نذذذذسابوقذذذذاقبلاليسذذذذسةب لقبلثاذذذذال بلثلذذذذا ةبيذذذذ بقلذذذذ بلثم م "ذذذذ د2
 سثبلذذذسيةبلثجناايس ذذذمةبلث اسنمذذذةبف ذذذ بتبلث ذذذا بيذذذ بلثمسذذذسن بلث ذذذ بحسذذذ اقالبلث اقذذذلب
لاجهسدبصسثم "اثبلثجناايس  بلثذايبياا ذالبقذالنمبضذجبوقذاقبلاليسذسةبصذ بإقاذممبلثج ثذةب
لثمةم ةبهابشخ بفقال بي ممب ل ةبيخق ةبثق بلث مس ب منسيتبلثجناايس مة ب قجبامب

 ذ ق ثمةبلث"مذ بلثذايبحقذا ب ذتدب البشذحب ذلةبلل ذجل  بيابتبلثبلذسيةبلث اسنمذةبضذمسيسبال
لاذذذابوقذذذذاقبلاليسذذذذسةب سثق ذذذذ بف بلث "ذذذذايالبف بلال ذذذ ع س بفيذذذذابيخذذذذسثلبثاقذذذذسياةبلثذذذذج ث ب

ب-يسبثمبا اسالتب  ث تبل بلثبلسيةب- قسياةبلثج ثةبلثمةم ةدبإالبفةبل  بسثةبيقسضساتب
 ح" لابي بفكلابلث بجحسقبلثقسيايمةب لثسمس مةدب
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قسياةبلثج ث بثبقاقبلاليسسةبقجبفللابثابقاقبلثذالئ  بننذا بإ لبنسةبلث د3
لثجئل ذةب ممذذةبلامذذسب  لم"ذةبقس ذذةب ذذلةبوةذاباق  ذذجهسبصذذ بنذ بلثةذذا  ب لال قذذسقب مذذسب
صذذ ب ثذذحبلثةذذا  بلال ذذ  اسنمةب لثلسئنذذةبلث ذذ بقذذجبامذذابننذذسب  ثذذةبي" اذذة بصمذذ بلثلذذ"الب

ب سذلالبلثبلذسية لثجناايس ذمة بقس ذةببلثقلاتب لةبلذج بومسحذةبااذحبلثبقذاقبهذابل ذ  اس  
  فةبقاللجهسبلثقسيايمةب لقب لم"ةبليا دبب

لثباذذاتبلثجناايس ذذمةبلثم ذذاصا بصذذ بلثقذذسياةبلثذذج ث بلثجناايس ذذ بثمالقنذذةب د4
لي نسابوقاقبلاليسسةب إل ةبلثم "اثبلثجناايس  بشخ بغ ابياغامب مت بف بغ ذاب

إالبفةب ثذذحبالببيقلذذات(بيذذ بلثممكذذ بفةبا ذذاةبيسق"ذذةبإ لبا"اذذ بلثيذذاب مسذذسن ب مس ذذمة 
حك ذذ بإ لبا"اذذ بلثماضذذاعب سي نذذسابقل ذذابثبقذذاقبلاليسذذسةبلثمذذال  بف بلثم ذذممبصذذ بإقاذذممب

 لثج ثةبلثمةم ةد
لثباذاتبلثقةذذسنمةبلثممكاذذةبا  ا نذسب ذذ"ارسقبلمامذذةب يس حذةبصذذ بن  ذذابب د5

يذذذ بلثومذذذذسةدبص ذذذذ بصاضذذذذمةبيقسضذذذذس بلثم "ذذذاثبلثجناايس ذذذذ بلذذذذ بقالنمذذذذتبضذذذذجبوقذذذذاقب
ثذذذذةبلثمةذذذذم ة بصذذذذ ةب ثذذذذحبثذذذذ بحبذذذذجثبإالبإ لبيذذذذمبلث اذذذذسالتبلذذذذ بلاليسذذذسةبفيذذذذس بقةذذذذس بلثج ب

ولذذسي تبلثجناايس ذذمةبيذذ بقلذذ ب  ث ذذتبلثما ذذاةدب رسل  ذذسئبلث اذذسالتبفيذذابقسضذذابثاسذذالةب
لث قجيابةبثاج ثةبلثما اة ب الةبلثمسلثةبا "ا ب مبسكمةبقاسنمةبل بقالنمبقل ا بقس بننسب

س ئبلثبذذج ثبنمذذسب ثذذتبلاذذابي "ارنذذسبلثجناايس ذذ  بصذذسةبولذذاتبلث اذذسالتبفيذذالب ذذع سب يذذ
 ثذذحبلثممسئ ذذةبلثج ثمذذةدبفيذذسبصاضذذمةبلثمقسضذذس بصذذ بإقاذذممبلثج ثذذةبلثما ذذاة بصذذسةب ثذذحب إةب
كذذسةبيمكاذذس بإالبليذذتبفحةذذذسبالبحخاذذاب "ذذ بلثمتذذسك بلث"مامذذذةبلثقسيايمذذةب لثسمس ذذمةدبيذذذ ب

س   بلثاسومةبلث"مامةبلثقسيايمةبصقجبالبح"ا بياا البلث ابمةبإثابناج ب اسذقطبلثذجلا ب سث قذ
 قجبا اةبهاساب "ارسقبيس حةباباتب  ةبإقسيذةبلثذجلا ب ابمذ بيلذسئب نسبصذ بإقاذممب
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لثج ثةبلثما اةبي بقل بلثةبمةبف بي بحم اتدبفيذسب مس ذمسبصقذجبالبا ذاةبلثج ثذةبلثما ذاةب
ئل  ةبص بيبسكمذةبي "ارنذسبلثجناايس ذ بث ذ سمبلجيذج دب لثا م ذةبصذ بنذ بلثوذالتبهذ ب

 ثةدضمسعبلثبقاقب  مسمبلث"جل
 ثانياا: التوصيات 

 فهمباا مسقبهالبلث بابه :
ضذذذذا ئ بإلذذذذس  بلثاةذذذذابصذذذذ بلا س مذذذذةبص  اذذذذسبثا" قذذذذسقبلثجناايس ذذذذمةبلذذذذس ب د1

 مذذذسبحك ذذذ بلذذذج بلالو  ذذذسجب سثبلذذذسيةبلث اسنمذذذةب ممذذذسبي "اذذذ ب سي نسكذذذسقبوقذذذاقبب1961
لاليسذذسةبيذذ بقلذذ بلثم م "ذذ  بننذذسبصذذ بلثج ثذذةبلثمةذذم ة ب لاذذاب قذذتبلثخلذذاسبلثبقذذاقب

ثجئل ذذذةدب رذذذسثاغمبيذذذ بلث ذذذ باا مذذذ بلثذذذابصئذذذةبلثاذذذال بلثلذذذا ةبثبقذذذاقبلاليسذذذسةبياضذذذاعبل
لثلذذ"ارةبلث ذذ بقذذجباالقذذتبهذذالبلإلقذذال  بإالبفةبلثمالاليذذةبنذذ  بلثبلذذسيةب ومسحذذةبلثبقذذاقب
لثمتذذسئبلث نذذسبقذذجبيلذذائبضذذا ئات ب ضذذا ئ بي نمذذةبلثقذذسياةبلثجناايس ذذ بثاقذذسياةبلثذذج ث ب
ثبقذذاقبلاليسذذسةب ي ذذسئل بالائلاذذت بقس ذذةب إيذذتبيتذذلب الذذائب "ذذجبلا س مذذةبص  اذذسبثا" قذذسقب

 دب1961ايس مةبلس بلثجنا
الابابلثقالي  بلث اسنمةبثاذج تب رتذك بقذسسبلثقاللذجبلثم "اقذةب سذاااب د2

لثم "ذذار  بلثجناايس ذذ   ب مذذسبحك ذذ بيالنم نذذسب ل ذذ م"سننسبثاقذذسياةبلثذذج ث بثبقذذاقبلاليسذذسةب
 قاللذج بلثيذا  ب تذك بحةذم بي"س  ذةبلثم "ذار  بلثجناايس ذ   بلذ بقذالنمنمبضذجبلثاذذال ب

 سسةبص بإقاممبلثج ثةبلثمةم ةدبلثلا ةبثبقاقبلالي
لث"م بلاابلثاصابي بلثمس ا بلث قسص بثا"سيا  بص بي ستبلثجناايس ذمةب د3

  مسبحك  با" ب ب لو ال بوقاقبلاليسسةد
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 قائمة المراجع

 أوالا: باللغة العربية 

 الكتب  -
فشا بيبمجبغارمت بلثبلسيةبلثجناايس مةب ضا ئلقبومسحةبلثيذ بلثقذاي  ب  لئب د1

 (2014لث"ارمة بلمسة بلثئ ة لث قسصةب
 ب4وسيجب السةب لقا ة بلثقذسياةبلثذج ث بلث"ذس ب  لئبلثانةذةبلث"ارمذة بلثقذسها  ب  د2

1987) 
 (1973 ماو بصاقبلث"س   بلثجناايس مةبلثبجي ة ب  لئبلثانةةبلث"ارمة بلثقسها  ب د3
 ذذ جبلثذذجي بلذذسيا بيقجيذذةبثجئل ذذةبلثقذذسياةبلثذذج ث بلث"ذذس ب  لئبلثانةذذةبلث"ارمذذة ب د4

  بلثقسها (2003
لسنتذذذةبئلاذذذال بلث اةذذذممبلثجناايس ذذذ ب لثقالذذذا ب  لئبلثانةذذذةبلث"ارمذذذة بلثقذذذسها  بمب د5

 ق(
لاذذذذذ ب ذذذذذس قبفنذذذذذابهمذذذذذف بلثقذذذذذسياةبلثجناايس ذذذذذ ب لثقالذذذذذا ب ياتذذذذذل بلثم"ذذذذذسئ  ب د6

 (1979لإل كاجئبة ب
 ب3يلياةب  ية بقسياةبلث"قارسقبلثقسذمبلث"ذس  ب  لئبلثانةذةبلث"ارمذة بلثقذسها  ب  د7

2011) 
لذذذجبلثذذذاوم بقام ذذذة بلث "ذذذسئضبنذذذ  بلثبلذذذسيسقب لالي مذذذساللقبلثجناايس ذذذمةبيبمذذذجبل د8

 (د2016 وقاقبلاليسسةب قسي"ةبلثقسها  بلثقسها  ب
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(بيبمجب ا"ذتبلث اممذ  ب1965يبس بلثتمتكا  بلثقسياةبلثج ث ب قسي"ةبواال ب د9
 (ب1982لثا مطبص بقسياةبلثس   بياتس بلثم"سئ  بلإل كاجئبة ب

يبمذذا بي  ذذالبوسذذا  بشذذاجبقذذسياةبلث"قارذذسقبلثالاذذسي بلثقسذذمبلث"ذذس  ب  لئبلثاقذذاي بب د10
 (1975 ب2ن ا ق ب ب

يبمذذا بيبمذذا بيلذذل ا بشذذاجبقذذسياةبلث"قارذذسقبلثقسذذمبلث"ذذس  ب يل "ذذةبقسي"ذذةبب د11
 (ب1983 ب10لثقسها  بلثقسها  ب 

للذجبلث  ذذسجبيلذل ابلثلذذم   بقذسياةبلث"قارذذسقبلثاةابذةبلث"سيذذة ب  لئبلثنذذج  ب د12
  كاجئبة بنج ةباسئبابيتا(ببلإل

 الوثائق  -
 د1815لا س مةبص  اسبلس ب .1
 د1818نا ااناتبالعبن  بلس ب .2
 لثخس ةب سثاقدبب1926لا س مةبقامفبث"س ب .3
 د1928ي"سهج بهسصسيسبثا" قسقبلثجناايس مةبلس ب .4
 دب1948لإلل ةبلث"سثم بثبقاقبلاليسسةبلس ب .5
 د1950لالا س مةبلث ئرمةبثبقاقبلإليسسةبلس ب .6
 د1956اقابابث اةبلثقسياةبلثج ث  بلث  سمبلثساايبثا اةبلس ب .7
 د2016اقابابث اةبلثقسياةبلثج ث بلث تبل بلثقاللجبلريا بلس ب .8
 د1961لا س مةبص  اسبثا" قسقبلثجناايس مةبلس ب .9
  د1963لا س مةبص  اسبثا" قسقبلثقالامةبلس ب .11
 د1966لث"نجبلثج ث بلثخسسب سثبقاقبلثمجيمةب لثسمس مةبلس ب .11
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 د1969ي"سهج بص  اسبثقسياةبلثم"سهجلقبلس ب .12
 دب1969لا س مةبص  اسبثا " سقبلثجناايس مةبلثخس ةبلس ب .13
 د1969لالا س مةبلثيابكمةبثبقاقبلإليسسةبلس ب .14
 د1981لثم  سقبلإلصابق بثبقاقبلإليسسةب لثت"امبلس ب .15
لثج ثمذذذةبلا س مذذةبص  اذذسبلثخس ذذذةب سث " ذذسقبلثجناايس ذذذمةبلثم" مذذج بثذذذج بلثماةمذذسقب .16

 د1975ث"س ب
نا اانذاتبياذذاب قمذذاب ي"س  ذةبلالا ذذسئب سثشذذخسسب قس ذةبلثاسذذس ب لث  ذذست ب .17

لثمكم بالا س مةبلثيمبلثم بج بثمكسصبذةبلث ابمذةبلثماةمذةبللذابلثا امذةبن ذسئباب
 دب2000ياصملابب15

ثا اذذذذةبلثيذذذذمبلثم بذذذذج بلثم"امذذذذةب بقذذذذاقبلاليسذذذذسةبلذذذذس بب5لث "ا ذذذذ بلث"ذذذذس بئقذذذذمب  .18
 د1998

 (د2001ث"س ب ب29لث"س بثا اةبلثم"امةب بقاقبلإليسسةبئقمببلث "ا  ب .19
ثا اذذذةبلثيذذذمبلثم بذذذج بلثم"امذذذةب بقذذذاقبلاليسذذذسةبلذذذذس بب32لث "ا ذذذ بلث"ذذذس بئقذذذمب  .21

 د2007
  ا"جح اتدب1937ث"س بب58قسياةبلث"قارسقبلثملايبئقمب  .21
 دب1978ي مالةبلوكس بيبكمةبلثاق بلثملابة بلث   بلث ت بب .22
 دب1954ث"س ببقسياةبلث"قارسقبلثا ل  .23
 د1960قسياةبلث"قارسقبلثئ ي بلس ب .24
ب
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Cogens (the European Journal of International Law) Vol. 
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 19 -مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في مواجهة وباء كوفيد
 *د. إيناس عبد هلل ابوحميرة

 مقدمة

يضثه   19- كان من الواضح، خالل األشهر  األللها الضاضه أ، ون ل هاف دو  ه 
وزمهههأ  اُ د عههه   هههالضم،  األ عهههال ، هههر   اههها  لههها، ل ،اههه   اُ الههه لل لعا ،رههها ال هههم 

 ضنهههو اك  هههاال ال ههها ُ األللههها ، 1، ضههه  الرث ههه  مهههن ال هههو  ل ال  ههه   هههو  ل ههه  وخههه 
لاو ههاف، دههان ال  ههالل  ههم الف ايههأ ا ق ا يهها مههن عفهه  الهه للن اإهه   ا  الضههوا ن ن،   ههالن 

ل .. لخ، ل عهه   لهها وضهه ا ،عال هها إناا ههان   إههال الاهه ن حالههأ الاههوا غ،  اههال  ال هه 
لإههه  ان مههها ا ،قعههه  الضواعههه   ياهههالم، -لضسههها  اُ  ياال ههها ل   سههها، ،عهههالن    سهههم

 .2ال إض أ لا لل لاالح اإ  ادأ م ع  ة األ  اال

                                                           
  امعأ   اباس – ضو ه أة ال    س دكا أ القا ون  *

1
أثارت ذعر  19 –وباء كوفيد   ، بتصريحات عن13/3/2020 "بوريس جونسون"أدلى رئيس الوزراء البريطاني  

 الصحة العالمية منظمة العالم أجمع، وسط حالة الخوف العالمية الُمصاحبة الستمرار انتشار الفيروس الذي صنّفته 

ا إلى سرعة تفشيه والعجز عن إيقافه، و دعا جونسون، في تصريحاته، الجميع إلى االستعداد "لفقدان أحبائهم نظر وباء  

قبل األوان". وأعلن أن بريطانيا سوف تتخذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لتفشي الفيروس، وقال: "سيرتفع عدد 

من عدد الحاالت التي أكدناها حتى  -ربما أعلى بكثير -العدد الحقيقي للحاالت أعلى الحاالت بشكل حاد، والواقع أن 

 على:   ةاآلن عن طريق الفحوصات"، متاح

https://www.youm7.com/story/2020/3/13 
 
 ، م احأ  اان  19-كوفيدأنظر بعض تصريحات رؤساء الدول بشأن وباء   2

http://alboslanews.com 

https://www.masrawy.com/news/Tag/17051/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#bodykeywords
https://www.youm7.com/story/2020/3/13
http://alboslanews.com/
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، 3ل من  ا فرا "،وا ه األمه  الض  ه ة لاحه ة مهن وكفه  ال  ه ياُ  هم ،ا   رها" 
العههال لممهه  الض  هه ة الههور لهه   هه خ   رهه ا، منههو ب ايههأ األزمههأ الاهه  أ كضهها عههال األمهه ن 

 25الضس ض ة، ل نف ه الض  ضع ال للم  لا الاادع العالضم لمزمأ، دضها   ها األخ ه   هم 
، دعه  ون و اه  4ما س  لا لع   هو ر لم ضهال الع اا هأ  هم اله ضن  هم موا رهأ الو هاف

ان دو  ههه    ههه اف لوعههه    هههال  النههها  العهههالضم ن " وا هههه  19-العهههال   ال هههول  ههه لاا م ههه  دا
الض هها   الضهه م ة لاق هه لس ، رهه  ون شههن ال هه ل  ههو ال نههون، ل ههوا  ههو إههف  ]…[ 

  ههو،م ال ههول  لهها لعهه   ههو ر   ههال  النهها   ههم  ض ههع و  ههاف العههال ، لقهه  حههان الوعهه  
 .5ا"لوضع النزا  الضساح ل اف ظرو  ا ل، د ز  رو  ا  اا الضع دأ ال ق ق أ  م ح ا،ن

لههولا  ههعن   ههالن ال هه ل  اهها  هه ل م هه  ء لاع هه  أ  ضعههاف  يعنههم ون  نههاء 
،ر  هه  لاسهها  ل األمههن الهه لل  ن، ل عقههاا لقوا هه  القهها ون الهه للم، ي هه   م اههس األمههن 
ال ههادع لممهه  الض  هه ة، لالههور يضهه  خضسههأ   هه   ضههواا، دضهها  ههم  لهها خضسههأ و ضههاف 

                                                           
3
 Le Point, « L’ONU, temple du multilatéralisme ébranlé par le coronavirus », 15 

mars 2020,   
https://www.lepoint.fr/monde/l-onu-temple-du-multilateralisme-ebranle-par-le-

coronavirus-15-03-2020-2367193_24.php#. 

"،     و  لا لع   و ر لم ضال الع اا أ لمم  الض   ة ، األم ن العال19-دو   ال ضنن  م موا رأ  الض   ة، " األم   4
 ، م اح  اان SG/SM/20020،2020 ما س 25

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052072 
 

ولعقوا  ن الضم ،    و األم ن العال  لا لع    ال   ا 19- م موا رأ الع ل الض   ء، دو     األم  الض   ة، " 5
 ، م اح  اانSG/SM /20018، 2020 ما س 23"،  اا القو  الق ال

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051882 
 

https://www.lepoint.fr/monde/l-onu-temple-du-multilateralisme-ebranle-par-le-coronavirus-15-03-2020-2367193_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/l-onu-temple-du-multilateralisme-ebranle-par-le-coronavirus-15-03-2020-2367193_24.php
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052072
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051882
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الض  ههه ة لالاههه ن ل لإههه ا، دضههها يضثههه    ااضههه ن  ههه     سههها لالضضارهههأ الض  ههه ة لالو يهههاُ
،  ههههعن لههههه 7، ل ضهههها ون ع ا ا،ههههه مازمههههأ6ال رههههاز ال ا سههههم ل قههههن السهههها  لاألمههههن الهههه لل  ن

مههن  24صههالح اُ لاإههعأ  ههم حالههأ  ،ر  هه  السهها  لاألمههن الهه لل  ن،  قهه   اهه  الضهها ة 
م ثهها  األمهه  الض  هه ة  اهها مسهه لل أ م اههس األمههن  ههم حقههن السهها  لاألمههن الهه لل  ن، 

لا  عا ه وزمأ  الض أ ،س   م   الن "ح ل  الض هأ"  19-ال الم موا رأ ل اف دو    ل 
 لض ابر ه يع  من صض    ض  م اس األمن ال ادع لضن ضأ األم  الض   ة.

منو ب ايهأ األزمهأ،  19- م الواعع دقا م اس األمن صام اا د أن ل اف دو    
،  قهههم األلل مهههن  ول هههو 8الضسههها ضأ لح ههها األيهههال القا اهههأ عفههه  ا   رهههاف مهههن د ادهههأ  هههوه

، ا  ضههه  م اهههس األمهههن ال هههادع لممههه  الض  ههه ة، دضو ههه    ههه اف ،اهههو   خههها  2020
، لالههور 9(2020) 2532القهه ا   عهه   19-دههال  لال ا إهه ثناا أ النا ضههأ  ههن دو  هه  

                                                           
6

رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "األمم المتحدة" على " المتحدة األمممنظمة  ميثاق من 24/1 المادة تنص 

ً فعاالً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم واألمن الدولي  سريعا

 ."عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعاتويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً 

 ".وتنفيذها األمن مجلس قرارات قبول على المنظمة أعضاء يوافق" الميثاق، من 25 المادة بموجب 7
ا محدثة المساهمة هذه 8  .2020مايو  19 من اعتبار 
 تقديمها يتم رسالة في متصويته عن التعبير األمن مجلس في األعضاء للدول يجوز أنه على ينص الخاص اإلجراء 9

( الصيني) الرئيس رسالة في أوال   تحديده تم الرئاسة، قبل من القرار مشروع تقديم بعد ساعة 24 غضون في إلكتروني ا
 وتم ،2020 أبريل نهاية حتى تطبيقه يتم مؤقت كإجراء( S / 2020/253)، 2020 مارس 27 بتاريخلمجلس األمن، 

 راجع:  ،2020 ويونيو مايو لشهري تعديالت مع الحق ا تمديده

G.Nesi, Les principaux organes politiques des Nations Unies et la pandémie 
universelle: comment se rencontrer, négocier et délibérer dans des «circonstances 
nouvelles, extraordinaires et exceptionnelles»? QIL Questions of International Law 
; 19 juin 2020, http://www.qil-qdi.org/ 

 

http://www.qil-qdi.org/
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، ل  اف  وا "الق ا  الور  ال 10 ر ال  لا ال عام  مع ،أإ   الو اف  اا السا  لاألمن
، ل دعه  ون 11"     أ إالإأ وشر  من الضقالضاُ الضضن أ  اخ  م اهس األمهنا   ا ه

ا  ضهه ُ ال ضة ههأ العامههأ لممهه  الض  هه ة  ههم لعهه  معكهه  مههن ا   هها  الق هه لس عهه ا  ن 
 .1912-د أن اآلإا  الض  ،عأ  اا  اا أ دو    

  شا  م و ه   ا دهان لضن ومهأ األمه  الض  ه ة ا  ا ة لالقه  ة  اها ا إه  ادأ 
ول هههزل الاهههض    اهههأ ال ههههرو  لمزمهههأ الاههه  أ ) القههه   األلل (،  هههعن م اهههس األمهههن 

، لههولا دههان مههن الضرهه  19-عهه    ، عاهه  د ههك  معاشهه  بو ههاف دو  هه  األللهها ألإههعال  
  اإههههأ موعهههه  م اههههس األمههههن ا، ههههاه  ههههوه و زمههههأ،  ههههم   هههها  الوظههههاا  لالاههههالح اُ 

و هه  الع هه   ههم وإههعال ،ههأخ   الضضنوحههأ لههه دضو هه  م ثهها  األمهه  الض  هه ة، ل لهها مههن
م اههس األمههن، ل ،ق هه   مضههضون لودعهها  الضوعهه  الههور ،فنههاه  ههم ظهه  ،وع هه  القهه ا   عهه  

( لال ههه لال ا إههه ثناا أ ال هههم ،ههه    رههها ال قهههال   اههها الهههن   )القههه   2020) 2532
 الثا م (.

 
                                                           

 القرار تبني تم، S/RES/2532،  2020 يوليو 1(، الض  خ  م 2020) 2532م اس األمن ال للم، الق ا   ع  10

 فرنسا من المقدم النص مسودة أساس على"  الدوليين واألمن السلم حفظ " األعمال جدول بند إطار في باإلجماع
  ،19-بشأن االستجابة لوباء كوفيد وتونس

 S/2020/607  
 ،2020 يوليو 2 في مجلس األمن هاعقد التي بالفيديو االجتماع مناقشة في إندونيسيا ممثل استخدمه الذي التعبير 11

،  SC/14241،المتحدة لألمم الصحفي البيان انظر'':  19- كوفيد تداعيات: الدوليين واألمن مالسل "حفظ موضوع حول
 على: متاح ،2020 يوليو 2

 www.un.org/press/en/2020/sc14241.doc.htm 

 
 مرض لمكافحة العالمي التضامن" بشأن ،2020 أبريل 2 المؤرخ، 74/270 ، القرار رقمالعامة الجمعية انظر 12

 أبريل 20في  المؤرخ 74/274 رقم العامة الجمعية وقرار ، A/RES/74/270، "19-كوفيد 2019 كورونا فيروس
 /A، 19-كوفيد لمواجهة الطبية والمعدات واللقاحات األدوية إلى العالمي الوصول لضمان الدولي التعاون" بشأن 2020

RES74 / 274  

http://www.un.org/press/en/2020/sc14241.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2020/sc14241.doc.htm
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 19 -مدى استجابة منظومة األمم المتحدة لوباء كوفيد: الفرع األول
من ومهأ األمه  الض  ه ة دكه ، مهن م إسهاُ ل لدها ُ م  ااهأ لق   ضاه  

،ادعهههأ لرههها،  اههها مكا  هههأ الو هههاف دههه   هههم م الهههه داإههه   ال الوإهههاا  ال هههم  هههم  اههها  
 اخ ااصه.

 19-ول ن الض إساُ الض  ااأ للدا ُ األم  الض   ة  م موا رأ ل اف دو    
، 13ض  ههه ة    ههه ة كا ههه  الضعههها  اُ لا  ههه افاُ ال هههم ا، هههو،را من ضهههأ األمههه  ال

ل ضكننههها ون  الحهههن، مهههن بههه ن الع  ههه  مهههن األمثاهههأ،  ضههه  صهههن ل  النقههه  الههه للم الهههور 
ما ها   ل   لضسها  ة  100،ضا ق  ع  ا،ه  م م ال الضسا  اُ الاا اأ ل ا   لها 

، ل ،اهها ال ههم عامهه  برهها الودالههأ ال لل ههأ 14الهه لل األ ضههاف  اهها ال ىاهه   اهها و زمههأ
   اُ الفا ان  اا اإ   ال ،قن أ م ه قأ مهن األإها أ النول هأ لاااعأ الو  أ دضسا  ة 

 ههم الوعهه  ال ق قههم"  ك  ههاال   ه لس دو ل هها ال   هه ، مههن خههالل  RT-PCR،سهضا "
، دضها عامه  ال و سهكو دضوا رهأ ال ضها   15،زل     دالضوا  لا  شا اُ لال      الالزل

                                                           
  من خالل الرابط التالي:  19-كوفيد  االطالع على أعمال منظمة األمم المتحدة بشأن وباء يمكن 13

https://www.un.org/ar/coronavirus 

 
14
 متاح على: 19-صندوق النقد الدولي في مواجهة جائحة كوفيد 
19-covid-to-response-https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf 

 
 م ععا ة  ن وإاول مس ض  من الض ال النولر ي س   ل لار    ن ،وا    " م الوع  ال ق قم PCR -RT،قن أ " 15

ا  ال   اا  ل قض   وه ال قن أ يضكن لاعاضاف، ْضِ َضاُ، دضا  م  لا الق  لإاُموا  ل اإ أ م أ، أ من ور  و  من الض  
، لضع  أ الضز   ا    ،ق    الودالأ ال لل أ لاااعأ الو  أ، الن ااج د ك  شعه  و ر ب نضا   ،زال  ضا أ الر    ا  أ

 م اح  اان
https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf-ytmu-alkashf-ean-fayrus-kuafida-19-
biastikhdam-taqniat-RT-PCR-fi-alwaqt-alhaqiqi 

https://www.un.org/ar/coronavirus
https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf-ytmu-alkashf-ean-fayrus-kuafida-19-biastikhdam-taqniat-RT-PCR-fi-alwaqt-alhaqiqi
https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf-ytmu-alkashf-ean-fayrus-kuafida-19-biastikhdam-taqniat-RT-PCR-fi-alwaqt-alhaqiqi
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   هها  الو ههاف  ههم الض  إههأ ، للا هه  مههن ا16ا  المههم لالضعاومههاُ ال ا شههأ د ههأن الو ههاف
، دضهها دههان لف  ههامج األمهه  17و اقهه  ال و سههكو ال  ههال  العههالضم لا عاهه   خهها   الض  إههأ 

الض  ههههه ة ا  ضهههههاام  ل  مرههههه  د هههههأن   ههههه  الهههههن   الاههههه  أ لإهههههف  الةههههه   لالض ههههها دأ 
، لمن ب ن  وه الض إساُ ال لل أ، دان  ضه  18الض  ضة أ لال ضاإا ا   ضا م لا لل

، لعه  ا  ضه ُ اله لل األ ضهاف برها 19العالض أ لاض اا منو ب ايهأ األزمهأمن ضأ الا أ 
مهههها و  19مههههن خههههالل  ضة ههههأ الاهههه أ العالض ههههأ  ههههم  ل ،رهههها ال امسههههأ لالسههههعع ن،  ههههم 

، دضا اع  ح 1920-، ع ا اا    و  لا ،ق    مس ق  لالإ  ادأ ال لل أ لو اف دو    2020
 ل لعههه  مضكهههن  هههم وصهههول  هههوا ا ، ههها  األل ل هههم م ههه ل  عههه ا  لفههه ف ، ق ههه   هههم وعههه

الق ه لس لا إه  ادأ ال لل هأ، ل،ه  ،فن هه دا  ضهها ، ل الهور وكه   اها   ه اف ،ق ه   ا هه  
م   هز لمسهه ق  لدامه  لاعضهه  اله للم منسهه  مههن عفه  من ضههأ الاه أ العالض ههأ، برهه ال 
،ق    ا إ  اداُ الضق مهأ مهن م  اه  اله لل، دا ضها أ  لها   ه افاُ من ضهأ الاه أ 

                                                           
 الزااقأ، م اح  اان  ال و سكو، الا ا أ ل األخعا  16

https://ar.unesco.org/journalism-fake-news-and-disinformation-handbook 

 
17
 اليونسكو، التحالف العالمي للتعليم من اجل استمرار التعلم، متاح على: 

https://ar.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition 

18
 ، متاح على:19-استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمرض كوفيد 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/coronavirus.html 

 على: (19 كوفيد) ة أخر التطورات حول وباءمتابع يمكن 19
https://www.who.int/en/emergencies/diseases/novel Coronavirus-2019 

 
 ، متاح على:2020 مايو 19 العالمية، الصحة جمعية قرار 20

https://news.un.org/en/story/2020/05/1069152 

https://ar.unesco.org/journalism-fake-news-and-disinformation-handbook
https://ar.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/coronavirus.html
https://www.who.int/en/emergencies/diseases/novel%20Coronavirus-2019
https://news.un.org/en/story/2020/05/1069152
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د هههأن مكا  هههأ الو هههاف، ل لههها مهههن و ههه  ، سههه ن الوعايهههأ مهههن األل شهههأ العالض هههأ  العالض هههأ
 .21لا إ ع ا  لرا

ل كههوا ،هه  ا إهه  ادأ ألزمههأ صهه  أ  الض ههأ مههن خههالل   هه افاُ  الض ههأ عامهه  
برا الض إساُ الض  ااأ للدها ُ األمه  الض  ه ة، دضها دهان لممه ن العهال لال ضة هأ 

، ب نضهها لهه  يكهههن 19-ال  ههم موا رههأ ل ههاف دو  هه  العامههأ لممهه  الض  هه ة  ل  مرهه  ل عهه
 كولا دالنسعأ لض اس األمن.

 19-إا  ان األ رزة ال ا س أ لمم  الض   ة  م موا رأ ل اف دو    
 اخهه  و لعههأ األمهه  الض  هه ة، اإهه اا  األمهه ن العههال لممهه  الض  هه ة وعنهها  الهه لل 

ن لا ىاهه   اهها الو ههاف، األ ضههاف  ههم الضن ضههأ، ون ال ضههامن لال عههالن الهه للم ضهه ل  ا
ل ههه  القاهههاا   2020مهها س  23لههولا و اههه  األمهه ن العهههال لممههه  الض  هه ة  ههه اف  هههم 

الضسهها أ  ههم  ض ههع و  ههاف العههال   اهها  لقههاف وإهها  را مههن و هه  مههنح النههاس  ههم منهها   
، ل ،    ا شا ة  لا ون األم ن العال 1922-النزا    صأ و ض  لضكا  أ ل اف دو    

 هه ة ،ضكههن مههن  هه   لعهه    ههال  النهها  بهه ن و هه اال النههزا  ل لهها ل  ههم مناإههعاُ   
دال ر  هه  دا، هها  ،هه اب   مازمههأ  ههن    هه  ،هه خ  م اههس األمههن،    ا ههه  ههوه الضهه ة ، هه ء 
الض ههال مق وحههاا لممهه ن العههال بهه لن ور ،هه خ  مههن م اههس األمههن، ح هه  ،نههالل عضهه أ 

                                                           
 بـ يتعلق ،19- كوفيد وباء إدارة حول مستقل تقييم بإطالق مايو 18 في  العالمية الصحة لمنظمة العام المديرقام  21
 واستخالص للوباء ستجابتهاال الدول فحص بهدف ،" نية بحسن الفاعلة، الجهات جميع قبل من الكاملة االستجابة"

 ، متاح على :تجربتها من الدروس
 https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches 

 
  لا لع    ال   ا  لمم  الض   ة ،    و األم ن العال19-األم  الض   ة، " م موا رأ الع ل الض   ء، دو     22

 و اله  4،  ا ع الرام  SG / SM / 20018، 2020 ما س 23 اا القو  "،  ولعقوا الق الن الضم

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches
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م  ل ة، ل ضوا قهأ اله لل  اها ، عا  معاش ة دالنزا  الضساح لحقن السا  دأ لاُ عا و  أ 
 .23ا إ  ادأ لااعه يكون ع  و  ز مرض ه بن اح

كضهههها إههههع  ال ضة ههههأ العامههههأ لممهههه  الض  هههه ة، منههههو ب ايههههأ األزمههههأ،  لهههها ا، هههها  
مسهه ن ة  ههم  لهها  لهها م ثهها  األمهه   19-م ضو ههأ مههن ا  هه افاُ لض ابرههأ ل ههاف دو  هه  

ومههه  ،هههه خ  ضههههضن  اهههها  الض  ههه ة الههههور يضن رهههها إهههااأ ال ههههو   ههههم "ور مسههههألأ ول 
(، دضا يضكنرا ون "،ن    م الضعا غ العامأ لا عالن من و   حقن 10الض ثا " )الضا ة 

(، لدهههولا "،نض هههأ ال عهههالن الههه للم ...  هههم م هههال 11السههها  ل األمهههن الههه للم" )الضههها ة 
(، لال ههه    دالهههود  ون  هههوه الاهههالح اُ ،ضكهههن ال ضة هههأ 13الاههه أ العامهههأ" )الضههها ة 

لعضهه   اهها  حهههالل السهها  خاصههأ  ههم الض ههها ُ ال ههم ،هه إ   اهها األمهههن العامههأ  مههن ا
 الع  ر مث  القضايا ال م ، عا  دالا أ.

 ل،ع  ال ضة أ العامأ ولإع  ه ل  األمه  الض  ه ة مهن ح ه   ه   و ضهاارا، ل
  هههه اا ل رو نرهههها لال ههههوازن العهههه  ر لاهههه لل الاههههى  ة،  رههههم ،رهههه    ههههم الىالهههه  دالقضههههايا 
الض  ضة أ ال ا س أ لالضساا  الا  أ لاح ة منرا، دا ضا أ  لا  لا،  عن لر   ضو 
صههُو لاحهه   ضهههالا دقا هه ة الضسههالاة، ل   ،ههه   اهها  لهها صهههعو أ   عاههأ  ضا ههأ صهههنع 

ا اُ مازمهأ ل   ضها ،اه   ،وصه اُ ل عه ا اُ الق ا ، خاصأ لون ال ضة أ   ،ا   عه  
ب وا هه  اآل اف، ل   مههن خههالل ال اههو  ،  ههاللة  اهها  لهها عهه  ،رههون ال ضة ههأ العامههأ 
حول     من الضوضو اُ  م منا سأ ول ح ها معا ضهأ لض اهس األمهن،    ا هه ل هم 

س  اُ الوع   ناء  العأ ،رام  ب ن العضو ن مضا يعنم ون الضكان الور    ده ،قا 
وح  ضا  ن العض  إ  هىاه اآلخه ، لهولا للرهوه األإهعال ،فنه  ال ضة هأ العامهأ عه ا  ن 

                                                           
 والسودان والفلبين وليبيا وكولومبيا الوسطى إفريقيا وجمهورية والكاميرون بورما في النزاع أطراف سيما وال 23

 .واليمن وأوكرانيا وسوريا
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، ل هههم ضهههوف ل هههو  ع هههو  ما يهههأ دسهههف  الو هههاف ،ثقههه  دا ههه  19-لضوا رهههأ ل هههاف دو  ههه  
 ضارا،  م الوع  الور دان  ا را ا، ا  ما  ازل من   ه افاُ،   إه ضا ا  ضها  عه ا اُ 

 زا  ههأ، عامهه  ال ضة ههأ العامههأ ب عهه      هه افاُ ا، هها    يضكههن ،أ  ارهها مثهه  مسههألأ الض
 الق ا .

لولا ل م ضوف ال  لال ا إ ثناا أ ا، وُ ال ضة أ العامأ    اف يع ل م ع اا 
وحكال الن ال ال اخام لرا، ل نافا  اا الض هال اُ مهع اله لل األ ضهاف، اع  حه   ااإهأ 

، ل ،هه  ،   هه ه  اههها 2020مهها س  27ال ضة ههأ العامههأ م هه ل  عهه ا  ،هه  ا  ضهها ه  ههم 
،   ضضن  وا القه ا  لل هأ ا  ضها  2020ال والم ح ا  رايأ  و  و، إ  ح ا  رايأ  ول و 

، ح هه  ،ضهههع الهه لل الضالح ههاُ  اههها 24القهه ا اُ  ههن    هه  "ال اهههو    ههم صههض "
م ههه ل  القههه ا ، مهههن ،ههه  ،  اهههه  لههها  اههه س ال ضة هههأ الهههور يقهههول دهههع  اف ال اهههو   " هههم 

 72ل،     الضو   النراام لاه   )   ل   اا  ض ع األ ضافصض "، ل لا ب عض   الض
إا أ  اا األع (، ل  ا ل  يكس  ور  ضو الاض ، يع ف  الن  مع ضه اا ب إهالأ مهن 
ال ااإهأ  لها  ض هع األ ضهاف، لخهالال  لها  ه     ضهه، ل     هأ لااهعو اُ  هم ،نق هو 

سها  العضا هأ ل، هه    هوا ا  ه اف عامه  ال ااإهأ ب قه ي  لإ قههأ وخه ا ،وضهح دال قاه   م
، لمههههع  لهههها ،عقهههها  نههههاء 25ا  هههه اف الضافهههه   اهههها ا    اضههههاُ ور "كسهههه  الاههههض "

صعو أ ، ضث   م الضضا إأ العضا أ  هم مهنح حه  الهنقل لره   ضهو  اها  ه  ع مهه 

                                                           
24

 G.Nesi Les principaux organes politiques des Nations Unies et la pandémie 

universelle: comment se rencontrer, négocier et délibérer dans des «circonstances 

nouvelles, extraordinaires et exceptionnelles»? QIL Questions of International Law, 

Op.Cit. 
 مشروع تقديم للرئيس يمكن المشاورات، نجحت إذا و األعضاء؛ الستشارة الخطوات من مزيد اتخاذ للرئيس يجوز 25

 ، المرجع نفسهجديد صامتتصويت  إلجراء منقح
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 ضو لخ ، ح ه    يسه ا ع الضع ه   اله  ا   هن موعقهه ول ،قه ي  مق  حهاُ ل عه    
 .26الن  الور إ    ا، ا ه 

-أ القهه ا  ن الاههو ن ا  ضهه ،رضا ال ضة ههأ العامههأ اإهه  ادأ لو ههاف دو  هه ،نعههع و ض هه
، مهههن حق قهههأ ون    قهههأ العضههه  دا ههه  م  اقهههأ  هههن الضع ههها  ل ههه  الن هههال الههه اخام 19

لا ضة ههأ، القهه ا  األلل دههان دعنههوان "ال ضههامن الهه للم لضكا  ههأ مهه     هه لس دو ل هها 
ن ،اههو  ، ل الههور وكهه  دا  ضهها  ل بهه ل  2020وب  هه   2، ،هه  ا  ضهها ه  ههم 27"2019

 اا ال ضهامن العهالضم الهور ي ه  ون يسهو   هم مكا  هأ الو هاف، دضها   ده   هوا القه ا  
  اا  الض أ األزمأ ل ال   ياُ لاألإال   ال م ي   اإ   امرا لضوا ر را.

دعهه    هها ة ال أك هه   اهها الضعهها غ األإاإهه أ لا ضههامن لال عههالن ال ههم  نعىههم ون 
الض  ضهههع الههه للم لاو هههاف،  وُ ال ضة هههأ العامهههأ ون مسهههألأ ،رهههون األإهههاس  هههم موا رهههأ 

-،و    العال اُ لالاقاحاُ لا ض ع  م ويضها خاهوة مرضهأ لضه ل  أ لضوا رهأ دو  ه 
عهه ا ا يعههالج   2020وب  هه   21، لههولا ا  ضهه ُ ال ضة ههأ العامههأ ب وا هه  اآل اف  ههم 19

 ل لاقاحهههههاُ مسهههههألأ الوصهههههول  لههههها األ ل هههههأ لالاقاحهههههاُ، ل  ههههه  و  لههههها الوصهههههول العههههها
، ل  دهههه   اهههها الهههه ل  الق هههها ر ال اإهههه  لضن ضههههأ الاهههه أ 19-الضسهههه قفا أ ضهههه  دو  هههه 

، ل،رث هها ال نسهه    19-العالض ههأ، ل اهها ،عز ههز ال عههالن العاضههم الهه للم لضكا  ههأ دو  هه 
دضهها  ههم  لهها مههع القاهها  ال هها ، دضهها  هه  و القهه ا  األمهه ن العههال لممهه  الض  هه ة  لهها 

                                                           
 االتجاه، هذا في المقررات مشاريع من العديد تقديم تم ،الصعوبات هذه على للتغلب جامايكا ممثل تعيين تم وقد 26

 المرجع نفسه
"ال ضامن العالضم  م مكا  أ م      لس ، 2020اب     2الض  خ  م  ،74/270الق ا   ع   ال ضة أ العامأ، 27

 اعاله 12راجع الهامش "،  2019كو ل ا 
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ل لال وز ع العا ل لالضنا  أل لاُ الوعايأ لا خ عا اُ ا، ا     افاُ لضضان الوصو 
الضعضا هههأ ل األ ل هههأ لالاقاحهههاُ الضسههه قفا أ ل،و    ههها لرههه  مهههن ي  ههها   ل رههها خاصهههأ  هههم 

 .28الفا ان النام أ
ل ال الم  م   ا  ا خ ااصاُ لالساااُ ال م يضن را لرا الض ثا ، ل  ،   

ال هههمف  قسهههه  اههها م اهههس األمهههن، الهههور ال ضة ههأ العامهههأ مك و هههأ األ ههه ر، ل   نافههه  
منع ه عوا   ل    افاُ  ضاه من  رأ، لإاوء و ضااه من  رأ وخ ا، من ا، ا  ما 

 .19- ازل من    افاُ  م لع  معك  من ظرو  الو اف دو   
يقع م اس األمن  هم عاه    هال األمهن ال ضها م الهور و  هأه الض ثها  لضهضان 

مههن الضه ل ر لض اههس األمههن ون    ههو   هه اف  ا اههاا السها  لاألمههن الهه لل  ن، لههولا دههان 
يسضح له ب  الز ع و  ال  ه  الاه م ل ال ىاه   اها م هكاأ صهعو أ ال نقه ، له  يكهن 

 .29 لا ب لن صعو أ ح   دا   مواع  الو و  م عا  ة
ما س  اا ،ن    ا  ضا اُ ا   اض أ ل ا، ا   27لا   و ضاف الض اس  م 

دههولا  اهها   هه اف ،اههو   اإهه ثناام ل ،عا هه  م عهه  عهه ا اُ  ههن دعهه   فهه  الق هه  و، ل 
، ح هههه   هههه   ،قهههه ي  م هههه ل  عهههه ا   ههههم شههههك  مافههههو   هههها ز 30 اهههها   امههههه الهههه اخام  

لال  ضهها  ل،وز عههه مههن عفهه  ال ااإههأ، مههع  إههالأ  لهها و ضههاف الض اههس  دالارهه  دك   ههأ 

                                                           
28

من و   ضضان لم ال عالن ال ل ،  د أن "2020اب     21، الض  خ  م 74/274ال ضة أ العامأ، الق ا   ع     
"،  ا ع الرام  19- اا األ ل أ ل الاقاحاُ ل الضع اُ الالزمأ لضكا  أ ل اف دو    العالضمال اول  اا الاع   

 ا اله 12
 أن معتبرة   المتحدة، األمم مقر في لوجه وجها   تُعقد التي االجتماعات في للمشاركة استعدادها الوفود بعض أصرت 29

 .رسمية اجتماعات تكون أن يمكن ال اآلخرون إليها يدعو التي الفيديو اجتماعات
30 G.Nesi Les principaux organes politiques des Nations Unies et la pandémie 
universelle: comment se rencontrer, négocier et délibérer dans des «circonstances 
nouvelles, extraordinaires et exceptionnelles»?, Op.Cit. 
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إهها أ ا هه  عاباههأ لا ض  هه   24، ل لهه  ر    هه ة 31ال اههو    اهها م هه ل  القهه ا  الض  هه 
ل قهه ي  ،اههو  ر  د اب اهها،  لر  ل  اهها،  لهها شههةعأ شهه لن م اههس األمههن )مههع ، معا ضههأ ، 

،  م  رايأ  وه الق  ة     32ا م نا   ن ال او  (، ل ن  ا ع ضاف، وإعال ،او  ر 
 دهال  الن هااج  لهها  ااإهأ م اههس األمهن، ل  ههم اضهون إههالت إها اُ مههن ا  رهاف   هه ة 

األ ضههاف لالهه لل الضعن ههأ لشههةعأ شهه لن م اههس ال اههو  ، ،ههوز  ال ااإههأ  اهها  ض ههع 
 .33األمن ،  إالأ ،وضح ،او   د  ل   ل    أ ال او  

لخهههالل اإن هههم   ههه ة إههها أ مهههن ا  رهههاف   ههه ة ال اهههو  ، ،ههه  و  ااإهههأ م اهههس 
األمن  ن      ا  ضا اُ الق   و   الن الن ااج،   ا ،  ا  ضا  م  ل  الق ا ، ،قهول 

ل ا س، ب عض   الق ا  مع ،ا   ه ل مزه  اا  ض هع و ضهاف ال ةعأ،  و  اإ الل  إالأ ا
الض اههس لالههه لل الضعن هههأ، ل دعههه   هههوا ال عههه     ههم     قهههأ ا، ههها  القههه ا اُ، ،ههه  ا  ضههها  

، ،ه  ،   ه  ا  ه اف الضع ضه  مهع  ه   معه ن مههن 202034مها س  30و  عهأ عه ا اُ  هم 
واف مههن عفهه  ال ااإههأ ال عهه يالُ ال ههم ،هه     اب هها دسههف  ا خ ال ههاُ  اخهه  الض اههس، إهه

ال لم ن ك أ  م وب   ، لمن عفه   إه و  ا  هم مها و لالق  سه أ ل هر   و  هو، ب نضها له   ه   
. دع  36 و  و 16، ،  ،ض    خضسأ  م ما و لإالإأ ح ا 35،ض    ور ع ا اُ  م وب   

                                                           
 .التصويت فترة خالل تعديله أو سحبه قرارال وعبتقديم مشر للعضو الذي قام يجوز ال 31
 .التصويت أثناء غائب ا يعتبر ساعة وعشرين األربع فترة خالل تصويته عن يعلن ال الذي وفدال 32
 لشرح ساعات ست المجلس أعضاء أمام يكون ،المجلس رئاسة من إعالن نتائج التصويت رسالة الدول استالم عند 33

 .كتابة تصويتهم أسباب
 2517 والقرار الصومال، بشأن (2020) 2516 رقم والقرار الشمالية، كوريا بشأن (2020) 2515 رقم القرار 34
 ، هذه القرارات متاحة على:السالم حفظ قوات بشأن (2020) 2518رقم   والقرار السودان، بشأن (2020)

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2020 

 
 ،لألمم المتحدة العام األمين بحضور أعضاء، تسعة طلب على بناء أبريل، 9 في األمن مجلس اجتمع ذلك مع و 35

 .المجلس أعمال جدول على المدرجة الموضوعات على الوباء تأثير و العالمي النار إطالق لوقف دعوته لمناقشة

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2020
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  هه ة مههن ال    ههأ لال اههأ   ههم  ا  هه اف ا إهه ثناام  ، هها  القهه ا اُ، لهه  يقهه  م اهههس 
 ههن العضهه  للرنههه   هه   ههم ا، هها  ور   هه اف  اهها ل ههه السهه  أ ل ،ض  هه  عهه ا   األمههن

  ن ما و،    الق صأ.19-م ا  ألزمأ دو   
ل ع    ة م ال ُ  اشاأ، لا قال  من و   ،ق ي   ه   لها الض اهس، إهففرا 
ال ههالال السههاا  بهه ن الهه لل ال ضههس ال ااضههأ العضههو أ حههول دعههل القضههايا ال ههم   عهه ن 

م هه ل  القهه ا ، مههن ب نرهها ال ههالال بهه ن الو يههاُ الض  هه ة لالاهه ن د ههأن معال  رهها  ههم 
، ل ا شها ة  لها  ل  من ضهأ 19-ا شا ة الا   أ من   مرا  لا وص   اا أ دو  ه 

، ،  ،عضه   م ه ل  عه ا  دضعها  ة مهن ،هو س، 37الا أ العالض أ  م ال عام  مع ال اا أ
-لنا  العالضم لإط  اا أ دو  ه  ل ال م ،ضضن  ،أ    الن اف من و   لع    ال  ا

، لمهع  لها وإها  202038مها س  23الور و اقهه األمه ن العهال لممه  الض  ه ة  هم  19
ها ا  قسهال  هم م اهس األمهن، دسهف  اله  وة  لها ال نهازل  هن العقو هاُ   وا الن  ويضا

                                                                                                                                                    
 2523( ل الق ا   ع  2020) 2521( لالق ا   ع  2020) 2519الق ا اُ ال م ،  ا  ضا  ا  م ما ون الق ا   ع   36
) 2522ال، الق ا   ع  ( د أن ال الأ  م الاوم2020) 2520( د أن السو ان ل  نول السو ان، الق ا   ع  2020)

 2525( ل الق ا  2020) 2524( د أن ال الأ  م الع ا ، وما دالنسعأ لاق ا اُ ال م ،  ا  ضا  ا عم  و  ون الق ا 2020
 ُ( د أن ال الأ  م ل ف ا،  وه الق ا ا2020) 2526( د أن ال الأ  م السو ان ل  نول السو ان، ل الق ا   ع  2020)

 م احأ  اان 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2020 

 
 دعوة القرار مشروع يتضمن أن على المتحدة تالواليا أصرت بين األعضاء الدائمين، الخالفية بالمسائل يتعلق فيما 37

 أي على نفسه الوقت في اعترضت بينما ،العامة الصحة ومعلومات بيانات وتبادل والموضوعية الكاملة الشفافية إلى
 من العكس وعلى ،Covid-19 جائحة طوارئ حالة إدارة بسوء تاتُهم تيال العالمية، الصحة منظمة دور إلى إشارة

 . القرار مشروع نص في العالمية الصحة منظمة ذكر على الصين أصرت ذلك
، (2020 مارس SG / SM / 20018)  23 الصحفي المتحدة األمم بيان انظر ،لألمم المتحدة العام األمين نداء 38

 اعاله 5راجع الهامش 
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، لمهههن إههه  لههه   ههه   39ا ع اههها يأ ال هههم عههه  ،قهههو  عههه  ة الفاههه ان  اههها ا إههه  ادأ لاو هههاف
وب  هه   9 صهه ا  ور لإ قههأ  إههض أ دعهه  ا   ضهها  الضىاهه  لض اههس األمههن الههور  قهه   ههم 

 .40، داإ ثناف ب ان و لا ده األم ن العال19-د أن ،أإ    اا أ دو     2020
، 2020وب  ههه   23دعههه   هههوا الق ههه  عههه م     سههها ل،هههو س م ههه ل  عههه ا   هههم 

ال  النههها ، ل دعههه  وكثههه  مهههن شهههر  ن مهههن   ضهههضن ،أ  ههه    هههوة األمههه ن العهههال لوعههه    ههه
الضقالضههاُ، ،هه  حههوال ور  شهها ة  لهها من ضههأ الاهه أ العالض ههأ  ههم م هه ل  القهه ا ، ل 

( ، لعه   فهه ل 2020) 2532ل كهون القه ا   عه   2020 ول هو  1بهولا  ،ه  ا  ضها ه  هم 
 ههوا القهه ا      ههأ م واضههعأ لضثهه   ههوا ال رهه  ال قالضههم الضعقهه ، لمههع  لهها ي هه   ههوا 

     اا دال  اإأ.الن  
 صمت طويل التحرك الخجول لمجلس األمن بعد: الفرع الثاني

 ول و  1دع  صض   و   لا   ا  و ول، وص   م اس األمن ال للم ب ا  خ 
″19-كو  ههههههه “( حهههههههول  اا هههههههأ 2020) 2532عههههههه ا ه  عههههههه   2020

، ا االعههههههها مهههههههن 41
مس لل  ه األإاإ أ  م حقن السها  لاألمهن اله لل  ن ل هم   ها  مقاصه  األمه  الض  ه ة، 

                                                           
 راجع، المتحدة الواليات وعارضتها إفريقيا جنوب قبل منإلى التنازل عن العقوبات االقتصادية   الدعوة دعم تم 39

What’s Blue ،"بشأن الدولي، األمن مجلس قرار COVID-19 30 على متاح، "2020 يونيو : 
 www.whatsinblue.org/2020/06/security-council-resolution-on-covid-19.php 

 
 متاح ،2020 أبريل 9 ،19-كو    وباء بشأن الدولي، األمن مجلس إلى لألمم المتحدة  العام األمين مالحظات نظرا 40

  :على
www.un.org/sg/en/content/sg 

 

 

  
 S/RES/2532 (2020)، 2020 ول و  1الض  خ  م  ،(2020) 2532، الق ا   ع  ال للم األمنم اس  41

   

http://www.whatsinblue.org/2020/06/security-council-resolution-on-covid-19.php
http://www.whatsinblue.org/2020/06/security-council-resolution-on-covid-19.php
http://www.un.org/sg/en/content/sg
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لع   اف  وا الق ا  م ّضالا دةعا اُ القا  لال  وال من وإ  الو اف  اا السها  العهالضم، 
خاصأ  م ال لل ال م ، ل    را الا ا اُ ل النزا اُ الضسا أ، دضها شه    هوا القه ا  

 ة ال عالن لال ضهامن اله لل  ن  اها الضسه و اُ الو ن هأ لا عا ض هأ لال لل هأ،  اا ض ل 
 ههم  اهها  ال نسهه   ال ههام  لالض رامهه ، لعهه   ههّوه الض اههس دههال رو  ال ههم  فههولرا األمهه ن 

ال ههههم ،ضههههع  19-العههههال لممهههه  الض  هههه ة ل ال اههههأ ا  سهههها  أ العالض ههههأ لضوا رههههأ دو  هههه 
    ة.ا  سان  م ص ا ة وللو اُ األم  الض

كضهههها  الهههه  م اههههس األمههههن بوعهههه   ههههال ل ههههو ر لم ضههههال الع اا ههههأ  ههههم  ض ههههع 
 ومها م  ال هأ،  90ال ا ُ الض   أ  م  ه لل و ضالهه لاله خول  هم    هأ   سها  أ لضه ة 

مهههن شهههأ ه ون  19-ا االعههها مهههن ، و هههه مهههن ون الناههها  ا ههه  الضسهههفو  ل اا هههأ دو  ههه 
 ثنا من  وا الوع  القو ر لم ضال يع   السا  لاألمن ال لل  ن لا ا ، ا   و ه اإ

الع اا أ لالر  أ ا  سا  أ لاعضا اُ العسك  أ ال م ، نّقو ض  ،ن    ال للأ ا إالم أ  م 
العه ا  لال هال، ل،ن هه   القا ه ة ل فرههأ الناه ة، لإهاا  األ هه ا  لال ضا هاُ لالض إسههاُ 

، لا ههههه   لههههها مهههههن لالر ا هههههاُ الض ،عاهههههأ ب ن ههههه   القا ههههه ة ول ،ن ههههه   ال للهههههأ ا إهههههالم أ
ال ضا هههاُ ا   اب هههأ ال هههم حههه   ا م اهههس األمهههن، دا ضههها أ  لههها مههها ،قههه ل  قههه   الههه  
دعثهههاُ األمههه  الض  ههه ة بفهههول مز ههه  مهههن ال رهههو  مهههن و ههه  ال اههه ر لا اا هههأ، لولصههها 
األمهه ن العههال لممهه  الض  هه ة دال أكهه  مههن ج ههال  ض ههع ال رههاُ  اُ الاههاأ  ههم من ومههأ 

 .19-ا  م ال ا ر ل اا أ دو   األم  الض   ة، ب س  ع  ضار
،  ء م اس األمن  وا الور  هاف م هأخ ا  هم لعه  دهان ل هه الض  ضهع اله للم 

وحههو  مهها يكههون  لهها إههااأ ،ضاهها   صهه ا  عهه ا اُ مازمههأ لضوا رههأ  ههوا الو ههاف العههالضم،  
 ععهه   اهها وكثهه  مههن ،سههابل دعضههرا مهه ،عط دأإههعال  ههوا الاههض  الاو هه ، ل عضههرا 



 
 

512 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول   العلوم الشرعية والقانونية       جملة 

 

أل ههه لودعهها   ههوا القهه ا  الههور  عقهها  ي اب هها  ههم  ض ههع األحههول  األخهه    عاهه  دضضههضون 
يضثهه  وحهه ت اإهه  ادأ صههاارا م اههس األمههن لضوا رههأ ال ر  هه اُ ا هه  ال قا  يههأ لاسهها  

 .لاألمن ال لل  ن
 مجلس األمن متأخر في إصدار قرار حول الجائحةأسباب اعتبار  أوال:

يع فهه  صههض  م اههس األمههن  ههو ال ل،  دههه م ههأخ ا دههالن    لهها الر   ههأ ال ههم 
 ههالج برهها م اههس األمههن  األزمههاُ الاهه  أ  ل،أإ   هها  اهها السهها  ل األمههن الهه لل  ن، 

( إهادقأ ،نهالل   رها م اهس األمهن األإه  الضها  2000) 1308ح   شك  القه ا   عه  
 أك هه   اهها ون " اا ههأ   هه لس الض  ضهه  لق هه لس  قهه  الضنا ههأ الع هه  أ، مههن خههالل ال

ل ههم ، 42 قهه  الضنا ههأ الع هه  أ  لن  ا   ، عهه  ي ههك  خاهه اا  اهها ا إهه ق ا  لاألمههن "
(  الض عاهه  بو ههاف   فههو ، ح هه  صههّن  2014) 2177وصهه   القهه ا   عهه   2014إههنأ 

ها، خاصها  هم إه ا   وا الو اف د ر    لاسا  لاألمن ال لل  ن،  ح ثضا ل  يكهن  لها م وععا
،  ههم ضههوف  ههوه السههواب  ال ههم 43وضههو  دضسههألأ ،ر  هه  لاسهها  لاألمههن الهه لل  ن  ههط الض

داُ الض  ضع اله للم  ن  ه  ، ع ف  ،أك   ل ىاى  القضايا الا  أ ب ن القضايا األمن أ، 
من م اس األمن لا عام  مع ا    ا  الواإع ل اا أ دو     .19-، خالا مس ع ال ا

، هها  مهها  اههزل مههن   هه افاُ دسههف  كضهها    ههع ا   هها  ،هه خ  م اههس األمههن    
ح از،ههه لههم لاُ القا و  ههأ الالزمههأ ل ن هه   اإهه  ادأ شههاماأ ل هه   ،عههالن  للههم ل،ن هه   
 ضهه  م  اهه  الض إسههاُ ال لل ههأ  ههن    هه  اإ اهه ا  عهه ا اُ مازمههأ ال اف هه ، لخاهه  
مض اُ  ياال الضع اُ الاف أ لا   ا من ا  ه افاُ، دضها يسها    اها ،وح ه  ال رهو  

                                                           
 S/RES/1308 (2000)، 2000 ول و  17(، الض  خ  م 2000) 1308م اس األمن ال للم، الق ا   ع   42
 S/RE/2505 (2014) ،2014 سبتمبر 19 في المؤرخ (،2014) 2177 رقم القرار الدولي، األمن مجلس 43
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، لههولا دههان  نعىههم ون  رهه   م اههس األمههن داألزمههأ 19 -ل ههأ لضكا  ههأ ل ههاف دو  هه ال ل 
 الا  أ  م لع  وع ل دكث   من م ل  إععأ وشر   لن ون ي  ء إاكن. 

دا ضههها أ  لههها  لههها يض ههه  م اهههس األمهههن د هههك   هههال  لههها ،نهههالل مسهههاا   اُ 
  ا ما يقُو موضو اُ م  اقأ، لال م ع    ،قع وح ا ا ضضن اخ ااصه، لمن إ    ا

م اس األمن   صأ "لإلحا أ  اضها" بوضهع  هالضم، ح ها  نه ما يكهون  نهاء اح ضهال 
 قط و ه يقع  م  اا  اخ ااصه،  ضنو ال سع ن اُ ل        م اس األمن  م لصه  
حالأ خا     ا  العالعاُ الساض أ ب ن ال لل ول ،اها ال هم   ،ه ،عط معاشه ة دالعالعهاُ 

  ه   إه ق ا "   هوه الضناقهأ ول ،اها مهن العهال  ول ح ها د هك  ب ن ال لل  اا و رها "،ر
، ل هههم الع  هه  مهههن الضناإهههعاُ دا ههه  الض إهههم ا  سههها  أ 44 ههال، لوح ا اههها "ك ر  ههه  لاسههها "

موضو  ع ا اُ م اس األمن، مس ن اا  م  لا  اا القا  السادع من الض ثا ، لالهور 
  ال القههوةم مههن  لهها مههثالا يسههضح لههه دا، هها    هه افاُ عهه  ،اهه   لهها حهه  السههضاح داإهه 

ا  ضامههههه دضوضههههو   و ضههههال ،ر  هههه  الضرهههها   ن لا ، هههها  دالع هههه   ههههم الع هههه  األبهههه ل 
، ل هههم اآلل هههأ األخ ههه ة دهههان لا رهههاز ال ا سهههم ل قهههن السههها    ههها  دههها ز  هههم 45الض وإهههط

موضههو  ،ههأإ   الرههوا ت الاف ة ههأ ل م ا   هها مثهه  ،ى هه  الضنههاخ ل ،ههأإ  ه  اهها الوضههع 
،  ضهن ال نهاعل 48ل  م  ضرو  أ الرو ىو ال يضق ا  هأ 47لمالم 46الاألمنم  م الاوم

                                                           
 على خاص بشكل تؤثر التي التطرف حركة عن ينتج الذي بالعنف التمسك " قرر المجلس أن على سبيل المثال 44

ا يشكل الشباب  األمن مجلس، انظر "الصراع وتأجيج السالم بناء تقويض ىيؤثر عل ما وغالب ا والتنمية، لالستقرار تهديد 
 S/RES/2250 (2015) ،2015 ديسمبر 9،المؤرخ في  (2015) 2250 رقمالقرار  الدولي،

 S/RES/2240 (2015) ،2015 أكتوبر 9 (، المؤرخ في2015) 2240 رقم قرارال الدولي، األمن مجلس 45
 من: "S/RES/2472 (2019) ،2019 مايو 31 (، المؤرخ في2019) 2472 رقم القرار الدولي، األمن مجلس 46

 بتغير المرتبطة المخاطر وإدارة لتقييم مناسبة استراتيجيات المتحدة واألمم الصومالية الفيدرالية الحكومة تعتمد أن المهم
 استقرار على تؤثر أخرى وعوامل الطاقة على والحصول الطبيعية والكوارث األخرى البيئية التغيراتو المناخ،

 ". الصومال
 يجب: "S/RES/2480 (2019) ،2019 يونيو 28 (، المؤرخ في2019) 2480 رقم قرارال الدولي، األمن مجلس 47

 العوامل البيئية، التغيرات حيث من المخاطر وإدارة لتقييم مناسبة استراتيجيات اعتماد المتحدة واألمم مالي حكومة على
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  اا ون    رهه   م اههس األمههن داألخعهها  العالض ههأ ال ههم ، عاهه  دال زا هه  الرف هه   ههم حهها ُ 
 .19-ا صادأ ل القوضا لا   ا من اآلإا   م دعل ال لل ال م إففرا ل اف دو   

ون ، ضها س    مهن عفه   دا ضا أ الم  لا  ناء اخ ااصهاُ مع نهأ   يضكهن
م اهههس األمهههن،  اههها الههه ا  مهههن و هههه ل  هههك  اإههه ثناام، يضكهههن لا ضة هههأ العامهههأ لممههه  
الض   ة معال أ     الض اس، الور    ضه   قهط الضسه لل أ ال ا سه أ لله س ال اه  أ، 

، و  ون  ف عهأ م اهس األمهن لمها يض ارهه مهن و لاُ 49 م حقن السها  لاألمهن اله لل  ن
من ،ن    اإ  ادأ  الض أ  اُ اإ  مازل لروا الو اف اخ اا   نق   دهه عا و  أ ، ع  

الض اههس، لمههن بهه ن لإههاا  العضهه  الع  هه ة الضضكنههأ، يسهه ا ع الض اههس  اهها األعهه  ون 
 يق   مض اُ لنق  الضع اُ الاف أ.

كضههها ون ب هههال الض اهههس  هههن ا، ههها  ور   ههه اف  هههم موا رهههأ األزمهههأ الاههه  أ   
العالض أ يكون ا   مقفول  م ظ  الضاالعأ الضس ض ة من عف  ال راُ ال لل أ األخه ا، 
لال م دان لرا  ل  دف    م ال عو ل  ن ،قا س الض اس  م مضا إأ اخ ااصها،ه، 

                                                                                                                                                    
 بين من المناخ، وتغير الطاقة على والحصول الغذائي األمن وانعدام األراضي وتدهور والتصحر والجفاف الطبيعية
 ".مالي واستقرار أمن على تؤثر أخرى عوامل

 " ؛ S/RES/2505 (2019) ،2019 ديسمبر 19في  المؤرخ (،2019)2502 رقم القرار الدولي، األمن مجلس 48
 عوامل بين من الطاقة، إلى الوصول صعوبةو الطبيعية والكوارث البيئية والتغيرات المناخ لتغير الضارة آلثارا تأثير

 والفيضانات المتطرفة المناخية الظواهر زيادة ذلك في بما الديمقراطية، الكونغو جمهورية استقرار على أخرى،
 ". الغذائي األمن وانعدام األمطار هطول انتظام وعدم الغابات وحرائق

 العامة الجمعية قررت ،"أتشيسون دين قرار" باسم المعروف 1950 نوفمبرفي  المؤرخ(، 377رقم ) القرار بموجب 49

ق ا  ما اللالسف   م  ص ا   وا ، منه بدال   وتتصرف تجتمع أن األمن، مجلس عجز الحظت أن بعد ، المتحدة لألمم
من   ز م اس األمن  ن  ص ا  ع ا اُ  وا ه برا  1950إنأ ،ف ن  م و قال ، خ  األم  الض   ة  م دو  ا  م 

  ااضأ العضو أ،بواإاأ ال لل  ا    ا ح   اإ عضاللا ر  األم  الض   ة، ل لا دسف   دعل الض اك  ال ا ة ال م

 الز   ال ا   أ األم  كم، الور دان   ا و ه   مق  من الا وف  ل "   ن وش سون " اع  احبناف  اا   وا الق ا   اف ل
، انظر، أحمد عبدهللا أبو العال، ل ضا   عا  د قن السا  لاألمن ال لل  ن اخ اا  راز له  دا  عا  اال ضة أ العامأ 

 .75، ص2005وليين، دار الكتب القانونية، مصر، تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن و السلم الد
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ا دهههان  اههها م اهههس األمهههن ون  هههم حثهههه  اههها ا، ههها  مههها  اهههزل  ههها موا رهههأ الو هههاف،   ضههه
يأخو ا  م ا   عا  د ا ع له لا  ل  من حالأ الاض ، ل ،    ا شا ة  لها مها يقهول 
دههههه األمهههه ن العههههال منههههو ب ايههههأ األزمههههأ مههههن حهههه  الهههه لل  اهههها ا  سهههه ال مههههن ومههههاكن 

مههها س "خاهههأ ا إههه  ادأ ا  سههها  أ  25، دضههها و اقههه  األمههه  الض  ههه ة  هههم 50النزا هههاُ
 .1951"-ل اف دو    العالض أ لهضوا رأ

 ههههاللة  اهههها  لهههها  نههههاء ضههههع   ههههم ال اههههال القهههها و م الههههور  فهههه   صههههض  
الض اهههس   اهههأ الق ههه ة األللههها مهههن ا   ههها  الو هههاف،  عاههها الههه ا  مهههن   هههل  لإههه ا لضههه ة 
هها لعقهه  ا  ضهها   ههم م اههس األمههن م ضسههكأ دهها   افاُ ال ههكا أ  هههم  خضسههأ   هه   وما

افاُ اإه ثناا أ، مسها    للهه الزمنهم  لن ا، ا  الق ا اُ، اإ أ   م اس األمهن، دهع   
ها لا  هأ ال لإه أ  ون ،رون األزمأ الا  أ العالض أ  هم عااضهأ األللو هاُ العالض هأم لل قا
 هههعن م ثههها  األمههه  الض  ههه ة   يسهههضح دعقههه  ا  ضا هههاُ ا   اضههه أ  هههن دعههه   هههن    ههه  

ة، لال هههم مهههن م ثههها  األمههه  الض  ههه  28مهههن الضههها ة  3الق ههه  و، ل ،ههه ا  لإههه ا ون الققههه ة 
لض اس األمن ون يعقه  ا  ضا هاُ  هم ا ه  مقه  الر شهأ   ا  وا ون  لها  ،ن   اان "

"، ، عا   قط  دا   ضا اُ الضا يأ، دا ضا أ  لا  لا، ،ه ا  و  ا  لا ،سر   و ضاله

                                                           
 لألمم العام األمين باسم المتحدث مكتب قبل من اليومية الصحفية اإلحاطة المتحدة، األمم الخصوص وجه على انظر 50

 https://www.un.org/press/fr/2020/dbf200324.doc .htm: متاح على ،2020 مارس 24 المتحدة،

 
 في 19- كوفيد لمكافحة دوالر مليار 2 بقيمة أموال لجمع نداء تطلق المتحدة األمم" المتحدة، األمم معلوماتمك    51

 https://news.un.org/fr/story/2020/03/1064942: متاح على ،"العالم

 

https://www.un.org/press/fr/2020/dbf200324.doc%20.htm
https://news.un.org/fr/story/2020/03/1064942
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 لإهه ا ا ههه    و هه  حكهه  يسههضح دا، هها  عهه ا  ا   اضههم، ل هها ة مهها  هه   ال اههو   ب  ههع 
 . 52األ  ر وإناف ا   ضا 

 اإ ع ا  مضا إاُ م اس األمن،      ن ال هكا اُ ا   اا هأ ل سه  وكثه  ل   
مههها يض هههز م اهههس األمهههن، الهههور ي ههه    شهههأ إ اإههه أ، ل ال هههالم   هههعن القاههه  الضعنهههون 
"ال او  " من الن ال ال اخام الض ع  لض اس األمن ل الور ي  ور  اها مها ة لاحه ة 

ال او    م م اس األمن ل قا لاضهوا  ل ال م ،ن   اا "ي  ا  40 قط ل م الضا ة 
 اُ الااأ  م الض ثا  ل الن ال األإاإم لض كضهأ العه ل ال لل هأ "،  هاللة  اها  لها، 
، ناعل ال  أ ال كا أ ال م اإ ن ُ  ل را  لإه ا مهع الضضا إهأ القعا هأ لاض اهس خهالل 

مههها س، ح ههه  لههه   ههه    دههه   ههه لل األ ضهههال  30ل  26ل  24ا  ضا ا،هههه الثالإهههأ  هههم 
ال إههضم لرههوه ا   ضا ههاُ، دضهها   ،و هه  م اضهه  من ههو ة لا اسههاُ، األمهه  الههور يعهه  

، ل ب  عههع الضضا إههاُ 53مههن الن ههال الهه اخام الض عهه  54م ههال  لضهها  ههاف  ههم الضهها ة 
العامهههأ لاضن ضهههأ  الحهههن ون األمههه  الض  ههه ة، مثههه  الع  ههه  مهههن الضن ضهههاُ ال لل هههأ،    

قهه ا اُ الضازمههأ لض اههس األمههن، مثهه  ،اهها ، ضسهها دال ههكا أ لمههن إهه  لههوحن ون دعههل ال
الض عاقأ د قال أ  ضاهه، عه  ا، هوُ دضهود ة دسه اأ مهن  اه س م اهس األمهن  لن ال ق ه  

، للههههولا  ههههعن  ههههوا ا   ضههههال الرف هههه  54دال ههههكا اُ ل لن ون ياهههه ح  لهههها و  هههها م ههههكاأ
 دال كا اُ  م  وه ال  لال ا إ ثناا أ  ف ل ا   مقنع.

                                                           
 الدبلوماسية: المتحدة األمم في ضحية يدعي الفيروس"(، BBCا  ا أ الف  اا  أ الضسضو أ القس  الع  م ) ا  و 52

 .2020 مارس 23 ،"الدولي األمن مجلس فشل: كورونا فيروس" التحديات، ؛2020 مارس  15 ،"الشخصية
 لمجلس العلنية للجلسات الرسمية المحاضر تُنشر" أنه على النظام الداخلي المؤقت لمجلس االمن من 54 المادة تنص 53

 ."الرسمية باللغات ممكن وقت أقرب في الداعمة والوثائق األمن
 معايير أن إلى اإلشارة تجدر، S/2010/507 ،2010 يوليو 26المؤرخة في  507 رقم مذكرة، الدولي مجلس األمن 54

 ذلك منذ األحيان معظم في وتطبيقها واسع نطاق على تأكيدها تم والتي المذكرة، هذه في عليها المنصوص الشفافية
ا األمن مجلس تجاهلها قد الحين،  .الصحية األزمة بداية منذ تمام 
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الضن ضههاُ ال لل ههأ األخهه ا  ههم مثهه   ههوه ال هه لال مههن  اح ههأ وخهه ا لهه  ، هه     
 لا ،فنم    افا إه  ع يضكنرها مهن ا إه ض ا   هم  ضارها  ل ا  ضها     قهأ ا   ضا هاُ 
ا    اضهه أ،  عاهها الهه ا  مههن ون مسههألأ ا   ضهها  ل  هه افاُ ال اههو   شههكا اُ مرضههأ 

عفهه  م كضههأ  اهها مسهه وا ا ، هها  األل ل ههم،  قهه  يسههف  ب ابرهها  لهها  لىههاف و ضالههه مههن 
العه ل ال ادعههأ لال، هها  األل ل ههم   ا لههزل األمهه ، ب نضها ي  اهه  الوضههع  ههم حالههأ م اههس 
األمن الهور   ي ضهع ألر إه ا ة ول  عادهأ   اها ال ه ع أ  هم الن هال القها و م لممه  

مها س، لا ه   اها  23الض   ة، ل ال     دالود   نا ون م اس ا ، ا  األل ل م  م 
  مههههن   امههههه الهههه اخام،  ههههن   اههههان " دسههههف   ههههوه ال هههه لال   هههه اف اإهههه ثناام م عهههه

ا إ ثناا أ ل ر ال ضضان ا إ ض ا  أ الض إس أ لعضا أ صنع الق ا   هم الض اهس، مهن 
الض ل ر   ل ال ق   م ع اا داألحكال  اُ الااأ من  ا هأ الض اهس،  هم ظه  ظه لال 

ا  ه اف ا إه ثناام ، ل دال هالم  هعن ل هو   هوا 55م   ة للض ة شر  لاح  عابه  لا ض  ه "
 اخهه  م اههس األمههن، لهه س دههاألم  الاههع  لإهه كون مضكننهها د هه   ون يقفاههه األ ضههاف 

  م الض اس.
مهههن  1كضهها ، هه   ا شههها ة  لهها ون ال  هههأ ال لإهه أ ، عههها   ،ضامههاا مهههع الققهه ة 

من م ثا  األم  الض   ة، ل م  قس الضا ة ال م ع م را  لإ ا لع عاأ  ضا هأ  28الضا ة 
 ، ال ههم ،ههن   اهها "  ن م اههس األمههن مههن   دا  قههأ ،ضكنههه مههن مضا إههأ صههنع القهه ا

لظااقههه  ههم  ض ههع األلعههاُ "، لههولا ي هه  ون ، ههك   ههوه الضهها ة وإههاس    ضهها  عوا هه  
   اا أ اإ ثناا أ،  رم ،ف      اف ،ع     اا ا   افاُ ال هكا أ  ، ها  القه ا اُ  هم 
                                                                                                                                                    

 
 النظام من مؤقت استثناء بشأن ،2020 مارس 23في  المؤرخ 2020/430، القرار رقم األوروبي االتحاد مجلس  55

 .  L88 I /1،2020 االتحاد، في 19-كو     وباء يسببها التي السفر صعوبات ضوء في للمجلس الداخلي
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ن ون  ه  ر ال ضسها دال هكا أ  هم إف   اإه ض ا   ضه  الض اهس  هم ور لعه ، دضها يضكه
مهن الن هال اله اخام الض عه  لض اهس األمهن، لال هم  1ا، ا  الق ا اُ  لها ا  رهاء الضها ة 

،ن   اها ون ي  ضهع م اهس األمهن " داضها  وا  لها ضه ل  اا،  اها و  ،  هالز الق ه ة 
هها "، لههولا  فهه ل ون ال ههكا أ ال لإهه أ ال ههم ،هه   ال ههم ،  اهه  ا   ضا ههاُ و  عههأ   هه   وما

ال و   برا ع  ،  ر  لا ، ا   حك  ص  ح من القوا   ال م ، ك   ض  م اهس األمهن 
 ال للم.       

 (2020) 2532أبعاد القرار رقم مضمون و  ثانيا:
لق  اإ ن  م اس األمن  م  ص ا   وا الق ا   لا م ثا  األم  الض   ة، ل إ ضا الضها ة 

الر شههههأ  لهههها م اههههس األمههههن دال ععههههاُ ال ههههم يعرهههه  مههههن خاللرهههها " و ضههههاف ،اهههها  1/ 24
ال ا س أ  م حقن السا  لاألمن ال للم ل وا قون  اا ون  وا الض اس يعض   ااعاا  نر  
 هههم ج امهههه بوا عا،هههه ال هههم ،ق ضهههرا  هههوه ال ععهههاُ "، لالضههها ة األللههها مهههن م ثههها  األمههه  

دضها ، ه  الض   ة ال م ،ع ف  حقن السها  لاألمهن اله لل  ن ولل مقاصه  األمه  الض  ه ة، 
 اا ، ق   ال عالن ال للم ل   ا شكا ُ ال لل هأ، ا ه  ون مها  ث ه  ا   عهاه  هم  هوا 
الاهه    ههو  هه ل  شهها ة القهه ا   لهها القاهه  الههور اإهه ن   ا ههه م اههس األمههن  ههم  صهه ا  
الق ا ن  ر    عا  األم  دالقا  السادع من الض ثا  الور يعام لق ا اُ م اس األمن 

القا  السا س من الض ثا  ال م  و   م كا  زماُ ،قول  م وإاإرا عوة  لزام أ ول  اا 
  اا ال  اضم لال عالن؟

ون م اس األمن ع  ا ،رز  2532ما يضكن ون  س  قه من مضضون ل ق اُ الق ا   ع  
 اا القا  السا س من الض ثا ، ل ال ل    اا  لا ا  عا ه ون الناا  ا   الضسفو  

ون يعهههه   صههههون السهههها  لاألمههههن الهههه لل  ن لا اهههه "،  "مههههن شههههأ ه 19-ل اا ههههأ دو  هههه 
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مهههن القاههه   34ي  ههه  معاشههه ة  لههها الضههها ة …"  اإههه   ال ،عف ههه  "مهههن شهههأ ه ون يعههه  
مهههن  39السهها س مهههن الض ثههها ،  ههوا ال عف ههه  ي  اههه   ههن الاههه ااأ الهههوا  ة  ههم الضههها ة 

لل س  ،ر    لاسا  لاألمن ال لل  ن"، القا  السادع من الض ثا  ال م ،   ت  ن "لعو 
 ههن  مكا  ههأ ح لإههه، دا ضهها أ  لهها  لهها حههّ  م اههس األمههن د ههك  م رهه    اهها جهه   
"ال عههههالن" ل"ال ضههههامن"  لن  شهههها ا،ه  لهههها ،ععههههاُ  هههه ل ال نسهههه   الهههه للم، لمعاههههول ون 

 ال ضامن  عقا  عال ،اوع ا لل س  ضال   عا  ا.
 لههها مهههن  رهههأ وخههه ا "و هههال" م اهههس األمهههن د ض هههع األ ههه اال  هههم النزا هههاُ الضسههها أ 

 ومههها ل  سهههنا  ياهههال الضسههها  اُ ا  سههها  أ  90الههه خول  هههو ا  هههم    هههأ   سههها  أ لضههه ة 
ل،نق و  ضا اُ ا  الف الافم، لاإ ثنا العضا اُ العسك  أ ال م ، نّقو ض  الض ضو اُ 

 ا   اب أ
 م الواعع اإه   ل م اهس األمهن صه ىأ الضناشه ة " ر ه " ل ض هع األ ه اال، لمعاهول ون 

اىأ الع   أ   ،عع   اا ا  عا ، ل م وع ل  لها ا إه   اف منرها  لها الضناش ة  م ال
األمهه ، ل  قاههم الاىههأ الضسهه   مأ  ههم الناهه ن الق  سههم لا   ا ههزر   هه  ون ال   ضههأ 
الع   ههأ لاههن  لهه  ،ف عهه  دث هه ا  ههن مضههضون الناهه ن األصهها ن )ا   ا ههزر لالق  سههم(، 

 (  هههم الناههه ن ا   ا هههزر )يااههه demander ) نههها ر(  callsح ههه   هههافُ و عهههال 
 م الن  الع  م، لالضعا م الضودو ة  ض عرا ، اهو مهن ”  ر  “لالق  سم دضقاب  لقع  

 لىأ ا لزال ال م     ت برا م اس األمن من مناا  القا  السادع من الض ثا .
ل  م الواعع  وه ل س  الض ة األللا ال م   عام    را م اهس األمهن مهع ،هأإ   
وزمأ ص  أ  الض أ  اا السا  لاألمن، دضا اش  ا إادقا ، اصه   م اهس األمهن القه ا  
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، الههههور ،ناللهههه  ل ههههه األإهههه  الضهههها  الض  ضهههه  لق هههه لس  قهههه  56(2000) 1308 عهههه  
اهها ون " ،هه ء  اا ههأ   هه لس  قهه  الضنا ههأ الع هه  أ و هه ا  حقههن، مههن خههالل ال أك هه   

، دعهه  حهههوالم 57الضنا ههأ الع ههه  أ  لن  ا  ، عهه  ي هههك  خاهه اا  اههها ا إهه ق ا  لاألمهههن "
و  عأ      اماا، و ا  م اس األمن الن    م موضو  الا أ لالسا   هم القه ا   عه  

(، الض عاه  ب ق هم   ه لس ا  فهو   هم اه ل     ق ها، ل الهور اإه   ال 2014) 2177
 اس األمن لىأ القا  السادع مهن الض ثها  د هك  لاضهح مهن خهالل ا شها ة الها ل ه م

ا لاسها  لاألمهن  ان "ا    ا  ا   الضسفو  ل ق م    لس   فو   م     ق ا ي ك  ،ر  ه ا
، ل نافا  اا  وه الضضا إأ ، دان ،أإ   األزمأ الاه  أ العالض هأ   ن ه   ل هه 58ال لل  ن"

 م ،قع ضضن اخ اا  م اس األمن  م الضناع اُ ال م  اا ا ه من ب ن القضايا ال
 .59،قال   ل  اا لا ر   اُ ال    ة لاسا  لاألمن ال لل  ن

ل دالن    لا  وه الضضا إأ الضوح ة  م  وا الض ال،  الج م اهس األمهن  هم 
 م  ض ع و  اف العهال ، "   19-( األإ  الض م  لو اف دو   2020) 2532الق ا   ع  
لفاههه ان ال هههم  م ،رههها النزا هههاُ الضسههها أ، ول  هههم حههها ُ مههها دعههه  النهههزا ، ول إههه ضا  هههم ا

الض ههأإ  ن داألزمههاُ ا  سهها  أ "لو  دههوا ون" ظهه لال العنهه  ل هه ل ا إهه ق ا   ههم حهها ُ 
                                                           

  S/RES/1308 ،2000 يوليو 17، الض  خ  م  (2000) 1308 رقم مجلس األمن الدولي، القرار 56
 مالسل على البشرية المناعة نقص فيروس جائحة آثار معالجة تمكما  ،الديباجة من 11 الفقرة نفسه، المرجع نظرأ 57

 S/RES/1983 ،2011 يونيو 7 في المؤرخ ،(2011) 1983 رقم القرار في الدولي األمن مجلس قبل من واألمن

(2011)  
 الخامسة الفقرة، S/RES /2550، 2014سبتمبر  19، المؤرخ في (2014) 2177م اس األمن ال للم، الق ا   ع   58

 الديباجة من
 جديدة تحديات ،الدوليين واألمن مالسل حفظ" بشأن ،األمن مجلس الجتماع الموجزة المحاضر المثال سبيل على انظر 59

 العام المدير دعوة تمت حيث، S/PV.6668، 2011 نوفمبر 23  ،" النزاعات نشوب ومنع الدوليين واألمن للسلم
 واألمن مالسل حفظ" بـ متعلقةال للجلسة الموجزة المحاضر ومؤخرا، ؛تقريره بالخصوص لتقديم العالمية الصحة لمنظمة

   S/PV.8144، 2017 ديسمبر 20 الدوليين، واألمن للسلم المعقدة المعاصرة التحديات معالجة، الدوليين
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النههزا  يضكههن ون ،هه  ر  لهها ،قههاع  الو ههاف، لون الو ههاف يضكههن ون  هه  ر  لهها ،قههاع  اآلإهها  
، لرن  نهاء ،نهاعل به ن مها  هاف  هم   عا هأ القه ا  60ا  سا  أ الساف أ ل ا ُ النزا  "

مههن الضهه  ح ون  19-( ون " الناهها  ا هه  الضسههفو  لو ههاف دو  هه  2020) 2532 عهه  
 2177، لمهههها ل    ههههم القهههه ا   عهههه  61يعهههه   لا اهههه  صههههون السهههها  لاألمههههن الهههه لل  ن "

(، ح   ،  ،ان ا ،ق هم   ه لس   فهو  د هك  لاضهح  اها و هه ،ر  ه  لاسها ،  2014)
 عههههه   2532دأ هههههه "مههههه م "  هههههم القههههه ا   19-حههههه ن ا هههههه ،ههههه  لصههههه  ،هههههأإ   دو  ههههه   هههههم

( عه  2020) 2532،  م الواعع   يضكن ا  عا  الا ااأ الوا    م الق ا  62(2020)
،  اخ  ا  ا لإلشا ة  لا ون الوضهع وعه  خاهو ة مهن الهور ،سهف  ل هه ،ق هم ا  فهو ، ل 

( ، ر   ح ل هاا ال عف ه  الضسه   ل 2020) 2532ال     دالود   ن ص ااأ  الق ا   ع  
مهههن م ثههها  األمههه  الض  ههه ة د هههأن  ضههه  م اهههس األمهههن  هههم م هههال  1/ 33 هههم الضههها ة 

 .63ال سو أ الساض أ لانزا اُ دضو   القا  السا س
 اللة  اا  لا  ن اإ   ال ح  النقل من عف  دعل ال لل  ااضأ العضو أ   

  لىههأ القاهه  السهها س بهه  ا مههن وإنههاف  ضا ههأ ال قههال   اهها الههن ،  عهه  مههن اخ  هها
( الهثضن الوا هه    عههه د هزف مههن الع هه  2020) 2532القاه  السههادع  هم القهه ا   عهه  

                                                           
 التي الخامسة الفقرة وكذلك الديباجة، من والرابعة الثالثة الفقرة ،(2020) 2532 مجلس األمن رقم قرار انظر 60

 الصراع من الخارجة والبلدان انتقالية بمرحلة تمر التي البلدان حققتها التي والتنمية السالم بناء مكاسب " بأن تعترف
 " COVID-19 جائحة تفشي ضوء في خسارتها يمكن

  الديباجة من عشرة الحادية الفقرة نفسه، المرجع انظر 61
 الديباجة من الثالثة الفقرة نفسه، المرجع انظر 62
 حفظ عريضي أن استمراره شأن من نزاع، أي األطراف على يجب" المتحدة، األمم ميثاق من( 1) 33 للمادة وفق ا 63
 التحكيم، توفيق ووال والوساطة والتحقيق التفاوض أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق للخطر، الدوليين واألمن مالسل
 يقع عليها التي السلمية الوسائل من غيرها أو اإلقليمية نظيماتالت أو الوكاالت إلى اللجوء أو ، القضائية التسوية و
 للتوصية مجلس األمن اختصاص على المتحدة األمم ميثاق من 37 و 36 المادتان تنص ، ذلك على عالوة"،  هااريختا

 .33 المادة في إليها المشار الطبيعة من نزاع حالة في تسويةال و طرق جراءاتاإل بما يراه مالئما من
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 ههن حهه   اخهه  م اههس األمههن، لمههع  لهها  ههعن  ههوه الاههققاُ عهه  ،ههو ر  لهها   هه ا   ههم 
 ،عس ط األزمأ ل وا ما حا   عال. 

عضا هههاُ الع اا هههأ كضههها ، ههه   الضالح هههأ ون مهههن خهههالل القههه ا  اإههه ثناف م اهههس األمهههن ال
الض نّقوة ضه  ،ن ه   ال للهأ  هم العه ا  لال هال ل،ن ه   القا ه ة ل فرهأ الناه ة لا ه   لها 
مهن ال ضا ههاُ ا   اب ههأ الض اههنقأ مههن ِعَفهه  م اهس األمههن، لرههوا ال و ههه مهها  فهه  ه، ل ههو 
 هه ل السههضاح لاض ضو ههاُ الضسهها أ الض ا  ههأ داإهه  ضا  عوا هها ل  هها ة ،ن هه   صههقو را، 

أ النزا هاُ الضسها أ ال لل هأ ،ر ه   هن وّن  هم م ضه  النزا هاُ ال لل هأ  هم لرن خ  ا
العهال    هه   ضا ههأ مسها أ م ا  ههأ م ،عاههأ د ههك  ول دهأخ  دالض ضو ههاُ الضههودو ة  ههم 

(، ول الض ّاهههنقأ ضهههضن عااضهههأ ا   هههال الههه للم، إهههواف  هههم 2020) 2532القههه ا   عههه  
مهها يعنههم ون وااف ههأ  ل ههم د ههض  ،     ق هها ول  ههم مناقههأ ال هه   األلإههط لو ىا سهه ان، 

النزا اُ الضسا أ  م العال  ا   معن أ بوع    هال  النها ،    ها  نه ما ، ه   القه ا  
  م  ا  لع    ال  النا  َوْ َ َ  م اس األمن م  وا  وه الضاالعأ من مضضو را.

كضا  ثو  ال سابل  حول ما   ا دان ،أ    م اس األمن الض أخ  لوعه    هال  
ها  هم  النا  العالضم، الور وص  ه األم ن العال  م لع  معك  من األزمأ، ع  يسا   حقا

؟  اهها النقهه ل مههن  اهه  لعهه    ههال  النهها ، ل ههو ومهه  19-مكا  ههأ  اا ههأ دو  هه  
ال هم  -شااع  م الق ا اُ ال م ، نالل النزا اُ الضسا أ،  فه ز  اه  "الر  هأ ا  سها  أ"

ل ض هع األ ه اال الض ها دأ  هم  -لضهودو  و هاله مهن القه ا  ا 2،ض  ص اا ه  م القق ة 
ها م  ال اهها  اها األعهه ، لرهه ال  90النزا هاُ الضسهها أ لض اجعهأ ،وعهه    سها م  ااهه   ههم   وما

ضههضان ال سهها   اآلمههن لاضسهها  اُ ا  سهها  أ، ح هه  يعهه  ج ضههأ مضهها أ دا  عهها ه اب رهها اا 
 2401ا   عههه  حههه  ثااا  هههم مضا إهههأ م اهههس األمهههن، لعههه  ل   مثههه   هههوا الااههه   هههم القههه  
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، و  ون  صه ىأ  اه  الر  هأ ا  سها  أ  هم 64( د أن النزا  الضساح  م إو  ا 2018)
(، دهههأن 2020) 2532القههه ا  األخ ههه  ،  اههه  دعهههل ال هههمف  هههن صههه ىأ القههه ا   عههه  

ههها  اههها  30،وعهه   ض هههع األ ههه اال األ ضههال الع اا هههأ ل،ضهههضن    هههأ   سهها  أ لضههه ة   وما
 2401   ا شهها ة  لهها و ههه  ههم حالههأ القهه ا   عهه  ، ل، هه65األعهه   ههم  ض ههع و  ههاف إههو  ا

(  دان  وا الاا  م  وماا دقق ة من ال  عا أ ، د   اا ون " اله لل األ ضهاف 2018)
، 66مههن م ثها  األمه  الض  ه ة دقفههول ل،نق هو عه ا اُ الض اههس " 25مازمهأ دضو ه  الضها ة 

الض ثههها  ل  ل هههوا يعنهههم ون األإهههاس الهههور اإههه ن   ا هههه القههه ا   هههو القاههه  السهههادع مهههن
( ي ههه  ون   ض هههع 2018) 2401دال هههالم  هههعن  اههه  الر  هههأ ا  سههها  أ  هههم القههه ا   عههه  

من م ثا  األمه  الض  ه ة  25د إا  مازمأ، خالال  لا    و   ور  شا ة مضاإاأ لاضا ة 
( األمهههه  الههههور إهههه  ع  مههههن ،قههههو ل  اهههه  ال وعهههه  2020) 2532 ههههم القهههه ا   عهههه  

 ا  سا م وم    مق  منه.
  ا إادقاا ، دا    قاأ ال الال ال اإضأ  م ال قال  د أن القه ا   عه  كضا  د

(، لال هههههههم دا  ههههههه  الاههههههه ن لالو يهههههههاُ الض  ههههههه ة حولرههههههها  اههههههها ل هههههههه 2020) 2532
-ال اههو ،  ههم ا شهها ة  لهها  ل  من ضههأ الاهه أ العالض ههأ  ههم   ا ة  اا ههأ دو  هه  

 ههه ،  هههعن ، ل مهههع  ن حهههوال اإههه  من ضهههأ الاههه أ العالض هههأ مهههن الهههن  دهههان  هههو ال19
(      ا   ،ضاماا موضو    ا ة ال ر    العالضم النها    هن 2020) 2532الق ا   ع  

األزمههأ الاهه  أ، لعهه  ،هه  ،نههالل  ههوه النقاههأ  ههم الققهه ة ال ادعههأ مههن   عا ههأ القهه ا ، مههع 
                                                           

 S / RES /2401، 2018 فبراير 24 ، الض  خ  م(2018)   2401القرار رقمم اس األمن ال للم،  64
 بينما إنسانية، وقفة طلبل" طالبيُ " الفعل يستخدم( 2018) 2401رقم  القرار أن في النصين بين االختالف يتمثل 65

ا ينص( 2018) 2401 رقم القرار أن إلى اإلشارة وتجدر ،"هيبيُ " مصطلح( 2020) 2532 رقم القرار يستخدم   أيض 
 والتوقف العدائية األعمال وقف أن على، (2020) 2532 رقم القرار في الواردة للصيغة تقريب ا مطابقة بصيغة
 .، الفقرة الثانيةنفسه المرجع انظر، اإلرهابية الجماعات ضد المسلحة العمليات على ينطبقان ال اإلنساني

 .الديباجة من عشرة الثالثة الفقرة ،نفسه المرجع انظر 66
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ال أك    اا  لا "، اا  مكا  أ  وا الو اف عه  اا وكفه  مهن ال عهالن لال ضهامن الهو نم 
 للم، لاإ  ادأ  لل أ منسقأ لشاماأ ل الض أ مع ج ال األم  الض   ة به ل  لا عا ضم لال

 ،نس قم  ا سم".
ياه ح ال سهابل  ههم  هوه الققه ة حههول اله ل  ال ا سهم لضن ضههأ األمه  الض  ه ة  ههم 
،نس   ا إ  ادأ ال لل أ الالزمأ لا عام  مع الو هاف، ل مها   ا دهان مهن الضضكهن،  اخه  

   ههه   رهههاز ول م إسهههأ مع نهههأ عههه  ، هههولا زمهههال الضعههها  ة  هههم من ومههأ األمههه  الض  ههه ة، ،
ا إههه  ادأ ل ههها ُ الاهههوا غ الاههه  أ العالض هههأ؟ ل ههه  مهههن الضضكهههن ون يكهههون لض اهههس 
األمن  ل  ،نس قم، خاصأ  ن ما ،ه إ  األل شهأ العالض هأ  اها حقهن السهالل لاألمهن؟ ل 

ل مهها ا، ههوه مههن  ههم  ههوا الاهه   يضكههن ا شهها ة  لهها الهه ل  الههور عههال دههه م اههس األمههن 
  ههه افاُ  هههم مسهههألأ ،ق ههههم   ههه لس   فهههو  ح هههه  ،رضهههن مهههن حهههه  الههه لل  اههها ،نق ههههو 

هها 67ال وصهه اُ  اُ الاههاأ الاهها  ة  ههن من ضههأ الاهه أ العالض ههأ ، ل ال ههالم خاهه  ال زاما
عا و  اا من خالل ع ا اُ لرا عوة ا لزال، دضا ،    ا شها ة  لها ون  ضه  م اهس األمهن  

الض ههأ، وإهها  م ههالال الهه لل األ ضههاف  ههم األمهه  الض  هه ة د ههأن  ههم مسههاا  األل شههأ الع
ال هههه اخ   ههههم ا خ ااصههههاُ" بهههه ن  ضهههه  م اههههس األمههههن ل ضهههه  األ رههههزة لالض إسههههاُ 
األخ ا ال ادعأ لضن ومأ األمه  الض  ه ة الضعرهو   ل رها دضرهال  هم الض ها ُ ا ع اها يأ 

                                                           
 الصلة ذات المؤقتة التوصيات تنفيذ على األعضاء الدول مجلس األمن ثحي حيث( 2014) 2177 رقم القرار انظر 67

 إفريقيا، غرب في 2014 لعام إيبوال فيروس بتفشي يتعلق فيما( 2005) الدولية الصحية اللوائح بموجب الصادرة
 الشركاء مع التعاون االقتضاء، عند ذلك، في بما الوطنية، واالستجابة التأهب أنشطة تنفيذو والتنسيق التنظيم وقيادة

 .اإلنسانية والشؤون التنمية في الدوليين
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 اههههههها ر لا   ضاع هههههههأ  اههههههها ل هههههههه ال اهههههههو ، ال ضة هههههههأ العامهههههههأ ول الض اهههههههس ا ع
 .68لا   ضا م ول من ضأ الا أ العالض أ

( صهه احأا  لهها عهه ا  ال ضة ههأ العامههأ 2020) 2532، هه     عا ههأ القهه ا   عهه    
-وب  ه ، د هأن ال ضهامن العهالضم لضكا  هأ  اا هأ دو  ه   2الض  خ  م  74/270 ع  
،    ون م اههههههس األمههههههن ام نههههههع  ههههههم دههههههاعم القهههههه ا   ههههههن ال ههههههو   ههههههم م ههههههال 1969

ضة ههههههأ العامههههههأ الض عاقههههههأ دال وا هههههه  ا   ضاع ههههههأ ول ا ع اهههههها يأ ول اخ ااصههههههاُ ال 
 74/274ا  سا  أ ال م  ناور  ا را ا   ا  الو اف، ح   و ه ل   ه    ده  القه ا   عه  

الور ،فن ه ال ضة أ العامهأ د هأن الوصهول  لها الاقاحهاُ  2020وب     20الض  خ  م 
العكهههس مهههن  لههها   هههعن  ض هههع ، اههها 1970-لالضعههه اُ الاف هههأ لضوا رهههأ  اا هههأ دو  ههه 

 اها  19-( ، عاه  ب هأإ   دو  ه 2020) 2532   افاُ م اس األمن  م القه ا   عه  
(   ل الا  ضال اا لضا ،وصها  2020) 2532السا  لاألمن، ل ناف  ا ه  و   الق ا   ع  

 ل را م كضهأ العه ل ال لل هأ ح ه   وُ دهأن  نهاء "ا، هاه م زا ه  له ا ال ضة هأ العامهأ ل 
األمههن لا عامهه  دههال وازر مههع  اُ الضسههاا ن ب نضهها دههان م اههس األمههن يض هه   لهها م اههس 

                                                           
 حول في مجلس األمن 2020 يوليو 2 في عقدو الذي  الفيديو عبر االجتماع في الموضوع هذا إفريقيا جنوب أثارت 68

 المتحدة لألمم الصحفي البيان انظر ،'' 19-كو    تداعيات: الدوليين واألمن السالم على الحفاظ"   موضوع

SC/14241 (3 رقم ) ،الموقع على متاح للمناقشة الكامل الشبكي البث : 
 www.un.org/securitycouncil/content/Meetings-2020-vtc 

. 
 فيروس مرض لمكافحة العالمي التضامن" بشأن ،2020 أبريل 2في  المؤرخ ،74/270 رقم العامة الجمعية قرار 69

 12ا    الرام  ، ("COVID-19) 2019 كورونا
 العالمي الوصول لضمان الدولي التعاون" بشأن 2020 أبريل 20 في المؤرخ 74/274 رقم العامة الجمعية قرار 70

 12"، ا    الرام  19-ل اف دو    لمواجهة الطبية والمعدات واللقاحات األدوية إلى

http://www.un.org/securitycouncil/content/Meetings-2020-vtc
http://www.un.org/securitycouncil/content/Meetings-2020-vtc


 
 

526 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول   العلوم الشرعية والقانونية       جملة 

 

ال  د ههز  اهها  وا هه   ههوه األمههو  الض عاقههأ دالسهها  لاألمههن الهه لل  ن ، ا، ههوُ ال ضة ههأ 
 .71العامأ ل رأ     ولإع ، مع م ا اة  وا فرا ا  سا  أ لا   ضاع أ لا ع اا يأ "

ا دان موعه  م اهس األمهن ال  هول  ح هال لمع  لا ع  ي ا ح ال سابل  ضا   
   ههع  لهها ال ههعو  دال عههالن ل ال نسهه   بهه ن الض إسههاُ ول دههاألح ا  19-ل ههاف دو  هه  

 لههها  رهههج اخ زالهههم ، هههاه الضسهههألأ دكامارههها،  فههه ل ون الق ضههه أ األخ ههه ة  هههم األعههه ل   ا 
(، ح   ياا  الض اس من األم ن 2020) 2532من الق ا   ع   4    ا  لا النقاأ 

العال الضسا  ة  م ضضان ج ال  ض ع األ زاف  اُ الااأ  هم من ومهأ األمه  الض  ه ة، 
ها لو يهاُ ده  منرها، ب سه  ع اإه  اب را  دضا  م  لا األ  عهأ القا  هأ لممه  الض  ه ة، ل قا

ان الض  ا أ، دضا  هم  لها الفاه ان مع ال  د ز د ك  خا   اا الفا  19-لو اف دو   
ال م ،و    م حا ُ  زا اُ مسا أ ول م ض  ة من وزماُ   سا  أ، ل،عقا حق قأ ون 
م اهس األمهن، دسهف  ا عه ال الثقههأ الهور ،ىاىه  ل هه   هها ه منهو  ه ة إهنواُ،  قهه   لن 
شهههها   صههههأ لالإهههه ثضا   ههههم م ههههال األمههههن الاهههه م الهههه للم لال قر هههه   ههههم ال اههههو اُ 

  م و لاُ األمن ال ضا م لضوا رأ  وا ال ر    ال    . الض  ضاأ 

 

 

 

 
                                                           

 ،2004، المحتلة الفلسطينية األرض في جدار لبناء القانونية التبعات الدولية، العدل محكمةالرأي االستشاري ل انظر 71
Rep 136، 149-150 27 الفقرة. 
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 الخاتمة
، ل عههه  19-مهههن خهههالل ،ق ههه     ههه اف م اهههس األمهههن  هههم موا رهههأ ل هههاف دو  ههه 

(،   فهه ن ون ال هه اب   الضناههو   ا رهها  ههم 2020) 2532ا  ههال   اهها القهه ا   عهه  
القههه ا  الضهههودو  م ههه ل ة الناههها ، ل م واضهههعأ  هههم ،أإ   ههها، دا ضههها أ  لههها  لههها ،فنههها 

سه   ا إه  ادأ العالض هأ ضه  م اس األمن  موعقاا ا   حهازل  لها حه  مها  هم ج ها ة ل،ن
الو هههاف، ح ههه  دهههان ،ههه خ  م اهههس األمهههن  هههم موا رهههأ ،ر  ههه اُ  هههوه األزمهههأ الاههه  أ 
العالض أ  و "ال    اا العض " الضنس  لا راُ القا اهأ لالض إسهاُ الضعن هأ األخه ا، 

، ل  هوا يعنهم ون مرضهأ 19-م  الزا بهولا ا إه  ادأ الوظ   هأ الاها مأ لو هاف دو  ه  
 ن ل  ،ر ض  دع .م اس األم

 هههم الواعهههع مهههن بههه ن وإهههعال  هههوا الق ههه  النسهههفم "ال وع ههه  السههه  " لاقههه ا   عههه  
ا  ههن ول ههه القاههو   ههم م  ههواه،  ههاف القهه ا   ههم لعهه  دا هه  2020) 2532 (، ل ع هه ا

ل ه  ض ع ال راُ الض إس أ القا اأ ال ا س أ الض  اأ دال عام  مع الو اف، حاض ة ل 
 هههم ،وع ههه   ضههه  م اهههس األمهههن  ث ههه  ح ضهههاا الع  ههه  مهههن صهههو،را مسهههضو اا،  هههوا الع ههه  

 ال ساب ُ حول ما اج أ ل ا ا أ ا   اف الور ،فناه الض اس. 
(، ح هه  2020) 2532كضهها ، رهه  م ههكاأ وإاإهه أ وخهه ا ، عاهه  دههالق ا   عهه  

يضكهههن القهههول  ن ال هههقال أ دا ههه   حههه ا ضههه ايا ا  ههه اف ال ههها  الهههور ا، هههوه م اهههس 
،  ضههن   ههول 19-إهه ثناا أ ال ههم إههففرا   هه لس دو  هه  األمههن  ههم ضههوف ال هه لال ا 

ا   اف الور  ن   ش لن م اهس األمهن وإنهاف حالهأ الاهوا غ  ه ل ل هو  ور ،سه  الُ 
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( 2020) 2532 إهههههض أ ،عكهههههس موعههههه  و ضهههههاف م اهههههس األمهههههن د هههههأن القههههه ا   عههههه  
 .72دالرام 

(، ،ه  2020) 2532ل ال     دالود  و ه  م ال ول ال الم    ضا  القه ا   عه  
 ق  ا  ضا  مق وح  ل ع الضس وا  ف  الق ه  و  هم م اهس األمهن لان ه   هم موضهو  " 

، لعه   فه ل  هوا ،اهو اا  ي اب هاا  هم 73"19-حقن السها  لاألمهن اله لل  نن ،ه اع اُ دو  ه 
ولعاُ الاوا غ، خاصأ ون الضناع اُ الضق وحأ ي ا   ل رها دأحه  األ لاُ ال هم ،سها   

األمهه  الض  هه ة   ههم الضوضههو اُ الض عاقههأ دالسهها  لاألمهههن   ههم ،عز ههز م هها دأ و ضههاف
 .74ال لل  ن

لمع  لا   يضكن ، ن  ا  اعا  دأن مع   و ضاف م اس األمن الض  خا ن 
هها دههال عا    اهها القهه ا  الههور ،هه  ا  ضهها ه  ههم ال ههول   ههم  ههوا ا   ضهها  دهها وا وكثهه  ا  ضاما

به  ا مهن مناع هأ  -ول صه اا ه  م م اللهأ م هأخ ة ل قه ي  دعهل األ رها  حه -الساب  
 اههها السههها  لاألمهههن الههه لل  ن،  هههاللة  اههها  لههها، ون  19-اآلإههها  العامهههأ لو هههاف دو  ههه 

الاادع "الضق وح'' لانقاش حول الضسألأ ظه  ا   اضه اا  لها حه  دف ه ،  قه  ،ه خ  و ضهاف 
هها لا قهها   2020 ول ههو  2الض اههس ال ضسههأ   هه   قههط  ههم النقههاش دالق هه  و  ههم  ، لل قا

ر ،هه  ال وصهه   ل ههه بهه ن و ضههاف الض اههس د ههأن  ههوا ال هه الل دالق هه  و، ،هه  دعهه   لهها الههو
                                                           

 فيه أعلن الذي المجلس رئيس بيان على ،2020 يوليو 1 في لمجلس األمن الدولي، الفيديو اجتماع اقتصر الواقع في 72
 قبل من التصويت بشأن تفسيرات تتضمن مكتوبة بيانات تقديم تم ، كما(2020) 2532 رقم القرار على التصويت نتيجة
 والمملكة إفريقيا وجنوب وجرينادينز فنسنت وسانت الروسي واالتحاد وإندونيسيا الصين) المجلس من أعضاء سبعة

  S/2020/638، 2020يوليو  2، (المتحدة والواليات المتحدة
، راجع الهامش (3 العدد) SC/14241 المتحدة لألمم الصحفي البيان االجتماع، لهذا مكتوب ملخص على وللحصول 73

69 

 
' note 507' باسم ا  أيض المعروفة، (S/2017/507)،  2017اغسطس 30 الدولي، األمن مجلس رئيس مذكرة انظر 74
-16و 44-38 الفقرات ، األمن مجلس وشفافية كفاءة تعزيز إلى تهدف التي الرئيسية التدابيرب تعلقت التي الوثيقة أي ،

 . 100-92 الفقراتو 17
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 ضع الف ا اُ الضك و أ الضق مأ مهن إهعع لو  عه ن  للهأ وخه ا مهن اله لل األ ضهاف  هم 
، لههولا ،عقهها  ههوه ال  ، عههاُ م هه ل ة 75األمهه  الض  هه ة  ههم لإ قههأ  إههض أ لض اههس األمههن

، ل  عقهها ال هه ل عههاا  د ههأن  ل  القهه ا   عهه  األإهه   ههم ،عز ههز شهه ع أ لشههقال أ الض اههس
،  ههههم ،عز ههههز 19-( ل  هههه اف م اههههس األمههههن ل ضهههها   عاهههه  بو ههههاف دو  هههه  2020) 2532

  ا ا أ  وه ال راز.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لألمم المتحدة   العام األمين إلىالدولي  األمن مجلس رئيس من الموجهة، 2020 يوليو 8في  المؤرخة الرسالة انظر 75

 S/2020/663، (2020 يوليو 9) ،الدولي ناألم مجلس ألعضاء الدائمين والممثلين
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 قائمة المراجع
 مراجع باللغة العربية

 أواًل: الكتب
وحض   ف هللا وبو العال، ،او   ل  م اس األمهن  هم حقهن األمهن ل السها   -1

 ،2005ال لل  ن،  ا  الر   القا و  أ، ما ، 
 ثانيًا: الوثائق و النصوص

 م ثا  األم  الض   ة -1
 الن ال ال اخام الض ع  لض اس األمن ال للم -2
ال ور ا إ  ا ر لض كضأ الع ل ال لل أ، ال ععاُ القا و  هأ لفنهاف  ه ا   هم  -3

 Rep 136، 2004األ   القاسا ن أ الض  اأ، 
د هأن  2020وب  ه   2، الضه  خ  هم 74/270ال ضة أ العامأ، الق ا   عه   -4

"، 19-دو  ههه  2019"ال ضههامن العههالضم لضكا  ههأ مهه     هه لس دو ل هها 
A/RES/74/270 

 2020وب  ههه   21، الضههه  خ  هههم 74/274ال ضة هههأ العامهههأ، القههه ا   عههه    -5
ُ د ههأن "ال عههالن الهه للم لضههضان الوصههول العههالضم  لهها األ ل ههأ لالاقاحهها

  A/ RES74 / 274، 19-لالضع اُ الاف أ لضوا رأ دو   
 ول هو  17(، الضه  خ  هم 2000) 1308م اس األمن ال للم، الق ا   عه   -6

2000 ،S/RES/1308 (2000) 
 و  ههو  7(، الضهه  خ  ههم 2011) 1983م اههس األمههن الهه للم، القهه ا   عهه   -7

2011 ،S/RES/1983 (2011)  
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إف ضف   19(،الض  خ  م 2014) 2177م اس األمن ال للم، الق ا   ع   -8
2014( ،S/RE/2505 (2014 

وك هو    9(، الضه  خ  هم 2015) 2240م اس األمن ال للم، القه ا   عه   -9
2015( ،S/RES/2240 (2015 

 يسضف   9(، الض  خ  م 2015)2250م اس األمن ال للم، الق ا   ع   -10
2015 ،S/RES/2250 (2015) 

 24 (، الضه  خ  هم2018)   2401م اهس األمهن اله للم، القه ا   عه  -11
 S / RES /2401، 2018 ف ا   

ما و  31(، الض  خ  م 2019) 2472م اس األمن ال للم، الق ا   ع   -12
2019 ،S/RES/2472  

 28(، الضهههه  خ  ههههم 2019) 2480م اههههس األمههههن الهههه للم، القهههه ا   عهههه   -13
  S/RES/2480، 2019 و  و 

 19الضههههه  خ  هههههم (، 2019)2502م اههههس األمهههههن الههههه للم، القههههه ا   عههههه   -14
  S/RES/2505، 2019 يسضف  

 ول هو  1(، الضه  خ  هم 2020) 2532م اس األمن ال للم، القه ا   عه   -15
2020 ،S/RES/2532 (2020) 

، 2010 ول ههو  26الض  خهأ  هم  507م اهس األمهن اله للم، مهود ة  عه   -16
S/2010/507 
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 23الضهههه  خ  هههههم  2020/430م اههههس ا ، هههها  األل ل ههههم، القهههه ا   عهههه   -17
 L88 I،2020، د أن اإ ثناف م ع  من الن ال اله اخام، 2020ما س 

/1   
الض اضههه  الضهههو زة    ضههها  م اهههس األمهههن الههه للم د هههأن "حقهههن السههها   -18

لاألمههههن الهههه لل  ن، ، هههه ياُ    هههه ة لاسهههها  لاألمههههن الهههه لل  ن لمنههههع   ههههول 
 S/PV.6668، 2011 و ضف   23  النزا اُ "، 

 قههههن السهههها  لاألمههههن الهههه لل  ن،الض اضهههه  الضههههو زة لا اسههههأ الض عاقههههأ بههههه "ح -19
 يسههضف   20معال ههأ ال  هه ياُ الضعاصهه ة الضعقهه ة لاسهها  لاألمههن الهه لل  ن، 

2017 ،S/PV.8144 
،  2017ااسههههههههههههاس 30مههههههههههههود ة  اهههههههههههه س م اههههههههههههس األمههههههههههههن الهههههههههههه للم،  -20

S/2017/507 
، الضو رهأ مهن  اه س م اهس األمهن 2020 ول هو  8ال إالأ الض  خأ  م  -21

 9 ن الهه ااض ن أل ضههاف م اههس األمههن،الهه للم  لهها األمهه ن العههال لالضضثاهه 
 S/2020/663، 2020 ول و 

مههههها س  27 إهههههالأ الههههه ا س الاههههه نم لض اهههههس األمهههههن الههههه للم، ب ههههها  خ  -22
2020(،S / 2020/253) 

 23  هههوة األمههه ن العهههال لممههه  الض  ههه ة  لههها لعههه    هههال   ههها   هههالضم،  -23
 SG / SM / 20018، 2020ما س 

- إهه  ادأ لو ههاف دو  هه مسههو ة الههن  الضقهه ل مههن    سهها ل،ههو س د ههأن ا -24
19 ،S / 2020/607 
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 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 ثالثًا: المواقع االلكترونية
 2516( د هههأن دو  ههها ال هههضال أ، لالقههه ا   عههه  2020) 2515القههه ا   عههه   -1

( د ههأن السههو ان، 2020) 2517( د ههأن الاههومال، لالقهه ا   عهه  2020)
( د ههههأن عههههواُ حقههههن السههههالل،  ههههوه القهههه ا اُ 2020) 2518لالقهههه ا   عهههه  
 م احأ  اان

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-
adopted-security-council2020 

( لالقهه ا  2020) 2519القهه ا اُ ال ههم ،هه  ا  ضا  هها  ههم مهها ون القهه ا   عهه   -2
( د ههههأن السههههو ان ل 2020) 2523( ل القهههه ا   عهههه  2020) 2521 عهههه  

( د هأن ال الهأ  هم الاهومال، 2020) 2520 نول السو ان، الق ا   عه  
( د أن ال الأ  هم العه ا ، ومها دالنسهعأ لاقه ا اُ 2020) 2522الق ا   ع  

 2525( ل القهههه ا  2020) 2524ال ههههم ،هههه  ا  ضا  هههها عههههم  و  ههههون القهههه ا 
ل الههههأ  ههههم السههههو ان ل  نههههول السههههو ان، ل القهههه ا   عهههه  ( د ههههأن ا2020)

 ( د أن ال الأ  م ل ف ا،  وه الق ا اُ م احأ  اان 2020) 2526
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-
adopted-security-council-2020 

 ، م اح  اان2020ما و  19ع ا   ضة أ الا أ العالض أ،  -3
https://news.un.org/en/story/2020/05/1069152  

، 13/3/2020،اهههه   اُ  اهههه س الههههوز اف الف  اهههها م بههههو  س  و سههههون،  -4
 م احأ  اان 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council2020
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council2020
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2020
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2020
https://news.un.org/en/story/2020/05/1069152
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https://www.youm7.com/story/2020/3/13 
 ، م احأ  اان  19-،ا   اُ  بإاف ال لل د أن ل اف دو    -5

http://alboslanews.com 
،  هه  و األمهه ن 19- هه  ء، دو  هه  األمهه  الض  هه ة، " ههم موا رههأ العهه ل الض -6

مها س  23العال  لا لع    ال   ا   الضمن ولعقوا الق ال  اا القهو  "، 
2020 ،SG / SM / 20018م اح  اان ، 

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051882 
، األمه ن العههال  ه  و  لهها 19-الهه ضنن  هم موا رههأ دو  ه األمه  الض  ه ة، "  -7

 / SG / SM، 2020مهها س  25لعهه   ههو ر لم ضههال الع اا ههأ "، 
 ، م اح  اان20020

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052072 
، م ههاح 2020 ول ههو  SC/14241  ،2الف ههان الاهه قم لممهه  الض  هه ة  -8

  اا
www.un.org/press/en/2020/sc14241.doc.htm 

مهههن خهههالل الههه ادط  19-و ضهههال من ضهههأ األمههه  الض  ههه ة د هههأن ل هههاف دو  ههه   -9
 ال المن  

https://www.un.org/ar/coronavirus 
 ، م اح  اان19-صن ل  النق  ال للم  م موا رأ  اا أ دو    -10

https://www.youm7.com/story/2020/3/13
http://alboslanews.com/
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051882
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052072
http://www.un.org/press/en/2020/sc14241.doc.htm
https://www.un.org/ar/coronavirus
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-covid-to-response-https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf
19 

 الو  أ، م اح  اان،ق    الودالأ ال لل أ لاااعأ  -11
-ytmu-https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf
-RT-taqniat-biastikhdam-fayruskuafida19-ean-alkashf

alhaqiqi-alwaqt-fi-PCR 
 ال و سكو، الا ا أ ل األخعا  الزااقأ، م اح  اان  -12

https://ar.unesco.org/journalism-fake-news-and-
disinformation-handbook 

 م لا عا   من ا   اإ ض ا  ال عا ، م اح  اانال و سكو، ال  ال  العالض -13
https://ar.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition 

، م ههههاح 19-اإهههه  ادأ ب  ههههامج األمهههه  الض  هههه ة ا  ضههههاام لضهههه   دو  هههه  -14
  اان

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/coro
navirus.html 

 ، م احأ  اان 19وخ  ال او اُ حول ل اف دو     -15
https://www.who.int/en/emergencies/diseases/novel 
Coronavirus-2019 

-،ق هه   الضهه    العههال لضن ضههأ الاهه أ العالض ههأ  حههول   ا ة ل ههاف دو  هه   -16
 ، م اح  اان19

https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf-ytmu-alkashf-ean-fayruskuafida19-biastikhdam-taqniat-RT-PCR-fi-alwaqt-alhaqiqi
https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf-ytmu-alkashf-ean-fayruskuafida19-biastikhdam-taqniat-RT-PCR-fi-alwaqt-alhaqiqi
https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf-ytmu-alkashf-ean-fayruskuafida19-biastikhdam-taqniat-RT-PCR-fi-alwaqt-alhaqiqi
https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/kayf-ytmu-alkashf-ean-fayruskuafida19-biastikhdam-taqniat-RT-PCR-fi-alwaqt-alhaqiqi
https://ar.unesco.org/journalism-fake-news-and-disinformation-handbook
https://ar.unesco.org/journalism-fake-news-and-disinformation-handbook
https://ar.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/coronavirus.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/coronavirus.html
https://www.who.int/en/emergencies/diseases/novel%20Coronavirus-2019
https://www.who.int/en/emergencies/diseases/novel%20Coronavirus-2019
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https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches 
الهه  وة   لهها ال نههازل  ههن العقو ههاُ ا ع اهها يأ مههن عفهه   نههول     ق هها  -17

 ل ا ض را الو ياُ الض   ة، م اح  اان 
 www.whatsinblue.org/2020/06/security-council-resolution-on-
covid-19.php 

مالح هههاُ األمههه ن العهههال لممههه  الض  ههه ة  لههها م اهههس األمهههن د هههأن ل هههاف  -18
 ، م اح  اان 2020وب     9، 19-كو   

www.un.org/sg/en/content/sg 
ا حا ههأ الاهه   أ ال وم ههأ مههن عفهه  مك هه  الض  هه ت داإهه  األمهه ن العههال  -19

، م ههههههههههههههههههههههههاح  اههههههههههههههههههههههههان 2020مهههههههههههههههههههههههها س  24لممهههههههههههههههههههههههه  الض  هههههههههههههههههههههههه ة، 
https://www.un.org/press/fr/2020/dbf200324.doc .htm 

 ة، "األمهه  الض  ه ة ،ااهه   ه اف ل ضههع ومههوال مك ه  معاومههاُ األمه  الض  هه -20
  م العال " ، م اح  اان  19-ما ا   ل   لضكا  أ دو     2دق ضأ 

https://news.un.org/fr/story/2020/03/1064942  
 هههم م اهههس  2020 ول هههو  2ا   ضههها   فههه  الق ههه  و ل الهههور  قههه   هههم  -21

األمههن حهههول موضهههو   " ال قههام  اههها السهههالل لاألمههن الههه لل  نن ،ههه اع اُ 
 3) عه   SC/14241''، ا    الف ان الا قم لمم  الض  ه ة  19-كو   

 (، الف  ال عكم الرام  لاضناع أ م اح  اا الضوعع ن

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches
http://www.whatsinblue.org/2020/06/security-council-resolution-on-covid-19.php
http://www.whatsinblue.org/2020/06/security-council-resolution-on-covid-19.php
http://www.whatsinblue.org/2020/06/security-council-resolution-on-covid-19.php
http://www.un.org/sg/en/content/sg
https://www.un.org/press/fr/2020/dbf200324.doc%20.htm
https://www.un.org/press/fr/2020/dbf200324.doc%20.htm
https://news.un.org/fr/story/2020/03/1064942
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 www.un.org/securitycouncil/content/Meetings-2020-vtc 
 رابعًا: مراجع أخرى 

(، "الق ههه لس  ههه  م BBCا  ا هههأ الف  اا  هههأ الضسهههضو أ القسههه  الع  هههم ) ا  هههو -1
م 2020مهههها س   15ضهههه  أ  ههههم األمهههه  الض  هههه ةن ال باوماإهههه أ ال  اهههه أ"، 

 .2020ما س  23ُ، "   لس دو ل ان     م اس األمن ال للم"، ال   يا
 مراجع باللغة االجنبية

1- Le Point, « L’ONU, temple du multilatéralisme ébranlé par 
le coronavirus », 15 mars 2020,   
https://www.lepoint.fr/monde/l-onu-temple-du-
multilateralisme-ebranle-par-le-coronavirus-15-03-
2020-2367193_24.php# 

2- G.Nesi Les principaux organes politiques des Nations 
Unies et la pandémie universelle: comment se rencontrer, 
négocier et délibérer dans des «circonstances nouvelles, 
extraordinaires et exceptionnelles»? QIL Questions of 
International Law ; 19 juin 2020, http://www.qil-qdi.org/ 

 

http://www.un.org/securitycouncil/content/Meetings-2020-vtc
http://www.un.org/securitycouncil/content/Meetings-2020-vtc
https://www.lepoint.fr/monde/l-onu-temple-du-multilateralisme-ebranle-par-le-coronavirus-15-03-2020-2367193_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/l-onu-temple-du-multilateralisme-ebranle-par-le-coronavirus-15-03-2020-2367193_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/l-onu-temple-du-multilateralisme-ebranle-par-le-coronavirus-15-03-2020-2367193_24.php
http://www.qil-qdi.org/
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مدى قدرة المعنى المستخلص من الورقة ومظهرها المتعارف علية على 
 تحديد نوع الورقة التجارية

The ability of the meaning derived from the instrument and 
its semblance in the determination of the Negotiable 

Instrument type. 
 *د. مؤيد أحمد عبيدات

Tel: 00971561252548 
E: obiedat72@yahoo.com 
mobeidat@sharjah.ac.ae 

 الملخص
فألاميثثثثي ماثثثث   ثثثث ى  ثثثث م  فيم  ثثثث  تبحثثثثه اثثثثسة في مفضثثثثي غثثثث     ثثثث   غثثثث     ثثثثي     

فيمستخلص  ن في م ي م ظهرا  فيمت  مف عليي عل  تح ي  ن   في م ي فيتج ميثي  علث  
فعتب م أن في م ي تك ن خ ييي  ثن فضثمه   ث ثه  ث م فيماثر  فألمدنث   ث  ضح ث     ث  
 ضأن اسة في م ي ت   ضفتجيً  أم ض  فً  أل ر إذف ك ن فيم    فيمستخلص   ه  ي ل علث 

 ذيك  مت   شي  ً  إذف ك ن فيمظهر فيمت  مف عليه  ظهرا  كسيك.
متبرز  ا لي اسة في مفضي غ  فإل  ضي عل  فيسؤفل فيتث ي    ث   ث ى إ   نيثي تح يث      

نثثثث   في م ثثثثي فيتج ميثثثثي  ثثثثن خثثثثنل فيم  ثثثث  فيمسثثثثتخلص   هثثثث  أم  ثثثثن خثثثثنل فيمظهثثثثر 
إ   نيثثثي ذيثثثك غثثث   ثثث  فيمت ثثث مف عليثثثه  م ثثث  خليثثثم فيثثث  نتيجثثثي  همثثثي  ف داثثث  عثثث   

                                                           
 فيا م ي.    ي  -ع   هيأ  فيت ميس ض س  في  ن ن فيخ ص ض ليي في  ن ن  *

mailto:obiedat72@yahoo.com
mailto:mobeidat@sharjah.ac.ae


 
 

539 
 

 

 

 م2020لسنة  العدد: األول         علوم الشرعية والقانونية الجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

فيتاثث ضه فيح  ثث  اثث ن فألممفا فيتج ميثثي  خ  ثثيً   ثث م ت لثثة فأل ثثر ض يسثثفتجي مفياثثيك  
مأم م فيمار  فألمدن  ضحسف فيف رفت فيت  تسمح اتح ي  ن   في م ي فيتج ميي فيت  ال 
تت ثثمن فضثثمه   ثثن خثثنل فيم  ثث  فيمسثثتخلص   هثث  أم  ثثن خثثنل  ظهراثث  فيمت ثث مف 

 عليه.
   فيم    فيمستخلص  فيمظهر فيمت  مف عليه  في م ي فيتج مييلمفتاحيةالكلمات ا

Abstract  
This study discusses a very important subject; the ability 

of the meaning derived from the instrument and its semblance in 
the determination of the Negotiable Instrument type, knowing 
that the instrument doesn’t include its name within, Given that 
the Jordanian legislations stated that this instrument is 
considered a bill of exchange or a promissory note if the 
meaning derived from it resembles that, or a cheque if the 
semblance indicates so. 

The problem of the study is answering the following 
question: to what extent the identity of the Negotiable 
Instrument can be determined through its semblance or the 
meaning derived from it, and the result was stating that it can’t 
be done due to the similarity in the Negotiable Instruments, 
especially when it comes to the cheques and bills of exchange. 
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The study recommends that the Jordanian Legislators should 
omit the paragraphs that allow the determination of the 
Negotiable Instrument Type which doesn’t include its name 
through the derived meaning or the semblance.  
Kay wards:  the meaning derived, semblance in the 
determination, the Negotiable Instrument. 

 المقدمة
دغثثثب  بلثثن   ثث ن  ثثثن في  ثث د غثث  أ ثثث    ثث ن  حلثثه تمثثث  فألممفا فيتج ميثثي فيت ف ثثث ً      

  ثث ن  ميثثت   بثث ل اثثسة فألممفا كثثأدف  يتسثث يي فيثث ي ن مخ  ثثيً  فيتج ميثثي   هثث   مفي  فعثث  
فيتثث  يت ثثم ه   ثث ن ن فييثثرف ترتكثث  غثث  في ثث د  علثث  م ثث د اثثسة فيمحثثرمفت فيم ت  ثثي  
معل   رمم  ت فغر اي ن ت في ف يي  اترطه  في  ن ن ييحته   يسف غه  تت ثمن ضيث م  

ه  في ثثث فن ن  ثثثن أ ثثث   ثثثم ن ضثثثه يي تثثث فميه  متح  ثثثة  ثثث  ن عثثث ً   ثثثن فياثثث ليي تسثثثتل  
 فالطمئ  ن فينز   ن أ   فضتيف م قيمته  غ   ي  د فضتح   ه .

مثت  تستطيب اسة فألممفا  ن فيقي   ا   ئفه  عل  أكم  م ثه  علث  فعتبث م أنهث      
  سثه ت   أدمفت مغ م مفئتم ن  الا  أن تك ن  رنثي فيتث فمل متمتث ز ضسثرعي فالنت ث ل  م 

غإنهث  ال ت ثث  أممف ثث ً  تج ميثي اثث    نيثثي تخ ثب غثث  أث   هثث  يل ث ن ن فيمثث ن   م ثثن أ ثث  
تم  ن فألممفا فيتج ميي  ن فيقي   اهسة في   ئف فيمر      ه  الا   ثن فضثتيف ئه  يك غثي 
فيبي ن ت فإلي ف يي  خ  يً  تلثك فيتث  تثؤعر علث   ثحته  أم فيتث   ثن شثأنه  أن ت ر ث  

ه   متج ثث    هثث  ألن تكثث ن  حثثنً  يلتفسثث ر أم فيتأميثث  ثثث ل  ثثحته  أم أم ت  ثثة تثث فمي
 ن عه .
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م ثثن فيبي نثث ت فإلي ف يثثي فيتثث  فشثثترطه  فيماثثر  فألمدنثث  غثث   ثث ن ن فيتجثث م  فألمدنثث      
مفيتثث   جثث  أن تت ثثم ه  في م ثثي فيتج ميثثي اثث  ايثث ن فضثث  اثثسة  1966( يسثث ي 12م ثث   

ن شثثأن ذيثثك أن  سثث ع ا  علثث  فيقيثث   ا   ئفهثث  في م ثثي  أب ايثث ن تح يثث  ن عهثث   ألن  ثث
عل  أكم  م ه عل  فعتبث م أنهث   ثن   نث  أدمفت ي  ث  في  ث د  م ثن   نث  أخثر اث  
أدمفت مغثث م مفئتمثث ن  ميكثثن  ثث   حيثث  أن تت ثثمن اثثسة في م ثثي ك غثثي فيبي نثث ت فإلي ف يثثي 

ب فيبيثث ن فيثثسب فيتثث  فشثثترطته  فيتاثثري  ت فيمختلفثثي ض ضثثتث  م فيبيثث ن فيمت لثثة ض ضثثمه   أ
  ح د ن عه .

مي ثث  يجثثأت فيكث ثثر  ثثن فيتاثثري  ت فيثث  إضطثث ل اثثسة في م ثثي علثث  فعتبثث م أنهثث  مم ثثي     
تج ميثثي ك يماثثر  فال ثث مفت  مفيميثثرب مفيكثث يت   م دخ يهثث  غثث  إطثث م فيسثث  فت في  د ثثثي 
 فيت  تمث  ث  ً  يي ثبه   حله  بلن    ن  ن في   د  إال أن فيمار  فألمدن   ث  خثر 

عثثن اثثسف فيح ثث  ع ثث  فيثث ص علثث  فيبي نثث ت في ف ثث  ت فغراثث  غثث  فألممفا فيتج ميثثي  غهثث  
عل  فير    ن فشترفطه ذكر فض  في م ي علث  فعتبث م أنثه فيبيث ن فيثسب  حث د ن عهث  غث  

/أ(  ثن  ث ن ن فيتجث م  222/أ  228/أ  124 ت ه  م  يلغي فيتث  كتبثم اهث  غث  فيمث فد  
سح ( مفيايك مفيس   أل ثر معلث  فيتث في   إال أنثه عث د ض ث  مفيمت ل ي ض يسفتجي  ض   في

/م (  ثثثثثثثثثن ذفت في ثثثثثثثثث ن ن مأممد ض ثثثثثثثثث  223/د  229/م  125ذيثثثثثثثثثك غثثثثثثثثث  فيمثثثثثثثثث فد  
فالضتث  مفت عل  فيبي ن ت فإلي ف يي مفيت  ال تؤعر عل   حي في م ي فيتج ميي إن خلم 

   ه   م  ه  اي ن تح ي  ن   في م ي أب فضمه .
ذيثثك مثسثث  أث ثث   اثثسة فيمثث فد غإنثثه إذف كثث ن فيم  ثث  فيمسثثتخلص  ثثن ا ثث مً  علثث       

في م ثي فيتث  أ    ث  متخلثث   ثن فضثمه  يثث ل علث  أنهث  ضثفتجي أم ضثث   أل ثر غهث  كثثسيك  
م ذف كثث ن فيمظهثثر فيمت ثث مف عليثثه يل م ثثي يثث ل علثث  أنهثث  شثثيك غهثث  كثثسيك  م ثثسيك غ ثث  
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ت في ر يثي اهثسف فيخيث ص  مفيتث  نهج فيمار  فألمدن  نهجث ً   غث يرفً  يم ظث  فيتاثري  
يثث  تكتثثفى فيثث  ثثث  ع  نثثي في م ثثي ض ضثثمه   م نمثث  فشثثترطم  ثثرمم  أن   تثث  فضثثمه  غثث  

  ت ه  غ   ل  فأل ر أم فيت ه  فيسب تت م ه.
 ثثثن ا ثثث  تبثثثرز أاميثثثي اثثثسة في مفضثثثي علثثث  فعتبثثث م أنهثثث  تبحثثثه    ثثث ع ً  غثثث     ثثثي     

يثث ص فالضثثتث  م فيثث فمد علثث  فيبي نثث ت فألاميثثي  يت لثثة غثث     ثثف فيماثثر  فألمدنثث  ضخ
فإلي ف يي مفيمت لة ض ض  في م ي فيتج ميي مفيسب خر  فيه عن ف م   فيتاري  ت في ر يثي  
يمثث   مثلثثه ذيثثك  ثثن عثث    ثث م  فألممفا فيتج ميثثي علثث  تح  ثثة م  ئفهثث  مأاثث فغه   كمثث  أنثثه 

اثسف فأل ثر  يت  مض  ثب فيمبث دو مفألضثس فيتث    ث   عل هث   ث ن ن فييثرف  م ثن شثأن
أن    ن  حنً  ينضتغنل  ن  ب  ض   فيمت   ل ن اهسة فألممفا  ن خنل فالضتف د  
 ثثثن اثثثسة فيثغثثثر  في  ن نيثثثي يلتهثثثرا  ثثثن فألث ثثث   في  ن نيثثثي فيمطب ثثثي علثثث  ض ثثث  فألممفا 

 فيتج ميي.
نظثثثرفً  يهثثثسف فيت  ثثثه يلماثثثر  فألمدنثثث  تبثثثرز  اثثث لي اثثثسة في مفضثثثي غثثث  ك نهثثث  تحثثث مل     

ضي عل  فيسؤفل فيت ي        ى إ   نيي تح ي  ن   في م ي فيتج ميي غ  ث ل خل ا  فإل  
 ثثثن ايثثث ن تح يثثث  ن عهثثث   فضثثثمه (  ثثثن خثثثنل فيم  ثثث  فيمسثثثتخلص   هثثث  غثثث  كثثث   ثثثن 
فيسفتجي أم فيس   أل ر  أم  ن خنل فيمظهر فيمت  مف عليه غ  فيايك؟ متح مل اسة 

 في مفضي فإل  ضي عل  فيتس ؤالت فيت ييي 
   ا  فيم ي د ض يم    فيمستخلص  ن في م ي فيتج ميي أم فيمظهر فيمت  مف  -1

 عليه؟
  ا  فالتج ا ت فيتاريعيي مفي   ئيي مفيف هيي فيمختلفثي غث  تح يث  نث   في م ثي  -2

 فيتج ميي؟
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    ث ى نجث ا فيماثر  فألمدنث  غث  فيث هج فيثسب أختطثه ي فسثه  ماث   ثن شثأن  -3
 في م ي فيتج ميي؟ذيك أن   ل   ن ث الت ضطنن 

اثثث  أن ت  ثثثه فيماثثثر  فألمدنثثث   ثثثن شثثثأنه فيتثثثأع ر علثثث  قيثثث   في م ثثثي فيتج ميثثثي  -4
 ا   ئفه   ما  اسف يؤعر ذيك عل  تمت ه  ضخي ئيه ؟

 ثث  تثثأع ر فيتاثث ضه مفالخثثتنف غثث  فيبي نثث ت فإلي ف يثثي غثث  فألممفا فيتج ميثثي علثث   -5
 تح ي  ن عه ؟

بحه في  ف  فيتحل ل  ألث    م  فع    ن ن تب   فيب ثه غ  اسة في مفضي   هج في    
   ب إ رفم دمفضي    منثي  ثب  ث ن ن فيم ث  نت 1966( يس ي 12فيتج م  فألمدن  م    

   ثثب فالضثثت  ني اثثب   فيتاثثري  ت في ر يثثي 1993( يسثث ي 18فيتج ميثثي فال ثث مفت  م ثث   
 فألخرى مأث    في   م مفآلمفم فيف هيي كلم  فضتل  م فيح  ي يسيك.

 بحثثث ن ت ثث مل فألمل   هثث   يتح  ثثة كثث   ثث  ت ثث   غ ثث  تثث  ت سثثي  اثثسة في مفضثثي فيثث      
  هيثثثي فيمظهثثثر فيمت ثثث مف عليثثثه مفيم  ثثث  فيمسثثثتخلص  ثثثن فألممفا فيتج ميثثثي  م ثثث  تثثث  
فيبحه غ  اسف فيم      ن خنل  طلب ن خيص فألمل يمفه   فيم    فيمستخلص 

غثث  فالتج اثث ت فألخثثرى غثث  تح يثث  نثث   مفيمظهثثر فيمت ثث مف عليثثه  ا  مثث  ضحثثه فيثثث ن  
فألممفا فيتج ميي  أ   فيمبحه فيث ن  غ   ت  مل دمم فيبي ن ت فإلي ف يي في فمد  غ  في م ي 
غ  تح ي  ن عه   متح ة ذيك  ن خنل  طلب ن ت  مل فألمل   ه  فيتا ضه ا ن فألممفا 

 فيتج ميي  ا  م  تطرا فيث ن  ينختنف ا ن فألممفا فيتج ميي.
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 المبحث األول
 ماهية المظهر المتعارف عليه والمعنى المستخلص من األوراق التجارية

تاثثثترل فيتاثثثري  ت فيمختلفثثثي ذكثثثر كلمثثثي كمبي يثثثي أم ضثثث   أل ثثثر أم شثثثيك غثثث   ثثثتن     
  م ث   ثرى في مث  علث  ذكثر اثسة فيكلمث ت غث   ثتن فألممفا فيتج ميثي (1 في م ي فيتج ميثي

مفالات ثث د اهثث  عثثن فالخثثتنف فيثثسب  ثث   حيثث  ثثث ل طبي تهثث  غثث  يل اليثثي علثث  ن عهثث   
ث ل ع   ذكر فضمه  غ   ت هث   م ث  أمفدت فيتاثري  ت اثسيك تح يث  طبي ثي اثسة في م ثي 
من عه  مت  يه نظر  ن ي  ب عل ه  فيث  طبي ثي فاليتث ف  في  شث  عثن ت قي ثه  مي ث ف 

عثثن فيثثرفد ةبثث م   أل ثثر(  فيثث  ذيثثك أن ذكثثر فضثث  في م ثثي غثث   ت هثث   ثثن شثثأنه أن  غ ثث  
 .(2 مفيت  تف     اليي اسة في م ي ض النت  ل  ن شخص في  آخر ض يتظه ر

ميكثثن فيماثثر  فألمدنثث  غثث   ثث ن ن فيتجثث م  فألمدنثث  يثث   ج ثث   ثثن تخلثثف ذكثثر فضثث      
ا   ثثثثحيحي إذف كثثثث ن فيم  ثثثث   في م ثثثثي فيتج ميثثثثي غثثثث   ت هثثثث  ضثثثثبب ً  يبطننهثثثث   م نمثثثث  عثثثث  

فيسثثفتجي أم فيسثث   أل ثثر يثث ل علثث  أنهثث  ضثثفتجي أم ضثث   أل ثثر فيمسثثتخلص غثث  كثث   ثثن 

                                                           
 سم  فيمار  فألمدن  فيكمبي يي ض يب يييي أم ض   فيسح  أم فيسفتجي ما  أ ر  ج  ض  ة  (1)

  كم   سم  اسف 1966( يس ي 12/أ(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  م    124في  ن ن  غ  نص فيم د   
مت      ن ن./أ(  ن ذفت في 222فيمار  فيس   أل ر ض يكمبي يي أم فيس   أل ر غ  نص فيم د   

فيسفتجي ا  يفي في غ م ض ي ي ن فيخ م يي  ا  م       فيايك مفيس   أل ر ا  يفي في غ م ض ي ي ن 
في فخليي  أنظر اهسف فيخي ص عم د في ين أثم  عب  فيح  مأثم  فيس   يب    شرا في  ن ن فيبحرب 

 .395  ص2015غ  دميي فال  مفت في ر يي فيمتح     طب ي فيج   ي  فيا م ي  ض ي 

  2008ع ي  في   ل   في ضيط غ  شرا فيتاري  ت فيتج ميي  دفم فيث  غي يل ار مفيت زيب  عم ن   (2)
 .334ص
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غت تبر كسيك  أم إذف ك ن فيمظهر فيمت ث مف عليثه غث  فياثيك يث ل علث  أنثه شثيك في ث  
كثثثسيك  ما ثثث  أ ثثث   ثثثرمم  تح يثثث  فيم يثثث د ضثثث يم    فيمسثثثتخلص مفيمظهثثثر فيمت ثثث مف 

 ثثف فيتاثثري  ت عليثثه  متم   امثث  عثثن فيمبثث دو فيتثث  تح ثث   ثث ن ن فييثثرف  متح يثث     
مفي  ثثثث م  ثثثثن كف  ثثثثي اثثثثسة فيمسثثثث ئ  يتح يثثثث  نثثثث   فألممفا فيتج ميثثثثي  م يثثثث ن فالتج اثثثث ت 

 فيمختلفي اهسف فيخي ص معل  في ح  فيت ي    
 المطلب األول

 مفهوم المعنى المستخلص والمظهر المتعارف عليه
فيماثثثثثر  فألمدنثثثثث   فه  ثثثثث ً  يلم  ثثثثث  فيمسثثثثثتخلص  ثثثثثن في م ثثثثثي فيتج ميثثثثثي  يثثثثث    ثثثثثطى     

 فيسفتجي  فيسث   أل ثر( غث  ثث ل خل امث   ثن اثسين فيلفظث ن علث  فيتث في   كمث  أنثه يث  
يب  ن  فه   فيمظهر فيمت  مف عليه غ  فيايك  كم  ي   ح د ي ث  في ث فضط فيتث  ت ثبط 

يثثثثك  أم  ثثثث ضط فيمظهثثثثر في ثثثث   كثثثثن فيلفظثثثث ن مفيجهثثثثي فيتثثثث   ثثثثن ث هثثثث  أن تسثثثثتخلص ذ
فيمت ثثث مف عليثثثه  مكمثثث  يبثثث م يثثث  غثثثإن كثثثن فيلفظثثث ن  ختلفثثث ن  ثثثب فيمبثثث دو فيتثثث  تح ثثث  
فألممفا فيتج ميثثثي مفي  ثثث ئف فيتثثث  تؤديهثثث   ماثثث  فأل ثثثر فيثثثسب ضثثث ت  ت  ميثثثه تب عثثث ً  علثثث  

 في ح  فيت ي   
 الفرع األول: تعريف المعنى المستخلص والمظهر المتعارف عليه

خل  في م ي فيتج ميي  ن فضمه  ع ب ً    ارفً  غ ه   ميرى فتج ة غ  فيف ه ض ث            
  فز عسم فيح    غ  ث يي ع   م  دة ضحجي  هله ض ي  ن ن  ك نه   ث  اي نث ً  إي ف يث ً  
يثثثسف  جثثث  عليثثثه فالطثثثن  علثثث  في م ثثثي فيتثثث  تسثثثلمه  مأن   ثثث   ضفحيثثثه  اتثثثأن  اهثثث ف 

مغثث  ث يثثي عثث   قي  ثثه اثثسيك منتيجثثي يجهلثثه غثث   في  ثث ف علثث   ثث   اثث  ه   ثثن ن ثثص 
في ثثث ن ن معثثث   فطنعثثثه علثثث  في م ثثثي الكتاثثث ف خل اثثث   ثثثن اثثثسف فيبيثثث ن  فيجثثث  ا ثثث  أن 
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يتحم     يترت  عل  ذيثك  ثن أعثر  ث ن ن  ماث  ضطثنن في م ثي فيخ ييثي  ثن اثسف فيبيث ن 
 من  اسة في م ي فالي ف    كم  أن ت فمل في م ي فيتج ميي  ستل   فيسرعي يسف الا  أن تت

ك غثثي فياثثرمل فياثث ليي فيتثث  فشثثترطه  في ثث ن ن  مال  جثث ل يلقيثث ت أم فيتأميثث  غثث  تح يثث  
ن عه   ألن  ن شأن ذيك أن يثؤدب فيث  إعث م  فيجث ل ثث ل اثسف في ث    فأل ثر فيثسب  ثن 

 .(3 شأنه أن يلحة  رمفً  ض ي  فع  في  ن نيي فيت  تخ ب يه  في م ي فيتج ميي
مت ثثثث  فألممفا فيتج ميثثثثي  حثثثثرمفت عرفيثثثثي   ت  ثثثثي ال  سثثثثتل   فيتيثثثث ية عل هثثثث   ثثثثن     

فيك تثثث  في ثثث ل  ماثثثسف ال    ثثث  عثثث   إ   نيثثثي فيقيثثث   اثثثسيك  معلثثث  فيثثثر    ثثثن أنهثثث  ت ثثث  
 حثثرمفت عرفيثثي إال أن أطرفغهثث  ال ي  ثث  يثث يه  فيحريثثي فيك  لثثي ع ثث  تحريراثث  غثث  م ثثب 

ة فألممفا ذفت أشث  ل  حث د    ن نث ً  تت ثمن اي نث ت فيبي ن ت فيت  يري ما   ا  ت   اثس
 .(4 فشترطته  فيتاري  ت فيمختلفي

  تبر فيمار  فالمدن  أن تح ي  ن   في م ي فيتج ميي  ن خنل ذكر فضمه       ن     
فيبي ن ت فإلي ف يي فيت  فشترل ت فغرا  غ  اسة في م ي  ما  أ ثر مف ثح غث  نثص فيمث د  

                                                           
فيح فيي فيتج ميي في   يي  ضحه    من غ    فن ن فيتج م  في رفقيي   عل  ثس  ن  ي م ن مب  (3)

  في رفا  21   5م  ن ن   يف فيم ث  يألممفا فيتج ميي    ا م غ   جلي في ل   فال تي د ي   ج 
 .99،98  ص2008ض ي 

   فيمغرا    ي 17فيحسن فيب  ةيس    ي  ن    ت فيكمبي يي  ضحه   ا م غ   جلي في ير    (4)
.مت ر ف فألممفا فيتج ميي عل  أنه   حرمفت   ت  ي مغة أش  ل  ح د    ن ن ً   حله  71  ص2007

 بلن    ن  ن في   د تك ن  ستح ي فألدفم ي ى فالطن  أم ض   أ      ن أم   ا  يلت   ن  متك ن 
ضا م ث مم   الي يلت فمل ض يطرف فيتج ميي مت         في   د غ  فيت      أنظر اهسف فيخي ص 

 لك مب معم د عب  فيح  م ظفر فيرفمب  شرا فألممفا فيتج ميي غ    ن ن فيم   نت فيتج ميي 
 .8  ص2017فال  مفت       ي فيا م ي  فال  مفت في ر يي فيمتح    ض ي 
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مت   نته  ث ه فشترطم  1966( يس ي 12يتج م  فألمدن  م    /أ(  ن   ن ن ف124 
ذكر كلمي ا يييي أم ضفتجي أم ض   ضح  غ   ثتن فيسث   ض يلغثي فيتث  كتث  اهث   كمث  

/أ( مفيت  ث دت  اثتمنت فيسث   أل ثر  ثرمم  أن  اثتم  علث  222فشترطم فيم د   
  يلغثثي فيتثث  كتثث  اهثث   شثثرل فأل ثثر أم يفثثأل ضثث   أل ثثر أم كمبي يثثي غثث   ثثتن اثثسف فيسثث   م 

/أ( ذكثثر كلمثثي شثثيك غثث   ثثتن 228م ثثن أ ثث  تح يثث  ا يثثي فياثثيك غ ثث  في  ثثم فيمثث د   
 فيس   م  يلغي فيت  كت  اه .

مضب  يج م فيمار  فألمدن  في  فشترفل فيرفد اي ن  ح د ن   في م ثي فيتج ميثي   ث د     
فيث  تطب ثة فألث ث    في   رمم  تم    فألممفا فيتج ميي عثن ض  ثه  فيثب    م ث ال ً 

  معلثثث  فيثثثر    ثثثن فشثثثترفل اثثثسف فيماثثثر  ذكثثثر نثثث   في م ثثثي (5 فيخ  ثثي ض ثثث  مم ثثثي عل هثثث 
فيتج ميثثي غثث   ت هثث  م  يلغثثي فيتثث  كتبثثم اهثث   إال أنثثه عثث د ض ثث  ذيثثك ميثث  يرتثث  فيثثبطنن 
عل  خل  في م ي فيتج ميي  ن ايث ن تح يث  ن عهث   م  ث  في م ثي  ثحيحي إذف خلثم  ثن 

ذف ك ن فيم    فيمستخلص  ن  ت ه  يث ل علث  أنهث  ضثفتجي  ضث   ضثح    اسف فيبي ن إ
  أم كث ن (7   أم إذف ك ن اثسف فيم  ث  يث ل علث  أنهث  ضث   أل ثر    كمبي يثي((6 ا يييي(

 . (8 فيمظهر فيمت  مف عليه ي ل عل  أنه  شيك غت   كسيك

                                                           
  دفم فيث  غي يل ار مفيت زيب  2غ زب  حم  ض     شرا في  ن ن فيتج مب  فألممفا فيتج ميي(    (5)

 .74  ص2009ن  ض ي عم 

 مت   نته. 1966( يس ي 12/م(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  م    125ما     أش مت يه فيم د    (6)

 مت   نته. 1966( يس ي 12/م(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  م    223ث دت ذيك فيم د    (7)

 .مت   نته 1966( يس ي 12  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  م   /د( 229ما     نيم عليه فيم د    (8)
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ضث   فيسثح   ما    طرا فيتس ؤل ث ل فيم ي د ض يم    فيمسثتخلص  ثن في م ثي      
فيس   أل ر( يتح ي  ا يته   مفيمظهر فيمت  مف عليه  فيايك(؟ ميم ذف فضثتخ   فيماثر  
فألمدن  كن فيلفظ ن ضح ه      ا ن ض   فيسح  مفيسث   أل ثر  ثن   نث  م ث ن فياثيك 

  ن   ن  أخر؟
يإل  ضي عل  ذيك الا   ثن فإلشث م  فيث  أنثه ال ي  ث  غث  كتث  فيف ثه  ث   سث ف   غث      

اسف فأل ر  ميكن  ن خنل فضت رفم في ي ص فيث فمد  اهثسف فيخيث ص غثإن فيماثر   ث  
 يثث  ضثث يم    فيمسثثتخلص  ثثن في م ثثي اثث  ثيثثر فيبي نثث ت فإلي ف يثثي فيثث فمد  غثث  في م ثثي 
فيتج ميثثثي فيتثثث  ي  يثثثه  يفثثثأل تح يثثث  ن عهثثث   مفضثثثت م ل دالالت اثثثسة فيبي نثثث ت  ثثثن أ ثثث  

م  إذف ك نم ضفتجي  ض   ضح ( أم ض   أل ر. ما  في اليي عل  ن   في م ي فيتج ميي في
أ ثثر   ت ثث  ض ي ثثرمم  دمفضثثي كثث  ايثث ن  ثثن اثثسة فيبي نثث ت  ميثثت  ض ثث  ذيثثك تح يثث  فضثث  
في م ثثثي فيتج ميثثثي فيتثثث  فشثثثترل فيماثثثر  فألمدنثثث  اثثثسف فيبيثثث ن غ هثثث   م  ثثث  ثيثثثر  جمثثث   

 فيبي ن ت يت  فضت ب ل فض  اسة في م ي متح ي  ن عه .
فيم يثث د ضثث يمظهر فيمت ثث مف عليثثه غثثن اثث   ثثن فإلشثث م  ا ثث  فيثث  أن أ ث  ضخيثث ص     

فيماثثر  فألمدنثث   ثث    لثثه  ثث ضط ً  يلتم  ثث   ثث  اثث ن فياثثيك م  ثثرة  ثثن فألممفا فيتج ميثثي 
فألخرى  مي    تفى اسف فيمار  ض يمظهر في ث   يلاثيك  اث  الاث  أن   ث ن اثسف فيمظهثر 

  يث   حث د  فهث   فيمظهثر في ث    كمث  أنثه  ت  مغ ً  عليه  مأش ر ا   فيث  أن اثسف فيماثر 
ي  يب  ن ي   فيط ئفي فيت   ج  أن تت  مف عل  اسف فيمظهر  مفي ث ضط فيثسب يتحث د ضثه 
اثثسف فيمظهثثر فيمت ثث مف عليثثه يتح يثث  فيمثثث  إذف ك نثثم في م ثثي فيخ ييثثي  ثثن تح يثث  ن عهثثث  

 شي  ً  مييسم ش ئ ً  أخر.
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يك اث  نمثط في م ثي فيخ ييثي  ثن ايث ن تح يث   م ن في  ل ا   ضأن فيمظهثر في ث   يلاث    
 ثن ع  ثه  ميتح ثة  شيك( ن عه   ن ث ه داليته  فيسفتيي عل  م  دا  ك م ي تج ميي 

ذيثثثك  ثثثن خثثثنل فعتمثثث د فيبي نثثث ت فيثثث فمد  غثثث  اثثثسة في م ثثثي م   منتهثثث   ثثثب تلثثثك فيبي نثثث ت 
هث  غهثسف    ث  فإلي ف يي فيت  فشثترطه  فيماثر  فألمدنث  غث  فياثيك  غثإذف ك نثم  ط ض ثي ي

أن  ظهر في م ي فيخ ييي  ن فضمه  ا  شيك ض يم    في  ن ن  في فمد غ    ن ن فيتجث م  
 مت   نته. 1966( يس ي 12فألمدن  م    

أ   ضخي ص فشترفل اسف فيمار  أن    ن اسف فيمظهر  ت  مغ ً  عليه  غكم  يب م     
تح يثثث  ن عهثثث  تت ثثثمن ك غثثثي  يثثث  غثثثإن ذيثثثك يتح ثثثة إذف ك نثثثم في م ثثثي فيخ ييثثثي  ثثثن ايثثث ن

فيبي نث ت فيتث  ت ث ه  فيميث مف غث  نمث ذ  فياثي  ت فييث دم  ع هث  ي منئهث  مفتخثست 
نفثثثس أشثثث  يه  مأنم طهثثث   ما ثثث  الاثثث   ثثثن فإلشثثث م  فيثثث  أن فيماثثثر  فألمدنثثث  غثثث   ثثث ن ن 
في    ثث ت ال   تثثثرف اهثثثسة في م ثثثي فيخ ييثثثي  ثثثن ايثثث ن يفثثثأل شثثثيك يغ  ثثث ت فمتكثثث ا  ريمثثثي 

دمن م     ث ه فشترل  ثرمم  تحريثرة ض ضثتخ ف  في مث ذ  فييث دم  ثن ف  فم شيك 
فيمسثثح ا عليثثه  فيب ثثك  فيميثثرف(  مغثث  ثثث ل تخلثثف ذيثثك غثثن  جثث ل يتجثثري   رتكثث  

. مأشثث ر ا ثث  فيثث  أن اثثسف  ثث  ممد غثث  ت ثث ي  الثثثة (9 فيف ثث  ضإ ثث فم شثثيك دمن م ثث  
  يب م ي  يت  مض  ب   ماسف فيت  ي  كم2017عل    ن ن في     ت فألمدن  غ  ض ي 

 فهثث   فياثثيك فيثث فمد غثث   ثث ن ن فيتجثث م  فألمدنثث  مي    ثثه  إذ فعتثثرف اثثسف في ثث ن ن ضثثأب 
مم ثثي تحثثرم عل هثث  ك غثثي فيبي نثث ت فيتثث  فشثثترل ت فغراثث  غثث  فياثثيك مأ ثثف  عل هثث   ثثفي 

                                                           
/أ(  ن   ن ن في     ت فألمدن  فيم  ل ث ه   م غ ه  " 421/5ممد اسف فيح   غ  نص فيم د   (9)
أن -(  ن اسة فيم د  ض يايك فيسب يتح ة فيه فيارط ن فيت يي ن  أ1ي حير نط ا تطب ة فيف ر   -5

 عليه."    ن  حرمفً  ض ضتخ ف  في م ذ  فيي دم  ن فيب ك فيمسح ا
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فياثثيك  يثثسف أدعثث  فيماثثر  فألمدنثث  غثث   ثث ن ن في    ثث ت فيثث  في ثث مل عثثن اثثسف فيت ثث ي   
 مض ا  ثثثه م ثثث ن  ثثث ن ن فيتجثثث م  فألمدنثثث  م يثثثرف في ظثثثر عثثثن  بثثثرمفت اثثثسف ي  ثثث د ت ثثث

فيت ثثث ي . يثثثسف غثثثإن فيمظهثثثر فيمت ثثث مف عليثثثه يل م ثثثي يتحثثث د مغثثثة في مثثث ذ  فييثثث دم  عثثثن 
فيب  ك  فيمي مف(  غإذف ك نم في م ي فيخ ييي  ن اي ن تح ي  ن عه  تابه تلك في مث ذ  

  طث  داليثي علث  أن اثسة في م ثي ت ث  شثي  ً  متت من ك غي فيبي ن ت في فمد  غ هث   غهثسف 
 .(10 ض يم    فيم ي د في فمد غ    ن ن فيتج م  فألمدن  مت   نته

 الفرع الثاني: تمييز المعنى المستخلص والمظهر المتعارف عليه عما يشتبه بهما
   يت فخ   فه   فيم    فيمستخلص مفيمظهر فيمت  مف عليثه يل م ثي فيتج ميثي  ثب     

فيمفثثث هي  في  ن نيثثثي فيتثثث   ثثث  تتثثث فخ    همثثث   ماثثثسة فيمفثثث هي  ذفت عن ثثثي م ثثثلي ض ثثث  
 ب شر  ض  ن ن فييرف  مفيمب دو فيت       عل ه  اسف في ث ن ن  يثسف كث ن الاث   ثن ايث ن 
اثثسف فيتثثث فخ  فيح  ثثث  اثث ن اثثثسة فيمفثثث هي   ضح ثثه  م ثثثن فضثثثتخنص  ثث   م  ثثث  فيم  ثثث  

فعتمثث  عليثثه فيماثثر  فألمدنثث  يتح يثث  ا يثثي  فيمسثثتخلص مفيمظهثثر فيمت ثث مف عليثثه فيثثسب
 في م ي فيتج ميي عن اسة فيمف هي  معل  في ح  فيت ي  

 أوالً : الورقة المتضمنة السمها بلغة أخرى غير اللغة التي كتبت بها
ث د فيمار  فألمدن  فيبي ن ت فإلي ف يي فيت   ج  أن تت م ه  في م ثي فيتج ميثي غث      

ن فيتج م  فألمدنث   م ثن ا  هث  كلمثي ا يييثي أم ضثفتجي أم ضث   (  ن   ن  124فيم د   

                                                           
/د(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  مت   نته  مفيت  229ي   ت  تح ي  ذيك فأل ر غ  نص فيم د    (10)

فعتبرت أن في م ي إذف خلم  ن يفأل شيك مك ن  ظهرا  فيمت  مف عليه ي ل عل  أنه  شيك غت   
ي ثت  ت   شي  ً  (  ن ذفت في  ن ن فيبي ن ت في ف   ت غرا  غ  في م 228كسيك  كم  ث دت فيم د   

 ض يم    في  ن ن .
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  كمثث  أممد اثثسف فيماثثر  ذفت (11 ضثثح    ت  ثثي غثث   ثثتن فيسثث   م  يلغثثي فيتثث  كتثث  اهثث 
/أ(  ثثن ذفت في ثث ن ن مفيمت ل ثثي اتح يثث  فيبي نثث ت فإلي ف يثثي غثث  222فياثثرل غثث  فيمثث د   

 ن مفيت  تح د فيبي نث ت فإلي ف يثي /أ(  ن ذفت في  ن228  مكسيك فيم د   (12 فيس   أل ر
 .(13 في ف   ت غرا  غ  فيايك

غثث   ثث م اثثسف فياثثرل مفيمتمثثث  ض ثثثرمم  أن تت ثثمن في م ثثي فيتج ميثثي فيلفثثأل فيثثثسب     
 ح د ن عه  م  يلغي فيت  كتبم اه   يث م فيسثؤفل ثث ل  ث ى إ   نيثي تح يث  نث   في م ثي 

 فيت  كتبم اه ؟ فيتج ميي إذف ت م م فضمه  الغي أخرى   ر فيلغي
اهثثثسف فيخيثثث ص يثثثرى فتجثثث ة غثثث  فيف ثثثه ضإ   نيثثثي أن تحثثثرم في م ثثثي فيتج ميثثثي الغثثث ت     

  يثثسف  م ثثن أن (14 عثث    ماثثسف فأل ثثر ال يثثؤعر علثث   ثثحته  مال  م ثثب  ثثن تح يثث  ن عهثث 
  ثث ن فياثثيك ثسثث  اثثسف فيت  ثثه فيف هثث   حثثرمفً  ض يلغثثي في ر يثثي  ميكثثن كلمثثي شثثيك فيتثث  

(  م ثث   حيثث  ذيثثك غثث  فألثثث فل فيتثث  Check تحثث د ن عثثه   ت  ثثي ض يلغثثي فإلنجل  يثثي 

                                                           
/أ(  ن   ن ن فيم   نت 484  فال  مفت  غ  فيم د   م     ا  اسة فيم د     ممد ي ى فيمار  (11)

 .1993( يس ي 18فيتج ميي م    

(  ن   ن ن فيم   نت فيتج ميي م   591/1مي  ا  اسة فيم د  ي ى فيمار  فال  مفت  فيم د    (12)
 .1993( يس ي 18 

(  ن   ن ن فيم   نت فيتج ميي فال  مفت   ث  اسف فيارل 596/1م   فشترطم فيم د    (13)
 ض شترفطه  أن يت من فيايك يفأل شيك   ت ا غ   تن فييك م  يلغي فيت  كت  اه .

 50غ زب  حم  ض     فيمر ب فيس اة  ص (14)



 
 

552 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول وم الشرعية والقانونية         علالجملة 

 

يت  غ ه  ته ئي أش  ل  ن فألممفا فيتج ميي  طب عي الغي     ي  نم ذ (  مي تير دمم 
  (15 فيفرف  ت غ ه  الغته في ط يي فيس ث  عل    م

ض  س ذيك يرى فتج ة أخر غ  فيف ثه ض ث    ث فز تحريثر في م ثي فيتج ميثي ضثأكثر  ثن     
يغثثي  ميجثث  تح يثث  فضثثمه  اثثسفت فيلغثثي فيتثث  ثثثرمت اهثث   أب أن تت ثثمن يفثثأل ضثثفتجي 

  كمثث  (16  ضث   ضثثح ( أم يفثثأل شثثيك أم ضثث   أل ثثر اثسفت فيلغثثي فيتثث  ثثثرمت اهثث  في م ثثي
 ج ثث  أ ثثح ا اثثسف فالتجثث ة كت ضثثي في م ثثي فيتج ميثثي الغثثي أ  بيثثي ضاثثرل أن   ثث ن ايثث ن 

 .(17 تح ي  ن عه   سك مفً  ض يلغي فيت  كتبم اه 
كمثث  يبثث م يثث  ا ثث  غثثإن كثثن فيماثثرع ن فألمدنثث  مفال ثث مفت   ثث  فشثثترط  كت ضثثي فيلفثثأل     

 ثه   ث  فشثترفل فيماثر  فيسب  ح د ن   في م ثي فيتج ميثي اثسفت فيلغثي فيتث  كتبثم اهث   ث
فألمدن  يهثسف فياثرل  ت  م ث ً   ثب عث   فضط يثه يل م ثي فيتج ميثي فيتث  ال تت ثمن فيلفثأل 
في فل عل  ن عه  إذف ك ن فيم    فيمسثتخلص  ثن في م ثي  ف ث  أنهث  ضث   ضثح  أم ضث   
أل ر  أم ك ن  ظهرا  فيمت  مف عليه ي ل عل  أنه  شيك  غكيف يه فشترفل أن   ت  

                                                           
ي    مني(  فعرفم يل ار مفيت زيب  عم ن  أكر     لك   في  ن ن فيتج مب  فألممفا فيتج ميي  دمفض (15)

 .43  ص2012م  تبي فيج   ي  فيا م ي  ض ي 

عفيف شمس في ين  فالض  د فيتج ميي مفالغنت    ا مفت فيحلب  فيح  قيي  ا رمت  ض ي  (16)
  مكسيك أشرف مغ م  شرا   ن ن فيايك  ن في  ثيي فيتج ميي مفيج  ئيي غ     299  ص2010

فيما ك  في مليي في  شئي    ن ن فيتج م  فيج ي   ضحه غ  فيمؤتمر في لم  فيث ن  يل  ن ن  ن فيميري ن 
 ير(  فيجمعيي فيميريي ين تي د فيسي ض  مفالثي م مفيتاريب  -عن تطب ة   ن ن فيتج م  فيج ي 

 .5  ص2000ي ن    في  ار   ض ي 

  دفم 3 حم د فيكينن   فيم ض عي فيتج ميي مفيميرفيي  فألممفا فيتج ميي  دمفضي    مني(   ج (17)
 .279،278ص  2007فيث  غي يل ار مفيت زيب  عم ن  ض ي 
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لفثثثأل ض يلغثثثي فيتثثث  كتبثثثم اهثثث  مغثثث  ذفت في  ثثثم ال يبطثثث  في م ثثثي فيتج ميثثثي إن يثثث  اثثثسف في
تت ثثمن فيلفثثأل  ثثن فأل ثث   يثثسف أمى ضثثأن في م ثثي فيتثث  تت ثثمن فيلفثثأل فيثثسب  حثث د ن عهثث  
الغي أخرى     أكثر م  ث ً   ن تلك فيتث  ال تت ثم ه نه ئيث ً   كث ن ذيثك  سث ع  غث  

 ضهنً . تح ي  ن عه  ميج    ن أ ر فيت رف عل ه 
كمث  أ تثرا علث  فيماثثر  فألمدنث  اهثسف فيخيث ص ت ريثثر  ثحي اثسة في م ثي  علثث       

فيثثر    مثث  يث ثثرة ذيثثك  ثثن فخثثتنف غثث  تسثثمي ت فألممفا فيتج ميثثي غثث  فيلغثث ت فيمختلفثثي 
مفختنف فألث    فيمت ل ي اه   ن تاريب في  آخر  إال أن م  د فض  في م ثي غ هث  الغثي 

اه   اث    ث يثي  ت   ثي علث  ث يثي خل اث   ثن فضثمه  ات تث ً   أ ث     ر فيلغي فيت  كتبم
ضخيثث ص فيماثثر  فال ثث مفت  غثثإن كت ضثثي فيلفثثأل فيثثسب  حثث د نثث   في م ثثي ضغ ثثر فيلغثثي فيتثث  
كتبم اه  ا  أ ر  ن شأنه أن يؤدب ثس  مأي  يث ى اثسف فيماثر  فيث  ضطثنن في م ثي 

رماثث  ض ت ضثثي فضثثمه  ض يلغثثي فيتثث  ك م ثثي تج ميثثي  مذيثثك ضسثثب  عثث   فيتثث ف  ضثث ثبه  أم  ح
 كتبم اه .

 ثانياً : شكلية األوراق التجارية
يت ف  ش ي  في س   عل  فيم ين  فأل ثر فيثسب دغثب فيتاثري  ت ف    فاليت ف  فيميرغ      

  ثتث  يثتم ن فيمث ين (18 فيمختلفي يحم يته  ن خنل غرض ش      ن يل م ي فيتج ميثي
 ن فيت رف عل  فيت ف ه  ن ث ه فيم م ن مفيم ى  ث ه ال تستطيب في م ي فيتج ميي 
أن تثثثؤدب في  ثثث ئف فيتثثثث  ت ثثث   اهثثثث   أم أن يثثثت  تثثث فميه  ضسثثثثه يي إال إذف ك نثثثم  سثثثثأيي 
في   ف عل    م نه  أم  فته  ا   سأيي غ     ثي فيسثه يي  ضح ثه  م ثن فيت ثرف 

                                                           
 ن اسة فيتاري  ت فتج ة فيمار  فألمدن  مفال  مفت  مفيميرب مفيس  دب م  را   ن فيتاري  ت  (18)

 في ر يي مفأل  بيي.
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ر في هث   ميتفثثر  عثن اثسة فيخ  ثثيي فيتث  تتمتثثب اهث  فألممفا فيتج ميثثي عل هث  ضمجثرد في ظثث
 . (19 أن ك  مم ي ال تت من اسة فيبي ن ت الت   مم ي تج ميي ض يم    في  ن ن  يه 

ا ثثثث مً  علثثثث  ذيثثثثك غثثثثإن في م ثثثثي ال تخ ثثثثب ي ثثثث ن ن فييثثثثرف إال إذف ت ثثثثم م ك غثثثثي     
اثثث  غ هثثث   متثثثأت  اثثثسة فياثثث ليي فيتثثث  فيبي نثثث ت فإلي ف يثثثي فيتثثث  فشثثثترطم فيتاثثثري  ت ت فغر 

فشثثترطته  فيتاثثري  ت يتح  ثثة أاثث فف أامهثث  تم ثث ن في م ثثي  ثثن فيقيثث   ا   ئفهثث   علثث  
  ماثثسة فياثث ليي تفتثثرض تفسثث ر (20 فعتبثث م أنهثث  ت ثث  أدف  مغثث م أم فئتمثث ن ثسثث  فألثثث فل

  هث فيث فمد  غ فيعب مفت في فمد  غث  في م ثي تفسث رفً   ثي  ً   ضح ثه يثت  فالعتث فد ض يبي نث ت 
م ن دمن فيبحه عن نيي فيم  ب فيحقيقيي ع   ت قي ه عل  في م ثي  م   ث د ضثب  ذيثك 
في  أن فاليت ف  ضم    في م ي فيتج ميي  ستم    ته  ن ش له  فيخ م    يسف غثإن  ث ن ن 
فييثرف   تمثث  علثث  شثث   في م ثي كمعيثث م ث ضثث  الكتسثث اه   ثفي في م ثثي فيتج ميثثي   ثثن 

 .(21 ث    فيخ  ي فيمت ل ي ض ألممفا فيتج ميي عل ه أ   تطب ة فأل

                                                           
 يطف  كم ل طه  ممفئ  أن م ا  ا  فألممفا فيتج ميي ممض ئ  في غب فاليكترمنيي  دفم فيفكر  (19)

 .30  ص2006فيج      فإلض   ميي 

فألممفا فيتج ميي غ  في  ن ن فيتج مب فألمدن  مفتف قي ت   يف فيم ث    دفم  ع ي  في   ل   (20)
 .37  ص 1993 ج المب يل ار مفيت زيب  عم ن  ض ي 

ع ي  في   ل   فن   م فاليت ف  فيث ام غ  فيايك  دمفضي غ  فيتاري  ت فيم  مني مفتف قي ت  (21)
. ت   39  ص2001يل ار مفيت زيب  عم ن  ض ي    يف فيم ث    في فم في لميي في مييي مدفم فيث  غي

فألممفا فيتج ميي ع  د ش ليي ثرفيي ال تك ن  حيحي مال تسبن ض ييفي فيتج ميي إال إذف ت  تحريرا  
م ي  ته  ضيفي     ي ضح ه تت من اي ن ت  ح د    ن ن ً  م   ي أنظر ضخي ص ذيك ض   ان 

ميي غ  فيف ه فإلضن    دفم فان فيج زب  شركي ترك  ان  حم  فيخثنن  فث    فألممفا فيتج 
 .33  ص2004فيرف ح  فيميرفيي ينضتثم م  فيس  د ي  في    (  ض ي 
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مكم  يب م ي  غه  ك غرا مف ح ا ن ش ليي فألممفا فيتج ميي فيت  ت    ن فيمب دو     
فيت       عل هث   ث ن ن فييثرف  م ث ن   رغثي ا يثي في م ثي فيتج ميثي  ثن خثنل فيم  ث  
فيمسثتخلص   هثث   أم  ثثن خثثنل فيمظهثثر فيمت ثث مف عليثثه  ث ثثه ال يث ثثر فيتثث ف  ضثث ث  

ي أ ثثي  اثث لي غثث  تح يثث  ا يثثي في م ثثي فيتج ميثثي  ك نهثث  في م ثثي أم  حرماثث  ضمبثث أ فياثث لي
تت ثثمن ك غثثي فيبي نثث ت فإلي ف يثثي فيتثث  فشثثترطته  فيتاثثري  ت فيمختلفثثي  م ثثن ا  هثث  ايثث ن 
تح يثث  ا يتهثث  أب فضثث  في م ثثي  مفيثثسب يتحثثث د ضم  بثثه نطثث ا م ثث ى فيتثث ف  فيسثثث ث  أم 

أم فيمظهثثر فيمت ثث مف فيمحثرم  أ ثث    رغثثي ا يثثي في م ثثي  ثن خثثنل فيم  ثث  فيمسثثتخلص 
عليثثه  غهثث   سثثأيي تفتثثرض م ثث د مم ثثي تت ثثمن اي نثث ت فشثثترطم فيتاثثري  ت فيمختلفثثي 
 ثثرمم  ت فغراثث  غثث  في م ثثي فيتج ميثثي  إال أن اثثسة فيبي نثث ت ن  يثثي يبيثث ن تح يثث  فيه يثثي  
غه    فترض فيت رف عل  ا يي في م ي  ن خنل فيبي ن ت فيمثسك م  غ هث  فيمث  إذف ك نثم 

أم ضثث   أل ثثر أم شثثيك  ماثث   سثثأيي تث ثثر فيكث ثثر  ثثن فإلشثث  الت متفتثثرض  ضثث   ضثثح 
 ملي  ن فالثتم الت فيمختلفثي  يثسف  م ثن في ث ل ضثأن فيبي نث ت فيث فمد  غث  في م ثي فيمثرفد 
فيت ثثرف علثث  ا يتهثث   ثثن خثثنل فيم  ثث  فيمسثثتخلص أم فيمظهثثر فيمت ثث مف عليثثه اثث  

   م  ن ش ليي في م ي فيتج ميي. 
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 : الكفاية الااتية للورقة التجارية ً ثالثا
  ي  ضمب أ فيكف  ثي فيسفتيثي اث  أن تكث ن في م ثي فيتج ميثي   ت  ثي  مأن تكث ن ك فيثي     

اسفته   ن أ ث  تح يث  نطث ا فاليتث ف  اهث  مال تح ث  فيث  م ث ئب أم فتف  ث ت خ م ثي ع هث  
  ماثثثثسة (23  هثثث ضإعب ت  م ثثثفي فيكف  ثثثي فيسفتيثثثي يثثثألممفا فيتج ميثثثي اثثث   سثثثأيي تت لثثثة (22 

فيمسأيي ا     ت  س فالختنف في ف ثح اث ن فيم  ث  فيمسثتخلص مفيمظهثر فيمت ث مف 
عليثثه  ثثن  هثثي م ثث ن  بثث أ فيكف  ثثي فيسفتيثثي يل م ثثي فيتج ميثثي  ثثن  هثثي أخثثرى  غفثث  فيح يثثي 
فألميثث   سثث ع  فيم  ثث  فيمسثثتخلص مفيمظهثثر فيمت ثث مف عليثثه علثث  تح يثث  نثث   في م ثثي 

ذف ك نم ض   ضح  أم ض  فً  أل ر أم شي  ً   أ   غ  فيح يي فيث نيثي غثإن فيتج ميي فيم  إ
 ب أ فيكف  ي فيسفتيي ا   ب أ  ح   فعبث ت فيحثة فيثسب تت ثم ه في م ثي فيتج ميثي  يثسف كمث  
يب م ي  غإنه يتف     ب أ فيكف  ي فيسفتيي الا  أمالً   ن تح ي  ن   في م ي فيتج ميي  م  ث  

فعبثث ت فيحثثة فيث اثثم غ هثث   ثثن خثثنل عثث   فاليتفثث ت أم فالضثثت  ني  ذيثثك يثثت  فيلجثث م فيثث 
 ضأممفا أخرى   را .

كمثث   فتثثرض  بثث أ فيكف  ثثي فيسفتيثثي أن تكثث ن في م ثثي فيتج ميثثي ك فيثثي ي ثثث ا   ثثن أ ثث      
إ  فم ث   ضم  به       ا   د دين يح  له  عل  فيملت   ن اه   ما  أ ر  فترض 

                                                           
   ئيي مفيي دم ات ميخ  2006( يس ي 1315 رفم  ح مي فيتم    فألمدنيي غ  فيط ن م     (22)
فيم  ب  غ  شب ي   فن ن فيارا  ت ميخ في خ ل في  2013  مفيم ا م ض ي 4/2/2007
28/2/2018. 

مفيم ا م ض ي     ئيي  2010( يس ي 2795 رفم  ح مي فيتم    فألمدنيي غ  فيط ن م     (23)
 .28/2/2018غ  شب ي   فن ن فيارا  ت ميخ في خ ل في  فيم  ب  2013



 
 

557 
 

 

 

 م2020لسنة  العدد: األول         علوم الشرعية والقانونية الجملة 

 

 جملة دراسات قانونية               العدد: التاسع والعشرون

 ت م ي يك غي فيبي ن ت فإلي ف يثي  متب ث  اثسة فييثفي ض ي رمم    مما  ضا    حيح 
 .  (24  نز ي يه  يح ن فن   م فيت ف  فيم ين ضم  به  ض يت  د 

يسف مكم  يب م يث  ال يثت  فيلجث م فيث  تف  ث   بث أ فيكف  ثي فيسفتيثي يل م ثي فيتج ميثي إال     
تج ميثي  غثإن ك نثم  ض   تح ي  فيم  إذف ك نم في م ي فيمت  ز  عل ه   ن ع  ه ا  مم ثي

كثسيك يثثت  تف  ث  اثثسف فيمبثث أ فيثسب  ح ثث  فألممفا فيتج ميثي  م ثث   حيثث  ا ث  فيتثث فخ   ثث  
اثث ن فيم  ثث  فيمسثثتخلص مفيمظهثثر فيمت ثث مف عليثثه  ثثن  هثثي م ثث ن  بثث أ فيكف  ثثي فيسفتيثثي 
 ثثثن  هثثثي أخثثثرى إذف ك نثثثم في م ثثثي ال تت ثثثمن ايثثث ن تح يثثث  ن عهثثث   ألن ثثث  ضثثث ك ن أ ثثث   

سف في     ن أ   تطب ة  ب أ فيكف  ي فيسفتيي  ألن اسف فألخ ر ال  طبة  رمم  تح ي  ا
إال غ  فألث فل فيت  نك ن غ هث  أ ث   مم ثي تج ميثي  ثن أ ث  تح يث  نطث ا فيتث ف  فيمث ين 
اه  غ    ف هي ث  ل ه    متح ي  ن   في م ي فيخ ييي  ثن ايث ن فضثمه   حتث   ض ي ثرمم  

غ هثثث  غ ثثثط  دمن فيح  ثثثي فيثثث  فيلجثثث م فيثثث  أممفا أم  فيثثث  فير ثثث   فيثثث  فيبي نثثث ت فيثثث فمد 
مض ئ  فعب ت أخرى  ا   ج  أن يث ل فيم  ث  فيمسثتخلص أم فيمظهثر فيمت ث مف عليثه 

 عل  ا يي اسة في م ي من عه .
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .26 حم د فيكينن   فيمر ب فيس اة  ص (24)
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 المطلب الثاني
 االتجاهات األخرى في تحديد نوع الورقة التجارية

ت ثث دت فالتج اثث ت فيمت ل ثثي اتح يثث  نثث   في م ثثي فيتج ميثثي  ميثثأت  ذيثثك  ثثن فيفلسثثفي     
فيتث    ت  هثث  كثث  فتجثث ة ضثث فم كثث ن تاثريعي ً  أ  غ هيثث  أم   ثث ئي ً   كمثث  تت ثث   فيمبثثرمفت 
فيت  ضي م  ثن ممفم فعتمث د كث  فتجث ة يلثرأب فيثسب ذاث  فييثه  مضث ت  غث  اثسف فيمطلث  

 فيمختلفي م برمفته  معل  في ح  فيت ي   فيتطرا يهسة فالتج ا ت
 الفرع األول: تحديد نوع الورقة بشكل صريح

يسا  أني م اسف فالتج ة في   رمم  تح ي  ن   في م ي فيتج ميي ضا    ريح غ      
 ت ه    ن خنل قي   فيس ث  غ  ض   فيسح  أم فيايك أم فيمحرم غ  فيسث   فالذنث  

اث    ثريح معث   فالعتثرفف ض ي م ثي ك م ثي تج ميثي إذف يث  ا  ب فض  في م ي فيتج ميي ض
تت ثثثمن فضثثثمه   م ثثث  اثثثرز اثثثسف فالتجثثث ة غثثث    ظثثث  فيتاثثثري  ت فيم  منثثثي معلثثث  في حثثث  

 فيت ي  
 أوالً : المشرع االماراتي وتوجه القضاء في االمارات

 ( يسث ي18(  ثن  ث ن ن فيم ث  نت فيتج ميثي فال ث مفت  م ث   484/1تاترل فيم د       
 ثرمم  أن تاثثتم  فيكمبي يثي علثث  يفثثأل كمبي يثي   ت  ثثي غثث   ثتن في م ثثي م  يلغثثي  1993

فيتثث  كتبثثم اهثث   م   ثثس ذيثثك غثثإن فيماثثر  فال ثث مفت  ال   ثث  في م ثثي فيخ ييثثي  ثثن ايثث ن 
تح يثث  ن عهثث  كمبي يثثي  ث ثثه فعتبثثر اثثسف فيماثثر  ضثثأن فيكمبي يثثي فيتثث  تخلثث   ثثن فيبي نثث ت 

ال ت   كمبي يي إال إذف خلم  ن ايث ن   ث ن في غث م أم   ث ن  فيت  ث دته  فيم د  فيس ض ي
فالنا م أم ت ميخ فالضتح  ا متث فغرت فيبث فئ  فيمفتر ثي   ن نث ً   علث  فعتبث م أنهث  ت ث  
فضتث  مفت ضمح اه  اسف فيمار  إل ف م  في فيكمبي يي عل  في م ي فيخ ييي   هث   ميث  
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ما  يفأل كمبي يي   ت ا غ   ت ه  ض يلغي فيت  يسكر  ن ا  ه  اي ن تح ي  ن   فيكمبي يي 
 .(25 كتبم اه 

كمثثثث   اثثثثترل اثثثثسف فيماثثثثر  ذفت فيمسثثثثأيي غثثثث  كثثثث   ثثثثن فيسثثثث   فالذنثثثث  مفياثثثثيك  إذ     
(  ثثن ذفت في ثث ن ن  ثثرمم  أن  اثثتم  فيسثث   فالذنثث  علثث  شثثرل 591فشثثترطم فيمثث د   

( 596/1فالذن أم ةب م  ض   الذن أم أل ر م  يلغي فيت  كت  اه   كم  تاترل فيم د   
 ميثثي ثتثث  ت ثث  شثثي  ً  علثث  يفثثأل شثثيك م ثثسفت  ثثن ذفت في ثث ن ن ضثثأن تاثثتم  في م ثثي فيتج

فيلغثثي فيتثث  كتثث  اهثث   م   سثثه غثثإن فيماثثر  فال ثث مفت  كمثث  يبثث م يثث  ال   تثثرف ض ي م ثثي 
فيخ ييثثي  ثثن ايثث ن تح يثث  ن عهثث  ك م ثثي تج ميثثي  ثتثث  يثث  كثث ن فيم  ثث  فيمسثثتخلص   هثث  

ر   ثثثن يثثث ل علثثث  أنهثثث  ضثثث   فذنثثث  أم كمبي يثثثي  مفيثثث ي   علثثث  ذيثثثك  ثثث  أممدة اثثثسف فيماثثث
فضتث  مفت  ت ل ي اهسف فيخي ص  مفيت  ا   دا  ال    ن ا ث ك أب أعثر علث   ثحي 
في م ي ك م ي تج ميي  ث ه ي  تت من اسة فالضثتث  مفت    ث   خلث  في م ثي  ثن ايث ن 

  ماثثثسف فأل ثثثر   ثث د فيثثث  في ثثث ل ضثثثأن في م ثثي إذف ك نثثثم خ ييثثثي  ثثثن ايثثث ن (26 تح يثث  ن عهثثث 
ح يثث  اثثسف في ثث   ضطري ثثي أخثثرى  مذيثثك الشثثترفل فيماثثر  تح يثث  ن عهثث   غإنثثه ال  م ثثن ت

 فال  مفت  ذيك  رفثيً  غ    ن ن فيم   نت فيتج ميي.
أ ثثثث  ضخيثثثث ص ت  ثثثثه في  ثثثث م فال ثثثث مفت  اهثثثثسف فيخيثثثث ص غ ثثثث   ثثثثرمت فيمح مثثثثي     

فالتح د ي في لي  فإل  مفتيي ضأن فيايك    ا  إال مم ي تج ميي تت من أ ثرفً   ث دمفً   ثن 

                                                           
( 18فيم   نت فيتج ميي فال  مفت  م    (  ن   ن ن 485أش مت في  اسة فالضتث  مفت فيم د    (25)

 .1993يس ي 

(  ن   ن ن فيم   نت فيتج ميي فال  مفت  597،592ث دت اسة فالضتث  مفت ك   ن فيم دت ن   (26)
 .1993( يس ي 18م    
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ي  فيمسح ا عليه ا غب  بلن   ث ن  ثن في  ث د ع ث  فالطثن  ياثخص   ث ن فيس ث  ف
أم أل ثثثرة  مال ت تبثثثر اثثثسة فيمح مثثثي فياثثثيك شثثثي  ً  اهثثثسف فيمفهثثث    إال إذف ت ثثثمن ك غثثثي 

(  ثثن  ثث ن ن فيم ثث  نت فيتج ميثثي فال ثث مفت   596فياثثرمل في  ن نيثثي فيثث فمد  غثث  فيمثث د   
 .(27 يت  كت  اه  فيايكم ارل أن   ت  اسف فيلفأل اسفت فيلغي ف

ما  ك ت  ه أخر يلمح مي فالتح د ي في لي  فال  مفتيي غ  فألث ث   فيج فئيثي فييث دم      
ع هثث   ميغ  ثث ت قيثث    ريمثثي ف ثث فم شثثيك دمن م ثث   غ ثث  فعتبثثرت اثثسة فيمح مثثي ضثثأن 
فيايك غ  ث ل فضتيف مة يلم    ت فيت  ت ف  عليه فيا   في  ن ن   مفيت   ثن شثأنه  

تح ة م يفته متج     ه أدف  مغ م  ذيك أن خل ة  ثن يفثأل شثيك ال يثؤدب فيث  مغثب أن 
فيحم  ثثي فيج  ئيثثي ع ثثه م ثثن دمن فالعتثث فد ضمثث  نثثص عليثثه  ثث ن ن فيم ثث  نت فيتج ميثثثي 
فال ثث مفت   مثجثثي فيمح مثثي غثث  ذيثثك  ثثأت   ثثن كثث ن أن ذيثثك يتفثثة  ثثب فأل ثثرفض فيتثث  

 ثثي فيجمهثث م فيثثه مضثثه يي فيت   ثث  ضثثه  غمثثن  ح  هثث  فياثثيك  مفيمتمثلثثي اتح  ثثة ثم  ثثي ع
أ   عث   إعطث م فيم  ثي يلسث ث  يت   بثه ضح ثه   ث   ضإ ث فم شثي  ت ال تتفثة  ثب  ث  
يتطلبه   ن ن فيم   نت فيتج ميي  ثن  ثرمم  أن  اثتم  علث  يفثأل شثيك  ماثسة  سثأيي 

غثثث   ثثث  ال  فطثثثن يهثثث  فيمسثثثتف    غ تح ثثثة ا   داثثث  ضثثثأن   ثثث ن فياثثثيك أدف  يلتغريثثثر مفي
مفالضتغنل  كم     ن مض لًي ينضتينم عل  أ  فل في  ت  كم  ترى اسة فيمح مي ضأن 
فيايك مثس  ت  ه   في  ن ن فيج  ئ  ا  ذيك فيمحرم فيسب يت من فياثرمل فياث ليي 
فيت  تحفأل يه  ظهرة  علث  فعتبث م أنثه   ث  أدف  مغث م يت ثمن اي نث ت ك فيثي تحمث  غث  

                                                           
مفيي دم غ  فيط ن فيتج مب  2007( يس ي 126  مفتيي م     رفم فيمح مي فالتح د ي في لي  فال (27)
     ا مفت شب ي   فن ن فيارا.2007ي ن    19غ  
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شثثثثيك ميت  ثثثث  دغ ثثثه ك نثثثثه يت ثثثثمن أ ثثثرفً   ثثثث دمفً   ثثثثن    اراثثث  علثثثث  فالعت ثثثث د ضأنثثثه
 . (28 فيس ث  في  أث  فيب  ك ا غب  بلن    ن م ت ميخ    ن

مكمثث  يبثث م يثث  غ ثث  ت  م ثثم أث ثث   في  ثث م فال ثث مفت  فيتج ميثثي  ثثب فيج فئيثثي  ما ثث      
الا   ن ت ث   اسة فألث     غليس  ن فيم   ل أن ي ظر في  نث   فياثيك متح يث ة  ثن 

 ظ مين  ختلف ن عن ض  هم   يسف أمى ض رمم  أن يلجأ في   م في  تطب ة فألث     
في  ن نيثثي فيثث فمد  غثث   ثث ن ن فيم ثث  نت فيتج ميثثي فال ثث مفت   غلثثيس  ثثن فيم  ثث ل أن يثثت  
تجثثري  شثثخص ض متكثث ا  ريمثثي ف ثث فم شثثيك دمن م ثث    ثثن دمن أن   تثثرف في ثث ن ن 

يك( ضثثث يم    في ثثث ن ن   ماثثثسف فيت  ثثثه يل  ثثث م اهثثثسة في م ثثثي علثثث  أنهثثث  مم ثثثي تج ميثثثي  شثثث
فيج فئثث  غثث  فال ثث مفت ي سثثج   ثثب  ثث   ثث م ضثثه فيماثثر  فألمدنثث  غثث   ثث ن ن فيتجثث م   ثثن 

 كف  ي فيمظهر في    فيمت  مف عليه غ  تح ي  ن   في م ي فيتج ميي  فيايك(.
 ثانياً : المشرع الكويتي وتوجه القضاء في الكويت

في م ثثي فيتج ميثثي ضاثث    نثث  فيثث  فعت ثث ا  بثث أ  ثثرمم  تح يثث  يجثثأ فيماثثر  فيكثث يت      
(  ثن 511/1  506  1/أ/405 ريح غ   ت ه   م   عبم ذيك غث  نيث ص فيمث فد  

  ث ثثه فشثثترل اثثسف فيماثثر   ثثرمم  أن 1980( يسثث ي 68 ثث ن ن فيتجثث م  فيكثث يت  م ثث   

                                                           
  1994ي ن    25(   فم فيي دم ات ميخ 34  مفتيي م    رفم فيمح مي فالتح د ي في لي  فال  (28)

   ا مفت شب ي   فن ن فيارا.
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اهث   مال   تثرف تاتم  فيكمبي يي عل  يفثأل كمبي يثي غث   ثتن في م ثي م  يلغثي فيتث  كتبثم 
ا  كمبي يي  .(29 اسف فيمار  ض يكمبي يي إذف خلم  ن فضمه  مال     

كمثث  يثث    تثثرف اثثسف فيماثثر  ض ياثثيك فيخثث ي   ثثن ايثث ن تح يثث  ن عثثه  مال   ثث  في م ثثي     
شثثي  ً  ضثث يم    في ثث ن ن  إذف خلثثم  ثثن يفثثأل شثثيك   تثث ا غثث   ت ثثه ض يلغثثي فيتثث  كتثث  

فيمار  ضخي ص فيس   أل ر  ب فختنف ضسيط ضأن    مذفت فيح   أخس ضه اسف(30 اه 
  ثث  ةبثث م  شثثرل فأل ثثر أم ةبثث م  فيسثث   أل ثثر امثث   ثث  تحثث دفن ن ةيثثي اثثسف فيسثث    غثثإذف 

 .(31 خن فيس   أل ر   هم  غن     ض  فً  أل ر ض يم    في  ن ن 
نخلص ا   ضخي ص فيمار  فيك يت  غث  أنثه يث    تثفى ضث يم    فيمسثتخلص  ثن     
  ي أم فيمظهر فيمت  مف عليه  ن أ   تح ي  ن عه .في م 

أ ثثثث  ضخيثثثث ص في  ثثثث م فيكثثثث يت  غلثثثث   خثثثثر  عمثثثث  ذاثثثث  فييثثثثه فيماثثثثر  فيكثثثث يت       
ض شترفطه ذكر اي ن ن   في م ي فيتج ميي غ   ت ه   مثجته غ  ذيثك أن فيماثر   ث  مضث  

هث  اهث ف تح  ثة تيميم ً  دقي  ً  يل م ي فيتج ميي  ث ه فضت    ذكثر اي نث ت     ثي غ 
 ب أب فيا ليي مفيكف  ي فيسفتيي  فأل ثر فيثسب يثؤدب فيث  تح يث  فاليتث ف  فيث اثم غ هث  ا  ثي 

                                                           
 ن خل   1980( يس ي 68(  ن   ن ن فيتج م  م    406 ج   فيمار  فيك يت  غ  فيم د    ي  (29)

كمبي يي  ن ا ن فالضتث  مفت فيت  أممدا  مفيت   م ن أن تيح فيكمبي يي غ  ث يي  فيكمبي يي  ن يفأل
 ع   م  دا  كم  ن فالنا م م ي  د فالضتح  ا م   ن في غ م.

(  ن   ن ن فيتج م  فيك يت  ضأن فيايك ال     شي  ً  إذف خن  ن أمك نه ك  512فعتبرت فيم د    (30)
 خن  ن اي ن    ن فألدفم م   ن في غ م. أضم ا  فيمار  فيك يت  إال إذف 

(  مفيت  ث دت فالضتث  مفت فيت   يح 507ما  ث   ي  ن ن فيتج م  فيك يت  ت م ته فيم د    (31)
فيس   أل ر غ  ث ل خل ة   ه  ما     ن فالنا م م ي  د فالضتح  ا  مي  تسكر يفأل ض   أل ر  ن 

 ا  ه .
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يتستطيب فيقي   ا  يفت  فالئتم ن مفي غ م  م ن تخلف أثث  اثسة فيبي نث ت  ثن شثأنه ذيثك 
أن  ف ث  في م ثثي فيتج ميثي  ثثحته   ثن في  ثيثثي فييثرفيي  متيثثبح ضث  فً  ع د ثث ً  مت طبثثة 

 .(32 ل ه  في  فع  في   ي غ  فاليت ف ع
 الفرع الثاني: تحديد نوع الورقة على خالف إرادة الساحب أو أطرافها

ميت لثثثة اثثثسف فيم  ثثث   غثثث   ثثث ى  ثثث م  فيسثثث ث  علثثث  تح يثثث  نثثث   في م ثثثي فيتج ميثثثي     
ض الضت  د في  فمفدته  ث ه      ف  عل ه  ن ع ً  مي ب فضم ً  يهث  غث   ت هث  دمن أن 

  ذيك فالض   ب فيبي ن ت فإلي ف يي فيت  تت م ه  تلثك في م ثي  ميثث م فيتسث ؤل ا ث  يتنم
ث ل إ   نيي مفضتط عي فيس ث   ن تغ  ر طبي ي في م ي فيتج ميي م خرف ه  عن فيم ف   

ه  اه  في  ن ن؟  فيت  خي 
يإل  ضثثي عثثن ذيثثك الاثث   ثثن ت  ثثيح اثثسف فيتسثث ؤل  ثثن خثثنل فيمثثث ل فيتثث ي   ث ثثه     
فيس ث  اتح ي  ن   في م ثي فيتج ميثي  ميثسكر ذيثك غث   ت هث  كثأن يثسكر غ هث  ضأنهث       

ض   أل ر  ب أنه  تت من  م  فت م ي ن ت   ن نيي يلايك مييس يس   فأل ثر  غهث  يثت  
فعتم د ن   في م ي فيتج ميي ا  مً  عل  فيتح ي  فيسب أممدة فيس ث  أ   م ن فيت خ   ن 

  ؟  ب  في   م يت  ي  ن عه
ي   ف  ام عل  ذيك فيمح مي فالتح د ي في لي  فإل  مفتيي مفعتبرت ضأن فيايك إذف        

فضثثت غ  فيم   ثث ت فيكف لثثي ضإ ثثف م فياثث   في ثث ن ن  عليثثه  مفيتثث  تج ثث    ثثه أدف  مغثث م 
ا ظثثثر في ثثث ن ن غثثثن  سثثثتطيب فيسثثث ث  ا ثثث  تغ  ثثثر طبي ثثثي اثثثسة في م ثثثي من عهثثث   كمثثث  ال 

                                                           
 2007( يس ي 1562فألث    فيم نيي مفيتج ميي  غ  فيط ن م     رفم يمح مي تم    فيك يم /  (32)

( 751    ا مفت شب ي   فن ن فيارا. مكسيك  رفما  م    12/6/2007   ئيي فيي دم ات ميخ 
     ا مفت شب ي   فن ن فيارا.4/5/2000   ئيي فيي دم ات ميخ  2000يس ي 
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ثه  اهث  في ث ن ن  غثإذف تث  م ثف فياثيك علث  أنثه  ستطيب إخرف ه  عن ف يم ف   فيت  خي 
مم ي أخرى  ن  ب  فيس ث   مت م م اسة في م ثي   ف ث  فياثيك غثإن ذيثك ال  م ثب  ثن 

 .(33 قي    ريمي ف  فم شيك دمن م   
اثثثسف فأل ثثثر   ثثث د يل ثثث ل ضثثثأن في  ثثث م فال ثثث مفت  ال   تفثثث  غ ثثثط اتح يثثث  نثثث   في م ثثثي    

ت  م  اته في  اسف فيتح ي   م   ًم عل  ذيك  م ن يه ت  ي  اثسف فيتح يث  فيتج ميي  ا  تم
 ثثن  ىبثث  فيسثث ث   ماثث  فأل ثثر فيثثسب يت ثث مض  ثثب أث ثث    ثث ن ن فيم ثث  نت فيتج ميثثي  
ألنه  ن   ر فيمم ن أن يب   أث   ه عل  غرض ض م نيثي فيسث ث  دفئمث ً   غثإذف كث ن 

رف ض ي م ثثثي علثثث  أنهثثث  شثثثيك إال إذف ك نثثثم فيماثثر  فال ثثث مفت  غثثث  في ثثث ن ن أعثثثنة ال   تثث
تت ثثمن اثثسف فيلفثثأل  غكيثثف يثثه أن   تثثرف ا م ثثي علثث  أنهثث  شثثيك ماثث  تت ثثمن يفظثث ً  
آخثثر  ا ثث مً  علثث  ذيثثك إذف ت ثثم م في م ثثي يفظثث ً  آخثثر متح  ثثم فيثثه ك غثثي فيمسثثتل   ت 
 في  ن نيثثثي فيجثثث  ا ثثث  فعتمثثث د تح يثثث  فيسثثث ث  أم فيمحثثثرم  م ذف تثثث  فالدعثثث م ضغ ثثثر ذيثثثك

فيجثث  علثث  في  ثث م فضط يهثث  ك م ثثي تج ميثثي مفعتب ماثث  ضثث  فً  ع د ثث ً   معثث   فيلجثث م فيثث  
 فيبحه غ  فيم    فيمستخلص   ه  أم فيمظهر فيمت  مف عليه.

ما ثث ك أ  ثث ً  ت  ثثه يل  ثث م فيميثثرب اهثثسف فيخيثث ص غ ثث  أعتبثثر أن فيسثث   فيثثسب     
اث  فيمسثتف    بلغث ً   ثن يت من ت ه فً   ن شخص ا   حرمة ضأن ي غب ياثخص عث ن  

فيمث ل غث   ي ث د   ث ن  ميث  يت ثمن اثسف فيسث   ضث ى شخيث ن  حثرمة مفيمسثتف     ثه  

                                                           
غبرفير يس ي  14(   فم مفيي دم ات ميخ 19 م    فال  مفتيي  رفم فيمح مي فالتح د ي في لي  (33)

     ا مفت شب ي   فن ن فيارا.2012
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غإن اسة في م ي ت   ض  فً  أل ر مييس كمبي يي كم  أضثبن عل هث  طرغ اث  غث   ت هث   مأن 
 .(34 (  ن   ن ن فيتج م  فيميرب 468ذيك     تطبي  ً  ي ص فيم د   

ماثثسف   ثث دن  يل ثث ل ا ثث  ضثثأن ت  ثثه في  ثث م غثث  كثث   ثثن فال ثث مفت م يثثر   طثث      
 ثن خثنل فيم  ث  فيمسثتخلص أم   يلمح مي فيحة غ  إع د  تح ي  ن   في م ي فيتج ميثي

فيمظهثر فيمت ثث مف عليثه  ض ثث  أن   ثثف  عل هث  أطرفغهثث  م ثثف ً آخثر  مأن فالتجثث ة اهثثسف 
 ثثي إذف كثث ن أطرفغهثث   ثث  فعط اثث  تسثثميي ال فيخيثث ص  سثث ر نحثث  عثث   فضطثث ل تلثثك في م 

ت سثثج   ثثب فيبي نثث ت فإلي ف يثثي فيتثث  تت ثثم ه   مأمى ا ثث  ضثثأن فال تهثث دفت في  ثث ئيي  ثث  
  نبثثم فييثث فا غثث  اثثسة فيمسثثأيي  خ  ثثيً  إذف علم ثث  ضثثأن ت  ثثه فيتاثثري  ت ض شثثترفل 

أن يث خ  ذكر اي ن تح ي  ن   في م ي غ   ت ه   أت   ن ضث ا إ ثنا كث   ث   ثن شثأنه 
 غ  ض ا فال ته د مفيت  ير  ن  هت  في   م مفيف ه.

 الفرع الثالث: مبررات االتجاهين وتقديرهما
ضي م فيكث ر  ن فيمبرمفت ضاأن فالتج ا ت فيمختلفي  ثن  بث   ثن تب ث  كث  فتجث ة     

 ثثن اثثسة فالتج اثث ت  متيثث  اثثسة فيمبثثرمفت غثث  تأي ثث  كثث  فتجثث ة يرأ ثثه   حثث مالً  اثثسيك 
 ي   حي فيرأب فيسب تب  ة ضخي ص تح ي  ن   في م ي فيتج ميي.في   ل ف

ي ثث  يجثثأت فيتاثثري  ت فيتثث  تب  ثثم فيتح يثث  فييثثريح ي ثث   في م ثثي فيتج ميثثي فيثث  م ثثب    
فألث    في  ن نيثي فيتث  تحث ل دمن فضثتخ ف  في م ثي غث    ثر في  ث ئف فيتث  م ث ت  ثن 

شيك  ثنً   ألن  ن شأن ذيثك أن  أ له   يسف الا   ن تح ي  ن عه   رفثيً  عل  أنه 

                                                           
  12/11/2009   ئيي ات ميخ  73( يس ي 163 رفم  ح مي في ف  فيميريي غ  فيط ن م     (34)

    ا مفت شب ي   فن ن 23/5/2005   ئيي ات ميخ  72( يس ي 889مكسيك  رفما  غ  فيط ن م    
 فيارا.
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 ح ل دمن فضتخ ف ه كثأدف  فئتمث ن  ثن  بث  فيثب   ض  ث فً  عثن فيطبي ثي في  ن نيثي فيتث  
خص اه  في  ن ن فيايك  مفي  يفي فيت  أمفدا   ن ممفم فيت ظي  في ث ن ن  يثه  ماث  أ ثر 

نل  ثثن  سثثت    ض ي ثثرمم  تح يثث  فضثث  في م ثثي غثث   ت هثث  ثتثث  ال تكثث ن  حثثنً  ينضثثتغ
 بث  فيثثب   متسثثتخ   غث    ثثر م  ئفهثث   ميثرى ض ثث  فيف ثثه ضثأن فيثث  ص فيح  ثث  غثث  
فيكمبي يثثي ضسثثب  عثث   ت ثثم ه  يلفثثأل كمبي يثثي  اثث  أ ثثر يت لثثة ض  ثث ا غثث  فياثث    م ثثن 
ألب شخص فيت رف عل ه  ابس طي  يسف غإن ضطنن في م ي ضسب  ع   ت م ه  الضمه  

ي أب  ثثثثن أطرفغهثثثث  فيتمسثثثك ضثثثثه  كمثثثث   جثثثث ز   ثثث   ثثثثن في ظثثثث   في ثثثث    مي ثثث ن ض ضثثثثتط ع
 .(35 يلمح مي أن تح   ضه  ن تل  م نفسه 

يتح ة فألممفا فيتج ميي م  ئفه  غ   ت      فاليت ف  فييرغ  فيت ف  يتم   ض يط ضب      
فياثث ل  مفيحرغثث   ماثث  أ ثثر   ت ثث  ض ي ثثرمم  م ثث د مم ثثي تج ميثثي تحتثث ب علثث  ك غثثي 

رطه  في ثث ن ن  مفياثث ليي فييثثرفيي غثث  اثثسف فيم ثث   ت ثث   ثثن فيبي نثث ت فإلي ف يثثي فيتثث  فشثثت
في ظ   في     ض يت ي  غإن خل  في م ي  ن اي ن  ن فيبي ن ت فإلي ف يي  خر ه  عن ك نه  

 .(36 نط ا تطب ة أث      ن ن فييرف عل ه  مم ي تج ميي  متخر   ن
ت ثث  اثثسة فياثث ليي فيتثث  فشثثترطته  فيتاثثري  ت فيمختلفثثي خرم ثث ً  مف ثثح ً  م ثثريح ً     

عن في  فع  في   ي فيت  تست   في  إمفد  فيمت   ث ين  يثسف غثإن في م ثي ع ث    تأخثس شث له  
في ثثث ن ن   ثثثن خثثثنل ت ثثثم ه  ك غثثثي فيبي نثثث ت فيتثثث  فشثثثترطته  فيتاثثثري  ت  غإنثثثه  م ثثثن 

                                                           
 .98 ي م ن مب عل   فيمر ب فيس اة  ص ثس  ن (35)

  2007 حم  فيس   فيف    فألممفا فيتج ميي مفإلغنت  دفم فيج   ي فيج ي    فإلض   ميي  ض ي  (36)
. مكسيك  حم   يطف  عب  فيي دا  فألممفا فيتج ميي مفإلغنت غ  فيتاري  ت في ر يي  22ص

 .29  ص2011دفم فيفكر مفي  ن ن  فيم ي م   ض ي 
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   كي ن ً   ست نً  اسفته  غن تح   أم تست   في  أب ع يثر أم فطن ه  يلت فمل ألنه  ت
مف  ثثي خ م يثثي  ثثن أ ثث  تح يثث  أم ثث ف م  ثثم ن فيحثثة غ هثث   ماثث   ثث    ثثرف ضمبثث أ 

 .(37 فيكف  ي فيسفتيي أم فيحرفيي أم فيكم ل يل م ي فيتج ميي
 ج م فيمنثظي ا   ضأن في م ي إذف خلم  ن اي ن تح ي  ن عه  كلفأل ضفتجي  م ب     

ذيثثك ت ثثم م فألمكثث ن فينز ثثي ييثثحي فاليتثث ف   غإنهثث  م ن غ ثث ت  ثثفته  ك م ثثي تج ميثثي 
مخر ثثثم  ثثثن نطثثث ا  ثثث ن ن فييثثثرف  غإنهثثث  تتحثثث ل فيثثث   جثثثرد ت هثثث   ثثث ن  أم تجثثث مب 

    ثثر ك فيثثي  ثثن ث ثثه م ثث ثه  يتح يثث  ثسثث  فألثثث فل  كثث ن فيبي نثث ت فيتثث  تت ثثم ه
 .(38 ن عه 
كم   اترل ذكر كلمي شيك غث   ت ثه  ثن أ ث  فيت ثرف علث    ا تثه ضسثه يي  يث مم     

  نظرفً  ي   د تا ضه كب ر ا ن فيث م ت ن  ث  ال نجث ة ضاثأن (39 فيخلط ا  ه م  ن فيسفتجي
رمم  تح يث  نث   في م ثي فيس   أل ر م   هم   مأ    ا   في  فيرأب مفالتج ة فيسب يرى  ث

غ   ت ه  ضا    ريح  مكم  يب م ي  ا   غإن فيحرص عل   ثرمم  ذكثر فضث  في م ثي 
غثث   ت هثث  م  يلغثثي فيتثث  كتبثثم اهثث  م   سثثه فضط يهثث    ثثأت   ثثن ضثث ا ف ثثنا فيم  زعثث ت 
فيتثث   ثث  تثث مم  سثثتقبنً  ثثثث ل ن عهثث   مأن عثث   ذكثثر فضثثمه  غثثث   ت هثث   ثث     ثثة  ثثثن 

                                                           
ض    ي ضف فيبست ن   معل  ش نن ع ف ي  في فغ  غ  فض ضي ت   ن ن فيتج م  مفيتج م   (37)

 .557  ص2011  ا مفت فيحلب  فيح  قيي  ا رمت  ض ي 

 .37 حم   يطف  عب  فيي دا  فيمر ب فيس اة  ص  (38)

فيسفتجي . 321أكر     لك   فيمر ب فيس اة  ص مفيايك فنظر سفتجيضخي ص فيتا ضه ا ن في  (39)
 ي ى فيمار  فألمدن  ا  ذفته  فيكمبي يي ي ى فيمار  فال  مفت .
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يخ  يي  ن أا  فيخي ئص فيت  تتمتب اه  فألممفا فيتج ميثي  ألن عث   ت فميه   ماسة ف
ثس        ن عه  ض ؤدب في  مغ ه   ن  ب  فيمظهر فييه  ستقبنً  ي    فطمئ  نثه 
فيثث  فيت   ثث  اهثثسة في م ثثي  كمثث  أن اثثسة في م ثثي ضثثتك ن  حثثنً  يلتثث خ   ثثن  بثث  في  ثث م 

علثثث  فعتبثثث م أنهثثث  شثثثيك  طمئ ثثث ً  فيثثث   يتح يثثث  ن عهثثث   غ ثثث   أخثثثس فيمظهثثثر فييثثثه في م ثثثي
فيحم  ي فيج  ئيي فيت  تتمتب اه   ع  يثث م نث ف  ضاثأن ن عهث   ث ثه يث ع  فيمظهثر ضثأن 
في م ثثثي فيتثثث   ه راثثث  اثثث  كمبي يثثثي  في ثثثرم في  ثثث م أنهثثث  كثثثسيك أب كمبي يثثثي  غه ثثث    ثثث ن 

غبثثيً    ثثه ف حثث ف ضحثثة فيمظهثثر فييثثه فيثثسب  بىثث  ض ي م ثثي علثث  فعتبثث م أنهثث  ت ثث  شثثي  ً  م 
غ  فالضتف د   ن فيحم  ي في  ن نيي ضا  ه  فيم ن  مفيج  ئ   منتيجيً  ي    م  د فضثمه  
غ هثث  مف ثثتنك  ثث ع  في  ثثس يألديثثي مفضثثت  دفً  فيثث  فيم  ثث  فيمسثثتخلص   هثث  غإنهثث  تف ثث  

 ثم يته  فيج  ئيي.
 ثثن خثثنل  مكمثث  يبثث م يثث  غثثإن أ ثثح ا فالتجثث ة في  ئثث  ضإ   نيثثي تح يثث  نثث   في م ثثي    

فيم  ثثث  فيمسثثثتخلص أم فيمظهثثثر فيمت ثثث مف عليثثثه  حثثث مي ن  ثثثن ممفم ذيثثثك فيت ل ثثث   ثثثن 
ث الت ضطنن فألممفا فيتج ميي  ميكن اسف ضي  ن عل  ثس ا   م  اثسة فألممفا علث  
فيقي   ا   ئفه   كم  أنه أ ر يت  مض  ب خي ئيه  مفيمب دو فيت       عل ه   ث ن ن 

 فييرف. 
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 انيالمبحث الث
 دور البيانات اإللزامية الواردة في الورقة في تحديد نوعها

تت ثثثث د فيبي نثثثث ت فإلي ف يثثثثي فيتثثثث  أم بثثثثم فيتاثثثثري  ت فيمختلفثثثثي أن تت ثثثثم ه  في م ثثثثي     
فيتج ميي  مخ  يً  تلك فيمت ل ي اسكر فضمه  يمث  يثسيك  ثن دمم غث  تح يث  ن عهث   م ث  
يسيك  ن أعر غ  يفم نظر      ه  في  طبي ته   مكسيك  ن أ   تح ي   ث ى فاليتث ف  

أن  ن شأن ذيك أن      عل  فيخنف فيث فئر ثث ل فيمترت  عل  ذيك فيت قيب  كم  
 عل  ضه يي ت فميه   مفعب ت   ا ته  ع   في ث ف   ً إيجابا  هيي اسة فألممفا  م  ي   س 

 ضي م  تؤدب غ  في ه  ي في  أن تح  اسة فألممفا  ح  في   د.
يكثثثن فأل ثثثر  ثثث   يثثث   غثثث  ث يثثثي عثثث   ذكثثثر فضثثث  في م ثثثي غ هثثث   ماثثث  فأل ثثثر فيثثثسب     
 دة  يثث   تح يث  ن عهثث   خ  ثثيً  إذف علم ث  ا  ثث د تاثث ضه كب ثر اثث ن اثثسة فألممفا ا  ث

  م ت لة فأل ر ض يايك مفيسثفتجي  ضث   فيسثح ( أم  ث  تسثم  ض يكمبي يثي يث ى فيماثر  
فال  مفت   ث ه تث م  ا ك  كث ر  غ  تح ي  ن   ا ت ن في م ت ن غ  ث ل خل ام   ثن 

ث خلثثنً  غثث  ثم  ثثي فاليتثث ف  فييثثرغ   مي ثث ف فضثثم هم   ماثث  أ ثثر  ثثن شثثأنه أن  حثث 
فيت   ثث  اهمثث   ثثن  بثث  فيمت ثث  ل ن ضيثث م  تثث   س ضثثلب ً  علثث  ع ثثته   كمثث  يثثؤعر علثث  

   تهم  فالئتم نيي غ  فيت   نت.
يتح يثثث  أم ثثثه فياثثثبه مفالخثثثتنف اثثث ن فألممفا فيتج ميثثثي م ثثث ى فن  ثثث ت ذيثثثك علثثث      

  ع ً  معل  في ح  فيت ي  تح ي  ن عه   غإنه أ ر ض ت  ت  ميه تب
 
 
 



 
 

570 
 
 

 

 م2020لسنة  العدد: األول وم الشرعية والقانونية         علالجملة 

 

 المطلب األول
 التشابه بين األوراق التجارية

تتاثث ضه فألممفا فيتج ميثثي ي م ثثي ا   داثث   يثث   تح يثث  ن عهثث   خ  ثثيً  غثث  ثثث ل     
خل ا   ن اي ن فضمه   ميتح ي  اسف فيتا ضه م ي ن   فنبه فيمختلفي  متح ي  فألع م فيت  

تم   ا  عن   را   ثن فألممفا فألخثرى  متثأع ر ذيثك    سه  اسف فيتا ضه عل      ي 
عل  خي ئيه  مم  ئفه    فيت  ت    اهث  مدمماث  غث  فيت   ث   غإنثه أ ثر ضث ت  ت  ميثه 

 عل  في ح  فيت ي  
 الفرع األول: أطراف الورقة التجارية

إن أطرفف في م ي فيتج ميي مع دا   ا  نن ع  نن  هم ن غ  تح ي  ن   في م ي       
فيتج ميثثي م يثث ن طبي تهثث   مذيثثك غثث  فألثثث فل فيتثث  ال تت ثثمن غ هثث  تلثثك في م ثثي فضثثمه   
ث ه فشترل فيماثر  فألمدنث  أن تت ثمن فيسثفتجي  ضث   فيسثح ( عنعثي أشثخ ص ماث  

ا عليثه( مفضث   ثثن  جث  فألدفم يثه أم أل ثثرة فضث  فياثخص فيثسب يل  ثثه فألدفم  فيمسثح  
 .(40 مت قيب فيس ث 

مفأل ر ال  ختلف ي ى اسف فيمار  ضخي ص فيايك  إذ أشترل أن يت من فيايك     
اي ن ت في ف يي  تختلف غ  أعرا  علث   ثحته  ثن ايث ن ألخثر  م ثن اثسة فيبي نث ت فضث  

ن يثثت  تحريثر فياثثيك فيمسثح ا عليثثه مت قيثب فيسثث ث   أ ث  ضخيثث ص فيمسثتف   ماثث   ث
(  ثن  ث ن ن 229غلث  تت ثمن فيمث د   (41 يميلحته مي   في فئن فألمل يلحة فيث ام فيه

(  ثثن ذفت في ثث ن ن  ثث  أ ثث زت أن يتخثثس 233فيتجثث م  فألمدنثث  اثثسف فيبيثث ن  كثث ن فيمثث د   
                                                           

 (  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  شخ ص فيسفتجي  ض   فيسح (. 124ي   ث دت فيم د    (40)

 .369ع ي  في   ل   في ضيط غ  شرا فيتاري  ت فيتج ميي  فيمر ب فيس اة  ص (41)
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اثثثسف فيبيثثث ن  ثثث مفً  عثثث    كيثثث مم فياثثثيك ض ضثثث  شثثثخص   ثثث ن  ثثثب ذكثثثر ةبثثث م  أل ثثثر 
أم  ثثث ممة ض ضثثث  شثثثخص   ثثث ن  ثثثب ذكثثثر شثثثرل  يثثثيس أل ثثثر( أم   ثثثرفثيً  أم اثثث منه  

يلح  ثث   ما ثث  ال اثث   ثثن فإلشثث م  فيثث  أن   اليثثي في م ثثي فيتج ميثثي يلتثث فمل اثث   سثثأيي ال 
 .(42 تت لة ض ي ظ   في     يسف  ج ز أن تت من     ف   ع     فز فنت  يه  ض يتظه ر

(  ن   ن ن 222غ  فيم د    أ   ضخي ص فيس   أل ر غ   فشترل فيمار  فألمدن     
فيتج م  ضأن يت من شخي ن ام   ن يت    فألدفم يه أم أل ثرة مت قيثب  ثن أناثأ اثسف 
فيسثث    يثثسف أ ثث  ضثثأن ا ثث ك فخثثتنف مف ثثح غثث  شثثخ ص في م ثثي فيتج ميثثي يثث ى فيماثثر  
فألمدنثث  اثث ن فيسثثفتجي مفياثثيك  ثثن   نثث  م ثث ن ضثث   فأل ثثر  ثثن   نثث  آخثثر  يثثسف  م ثثن 

 م ي فيت  أ      مفيت  ال تحت ب عل  اي ن فضمه  إذف ك نم تت ثمن عنعثي في  ل ضأن في
شخ ص غه  ضفتجي أم شثيك  أ ث  إذف ك نثم تت ثمن شخيث ن غهث  ضث   أل ثر  مغث  

 فيح يي فألخ ر   اترل أن تك ن  ت م ي يييغي فيت ه  مييس فأل ر.
ن فضثثمه    ثث  تثثث م  سثثأيي ماثث  أن تت ثثمن في م ثثي عنعثثي أشثثخ ص دمن أن تت ثثم    

غه ثث  ت ثثب فيح ثثر  غثث  تح يثث  ن عهثث  فيمثث  إذف ك نثثم ضثثفتجيً  أ  شثثي  ً   خ  ثثيً  غثث   ثث  
ت فغر ك غي فيبي ن ت فإلي ف يثي فيتث  فشثترطه  فيماثر  فألمدنث  غث  كثن فيث م ت ن غث  اثسة 
في م ثثي  يثثسف ضثثث ك ن أ ثث    ثثث   ي ض يغثثي غثثث  تح يثث  ن عهثثث   فأل ثثر فيثثثسب  ثثن شثثثأنه أن 

ضثثثه يي تثثث فميه   ماثثث   سثثثأيي تت ثثث مض  ثثثب م ثثث ئف مخيثثث ئص  يثثث   س ضثثثلب ً  علثثث 
فألممفا فيتج ميي مأض ت م  دا   فأل ر فيسب ث ف اب   فيف ه في  ع   فالكتف م اسكر 
فض  في م ي ك   فن يه   م نم   ج  أن يثسكر غث   ثتن في م ثي ذفتهث   ألن  ثن شثأن ذيثك 

                                                           
  2006مفالغنت  دفم فيج   ي فيج ي   يل ار  فإلض   ميي  ض ي ا ن  دمي فم  فألممفا فيتج ميي  (42)
 .12ص
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  فيث  أام تهث  م سث   فاليتث ف  أن يؤدب فيث  تح يث  ن عهث   ثرفثيً   ميفثم فنتبث ة      هث
 .(43 فييرغ  فيسب تت م ه

مال اثث   ثثن فإلشثث م  فيثث  أن ا ثث ك أديثثي أم اي نثث ت  ثث  تثثؤدب فيثث  تح يثث  نثث   في م ثثي     
فيخ ييي  ثن فضثمه   ثن ا  هث  ايث ن فضث  فيمسثح ا عليثه  ماث   سثأيي  م ثن فيثرد عل هث  
غثثثث  أن فيماثثثثر  فألمدنثثثث  ال  م ثثثثب  ثثثثن أن   ثثثث ن فيمسثثثثح ا عليثثثثه غثثثث  فيسثثثثفتجي أثثثثث  

ي فيتث  أ    ث  اث  ضثفتجي ميث ع  ث  لهث  ضأنهث  فيمي مف  فيب  ك(  يسف  ث  تكث ن في م ث
شي  ً   خ  يً  غ  فألث فل فيت  تت من غ ه  ك غي فيبي ن ت فيت   اترطه  فيمار  غ  
فياثثي  ت م ثثن ا  هثث  أنهثث   سثثتح ي فألدفم يثث ى فالطثثن   ماثث   ثث م   ثثن  ثث م تثث ميخ 

 أ    ضثه يي تث فميه   ً فالضتح  ا فيج ئ    ن ن ً  غ  كن في م ت ن  فأل ر فيسب     ع ئ  
مياثث     ثث   ي كب ثثر  غثث  تح يثث  ن عهثث   يثثسف ضثث ت  فيلجثث م فيثث  مضثث ئ  فالعبثث ت فألخثثرى 
 ثثن أ ثث  تح يثث  نثث   اثثسة في م ثثي متح يثث  نطثث ا فاليتثث ف  ضم  بهثث   ماثث  كمثث  يبثث م يثث  

 يت  مض  ب  ب أ فيكف  ي فيسفتيي يل م ي فيتج ميي.
كم   م ن إ  غي غرض آخر ا   ما  أن في م ي فيمسح  ي    تك ن شثي  ً  ضث طنً      

مي ع  ث  له  ضأنه  ضثفتجي  كمث  يث  ضثحبه  فيسث ث  علث  شثخص طبي ث  أم    ث ب 
يثثثيس  يثثثرغ ً   غه ثثث  تكثثث ن في م ثثثي عر ثثثي يلتأميثثثث   ثثثن أ ثثث  تح يثثث  ن عهثثث  ماثثث   ثثثث  

 يت  مض  ب ثريي ت فميه .
 
 
 

                                                           
 .47 حم  فيس   فيف    فيمر ب فيس اة  ص (43)
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 وجود عالقتين حقوقيتين الفرع الثاني: 
تتاثثث ضه فيسثثثفتجي  ثثثب فياثثثيك غثثث  م ثثث د عن تثثث ن ث ثثث   ت ن أثثثث ام  اثثث ن فيسثثث ث      

مفيمسح ا عليه مفيمتمثلي ا   د فير     أ   فيث نيثي غهث  في ن ثي فيتث  تثر ط فيسث ث  
  (44 ض يمستف    غ    في ظر في  في ن ي فألمي  نج  ضأن   ظ  فيتاري  ت    فشترطته 

  اثث ت ن في ن تثث ن أ ثثل ت ن غثثث  كثث   ثثن فيسثثفتجي مفياثثثيك علثث  ثثث  ضثث فم  علثثث  مت ثث
فعتب م أن فألمي  ا  فيت  تسمح يلس ث  ضأن  يث م أ ثرفً  يلمسثح ا عليثه  ثن أ ث  
في غ م ضقيمي في م ي فيتج ميي  أ   فيث نيي غت   ع د ً  فيسب  فيسب   مت  ن أ لثه اثسة 

 .(45 في م ي
علث  فيثر    ثثن تاث ضه في ن ثث ت غث  كثث   ثن فيسثثفتجي مفياثيك مخ  ثثيً   ث م ت لثثة     

فأل ثر ا  ثث د    اثث  في غثث م يثث ى فيمسثثح ا عليثثه  غثثإن ا ثث ك فخثثتنف غثث  في  ثثم فيثثسب 
تاثثثثترل فيتاثثثثري  ت فيمختلفثثثثي م ثثثث ا تثثثث فغر اثثثثسف فيم  اثثثث  فيثثثثه  ث ثثثثه  اثثثثترل فيماثثثثر  

ى فيمسثثح ا عليثثه غثث  فيسثثفتجي أن   ثث ن فألمدنثث  ثتثث    ثث     اثث  في غثث م    ثث دفً  يثث 
فيمسثثثثثح ا عليثثثثثه  ثثثثث ي  ً  يلسثثثثث ث  ضمبلثثثثثن  سثثثثث م  علثثثثث  فأل ثثثثث  يمبلثثثثثن فيسثثثثثفتجي م ثثثثثم 

 .(47   ا  م  غ  فيايك غ   فشترل اسف فيمار  ت فغرة م م فنا م فيايك(46 فالضتح  ا

                                                           
 ن اسة فيتاري  ت   ن ن فيتج م  فألمدن  م  ن ن فيم   نت فيتج ميي فال  مفت  م  ن ن فيتج م   (44)

 فيك يت .

 .147 حم   يطف  عب  فيي دا  فيمر ب فيس اة  ص (45)

(  ن   ن ن فيم   نت 512(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  مي  اله  نص فيم د   134فيم د    (46)
 فيتج ميي فإل  مفتيي  ث ه نج  فيح    تا اه ً  ي ى فيمارع ن.
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 ن ا   تظهثر كمث  يبث م يث  أاميثي م ثرمم  تح يث  نث   في م ثي فيتج ميثي  ثن خثنل     
 ن فضثثثمه   م ذف يثثث  تت ثثثمن اثثثسف فيبيثثث ن غثثثإن ذيثثثك ضثثثي  د يلبحثثثه غثثث  اثثثسة في ن ثثث ت ايثثث

فيخ م يي فيت  ناأت ع ه   خ  يً  غ  فألث فل فيت     تيث م غ هث  في م ثي علث  أنهث  
شثثثيك  ميثثث    ثثثن    اثثث  في غثثث م    ثثث دفً ع ثثث  فالناثثث م  غه ثثث  ضثثث ت رض ضثثث ثبه  يلجثثث فم 

   مثتث   سثتطيب فيسث ث  فيثتخلص  ثن اثسف فيج  ئ  ك نه    أ  م شي  ً  دمن م ث 
فيج فم      ض الدع م ضأن في م ي ييسم شي  ً  م نم  ا  ضفتجي  ما   سأيي تحت   في  
فعب ت  م   سثت ع  فير ث   فيث  عن ث ت أخثرى خث م  إطث م في م ثي  مث   ف ث ا  كف يتهث  

يحثث مل خثث ف  فيسفتيثثي  خ  ثثيً  غثث  فألثثث فل فيتثث    ثث ن غ هثث  اثثسف فيسثث ث  ضثث م في يثثي م 
 فيمستف  .

ا  مثث  ع ثث    تكثث ن في م ثثي ع  ئيثثي غهثث  تسثثت   فيثث  عن ثثي أ ثثليي ت اثثأ اثث ن ضثث ثبه      
مفيمستف     ه   ماثسف فأل ثر ي طبثة علث  فيسث   أل ثر  فيكمبي يثي( يث ى فيماثر  فألمدنث  
مفيسثث   أل ثثر أم فيسثث   فألذنثث  كمثث  أضثثم ة فيماثثر  فال ثث مفت   ما ثث  كمثث  يبثث م يثث   م ثثن 

ح يثث  نثث   اثثسة في م ثثي علثث  أنهثث  كمبي يثثي أم ضثث   أل ثثر خ  ثثيً  إذف ت ثثم م  ثثيغي ت

                                                                                                                                                    
(  ن   ن ن فيم   نت 599/1(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  مي  اله  نص فيم د   231/1فيم د    (47)

ا   الا   ن فإلش م  إال فختنف غ  في  م ا ن فيمارع ن فألمدن  مفال  مفت  فيتج ميي فال  مفت . 
 ث ه ث دة فيمار  فألمدن  ا  م فالنا م  ا  م  ث دة فيمار  فال  مفت  ا  م فإل  فم.
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فيت هث  ض يثث غب  كثث ن فيسثثفتجي تفتثثرض م ث د عنعثثي أشثثخ ص فيسثث ث  مفيمسثثح ا عليثثه 
   كم  تت من  يغي فأل ر.(48 مفيمستف  

كم      حيث  تاث ضه  ث  اث ن ضث   فيسثح   ثن   نث  مفياثيك  ثن   نث  آخثر إذف     
 م ثثي فضثث  فيمسثح ا عليثثه مكثث ن أثثث  فيميث مف  فيب ثث ك(  مت ثثم م كثثسيك ت ثم م في

فض  فيمستف     ه  مت قيب ضث ثبه   ماث  أ ثر  ثن شثأنه أن يثؤدب فيث  في  ث   غث  ث ثر  
تت لثثة اتح يثث  ن عهثث  غثث   ثث  اثثسف فيتاثث ضه  ا  مثث   ظهثثر فالخثثتنف غثث  فألثثث فل فيتثث  

ً  علثث  أنهثث  شثثيك مييسثثم ضثثفتجي  تكثث ن غ هثث  في م ثثي  سثثح  ي يلح  ثث   غهثثسف   ثث  ديثثين
  ماث  أ ثر   ث د يل ث ل (49 ألن   ظ  فيتاري  ت ال تج ث  ضثأن تسثح  فيسثفتجي يلح  ث 

ابطننهثث   معلثث  فيثثر    ثثن ذيثثك  م ثثن في ثث ل ضثثأن في م ثثي فيتثث  تخلثث   ثثن فضثث  فيمسثثتف   
  ه     تكث ن ضثفتجي ع ث  تحريراث   ثن  بث  فيسث ث  أب أنثه   يث  ضثأن تكث ن ضثفتجي 

تحريرا   إال أنثه  ث   اتحريراث  يلح  ث  غهث  غث  اثس فيح يثي ت ث  ض طلثي ي ث    ث فز م م 
ذيثثك  م سثثب  اثثسف فيثثبطنن يثث ع  ث  لهثث  ضأنهثث  شثثيك مييسثثم ضثثفتجي ثتثث  ي  ثثسا   ثثن 

 اسف فيبطنن.
 جثثث م أن يلحثثثأل ا ثثث  ضثثثأن فيتاثثثري  ت فيتثثث  ال تسثثثمح اتحريثثثر فيسثثثفتجي يلح  ثثث   ثثث      

  اهثثسف فيخيثث ص  ميبثثرم أ ثثح ا اثثسف فالتجثث ة اثثسف تم شثثم  ثثب  ثث ن ن   يثثف فيم ثثث
                                                           

/ 23   ئيي فيي دم ات ميخ  72فيس ي  889فيط ن م     رفم  ح مي في    فيميريي غ  (48)
م في   ئ  يت من يفأل فيكمبي يي ك ن فيمار  فيميرب  طلة اسف فيلفأل   علم ً  ضأن في رف5/2005

 عل  فيسفتجي.

(  مكسيك فيمار  فألمدن  غ  فيم د  379  ن فيتج م  فيميرب غ  فيم د   م ن اسة فيتاري  ت   ن (49)
 (  ن   ن ن فيم   نت فيتج مب 494(  ن   ن ن فيتج م   مكسيك فيمار  فال  مفت  غ  فيم د   126 

 فال  مفت .
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فيحظر غ  أن اسة فيسفتجي    تت ثرض يمخث طر في ثي   مفيسثر ي  ما ث  ال   ث ن يث ى 
ث  له  فيارع  أ ي مض لي إلعب ت ث ي مثم يته  كم  أن اسف فأل ر    يؤدب في  ت ل ث  

  (50  ث  ل ن اهث  م ن ت اسف فيح      م     د في  عث   فيتاثجب علث   ب يهث   ثن فيمت
م   ارم فتج ة غ  فيف ه ذيك أ   ً  ارغبي فيمارع ن غ  فإلض  م عل     ثي في ثم ن ت 

 .(51 فيت  يتمتب اه  ث    اسة في م ي
 الفرع الثالث: صيغة الورقة    
  ثثث  فأل ثثثر فيمطلثثثة ضثثثأدفم  بلثثثن   ثثث ن  ثثثن في  ثثث د مفيلفثثثأل فيثثثسب  حثثث د نثثث   في م ثثثي     

  علثثث  فعتبثثث م (52 متنز ثثثي فيتثثث  ثثثث دته  فيتاثثثري  ت فيمختلفثثثيفيتج ميثثثي  ثثثن فيبي نثثث ت في
أنهم     فن  ثن فيبي نث ت فإلي ف يثي فيتث  فشثترطته  تلثك فيتاثري  ت  ماثسف فيثتنز   م ثن 
أن يثثثؤدب فيثثث  م ثثث د تاثثث ضه اثثث ن فيسثثثفتجي مفياثثثيك  خ  ثثثيً  إذف ت ثثثم م في م ثثثي اثثثسة 
فيييغي دمن أن تت من فضمه   ك ن فيييغي ت   ن طي فاليت  م ا ن فيسفتجي مفيايك  

 ثثثثن ايثثث ن فضثثثثمه  مت ثثثثم م  ثثثيغي فأل ثثثثر غإنهثثث  ضثثثثتك ن عر ثثثثيً   غثثثإذف خلثثثثم في م ثثثي
ينخثثثتنف ثثثث ل ن عهثثث   مياثثثترل غثثث  اثثثسة فييثثثيغي أن تكثثث ن  ثثثريحي م سثثثيطي   ثثثر 

                                                           
. مكسيك ع ي  في   ل   في ضيط غ  شرا فيتاري  ت 56 حم  فيس   فيف    فيمر ب فيس اة  ص (50)

 .335فيتج ميي  فيمر ب فيس اة  ص

ع ي  عب  فأل  ر في   ل   فألممفا فيتج ميي غ  في  ن ن فيتج مب فألمدن  مفتف قي ت   يف  (51)
 .77فيم ث    فيمر ب فيس اة  ص

   لك   فألممفا فيتج ميي مفي ملي ت فيميرفيي  دفم فيث  غي يل ار مفيت زيب  عم ن  ض ي أكر   (52)
 .39  ص 2009
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  ميسثت ب ضثأن   ث ن فيت ل ثة علث  (54   م ال غ  ت     ا  في  ن ن (53   ل ي عل  شرل
فياثثيك  ميف ثث  شثثرل مف ثثف أم غ ضثثخ  ألن اثثسف فيت ل ثثة ال يتفثثة  ثثب طبي ثثي فيسثثفتجي أم 

 .(55 ض      فز في غ م ضقيمته  إال ع   تح ة فيارل أم ع   تح  ه مثس  فيارل
إن فشثثترفل  ثثيغي     ثثي يل م ثثي فيتج ميثثي  ثثأت   ثثن ضثث ا أن فاليتثث ف  فييثثرغ    ثث      

فيت ف  ً  ش لي ً  مثرفي ً   ماثسة فياث ليي مفيحرفيثي يهث  أام تهث  غث  تح يث  فيبي نث ت فيث فمد  
في م ي  مال  م ثن فيتح ثة  ثن  ثحي في م ثي مفكتمث ل شثرمطه  في  ن نيثي إال  ثن غ  اسة 

خثثثنل فيبي نثثث ت فيم  ثثث د  غ هثثث   يثثثسف ال  م ثثثن فيلجثثث م يتكملثثثي اثثثسة فيبي نثثث ت  ثثثن خثثثنل 
مضثثث ئ  فالعبثثث ت فألخثثثرى  ألن  ثثثن شثثثأن ذيثثثك أن يثثثؤدب فيثثث  فيفيثثث  اثثث ن شثثث   فيسثثث   

 .(56 م    عه
  كمثث  يبثث م يثث   ثثن خثثنل  ثثرفم  فيبي نثث ت فإلي ف يثثي  م ثثن ثثث  اثثسف فيتاثث ضه فيح  ثث    

فألخرى مكسيك فالختي ميي  غإذف ت م م في م ي أ رفً    ر   لة عل  شثرل ضثأدفم  بلثن 
   ن  ن في  ث د  مك نثم اثسة في م ثي  سثح  ي علث   يثرف مك نثم يلح  ث  أم أل ثرة  

 ن أنه    تظهر ي ي   غهسف    د ينضت ت   ضأن اسة في م ي ا  شيًك  مذيك عل  فير   
                                                           

 يطف  كم ل طه مكسيك عل  فيب ممدب  في  ن ن فيتج مب  فألممفا فيتج ميي  فإلغنت  في   د  (53)
 .48  ص2001فيتج ميي  عملي ت فيب  ك(    ا مفت فيحلب  فيح  قيي  ا رمت  ض ي 

   ئيي    ا مفت شب ي   فن ن فيارا ض ي  1998يس ي  44 رفم  ح مي فيتم    فألمدنيي م    (54)
2013. 

 حم   حم د فيميرب  أث    فيايك   ني ً  م   ئي ً   دفم فيمطب ع ت فيج  عيي  فإلض   ميي   (55)
 .250  ص1999ض ي 

دفم فيج   ي فيج ي    فإلض   ميي  ع  شي عب  في  ل  ت  ز  في  فن ن غ  فألممفا فيتج ميي  (56)
 .53-48  ص2012ض ي
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غر ثثثيي أخثثثرى  ف داثثث  أن في م ثثثي إذف ت ثثثم م  ثثثيغي فأل ثثثر مك نثثثم  سثثثح  ي يلح  ثثث  
مضثثحبم علثث   يثثرف اثث  ضثثفتجي غثث  فأل ثث  ع ثث  ضثثحبه  يك هثث  ت ثث  ض طلثثي ك نهثث  
ضثثثحبم يلح  ثثث   عثثث  يثثث ع  ض ثثث  ذيثثثك ث  لهثثث  ضأنهثثث  شثثثيك مييسثثثم ضثثثفتجي يلهثثثرا  ثثثن 

   فيمح مثثي  ثث   سثثتخ   فيثثه طرغثث  في ثث ف  أديثثي ضطننهثث    مثث  يثثؤدب فيثث  ثثث مث نثث ف  أ ثث
فعبثث ت أخثثرى   ثثن شثثأنه  أن تف ثث  في م ثثي كف يتهثث  فيسفتيثثي  ماثث   ثث  يثث   س ضثثلب ً  علثث  

 إ   نيي أم ضه يي ت فميه .
م ثث    ثثم فيلج ثثي في  ن نيثثي فيخ  ثثي ضفيثث  فيم  زعثث ت فيمت ل ثثي ضثث ألممفا فيتج ميثثي     

فعتبثث م فألممفا  حثث  فيثث ع ى كمبيثث الت م نمثث  اثث  غثث  فيمملكثثي في ر يثثي فيسثث  د ي ض ثث   
ضثث  فت ع د ثثي  م  يتثث ي  ال ت ثث  أممف ثث ً  تج ميثثي  ثتثث  غثث  فألثثث فل فيتثث  تت ثثمن غ هثث  
ض   فيبي ن ت فإلي ف يي يلكمبي يي  ك نه  ت م م ةب م " تت ه  ا غب قيمي فييك" ك ن 

تبثثر اثثسة فيلج ثثي اثثسة أن فيت هثث  ض يثث غب اثث  شثث م مفأل ثثر ض يثث غب شثث م أخثثر  كمثث  يثث  ت 
 .(57 فألممفا ض  فت أل ر ك نه  خ ييي  ن ةب م  فيس   أل ر أم شرل فأل ر

اهسف فيخي ص   م  ح مي في    فيميريي ضأن في م ثي فيتث  تت ثمن شخيث ن    
ام   حرم فيس   مفيمستف    متت من كسيك ت ه   ن شخص  حرما  ضأن ي غب  بلغث ً  

     ن ا  ض   أل ر مييسم كمبي يثي كمث  أ ثف   ن في   د في  شخص أخر غ    ع
 .(58  عل ه  أطرفغه  اسة فييفي

                                                           
   ئيي فيي دم  1404يس ي  20 رفم فيلج ي في  ن نيي غ  مزفم  فيتج م  فيس  د ي غ  فيط ن م    (57)

 .2013    ا مفت شب ي   فن ن فيارا 22/4/1404ات ميخ 

فيي دم ات ميخ    ئيي  73يس ي  163 رفم  ح مي في    فيميريي غ  فيط ن م    (58)
 .2013منشورات شبكة قوانين الشرق   12/11/2009
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كمثثث  مأت  ح مثثثي فيتم  ثثث  فألمدنيثثثي ضثثثأن فياثثثيك ضمفه  ثثثه في ثثث ن ن    ثثث  شثثثي  ً  إذف     
فشثثتم  غثث   ت ثثه علثث  كلمثثي شثثيك  مت ثثمن أ ثثرفً    ثثر   لثثة علثث  شثثرل ضثثأدفم  بلثثن 

فألدفم مت من ت ميخ ً  مفث فً  مت  تسي له    ن  ن في   د مفض  فيمسح ا عليه م   ن 
ات قيب فيس ث   م   مً  عل  م  د اسة فيبي ن ت  مي ه  غثإن فياثيك ا ث  ال   ث  ضث  فً  

  ماثثثسف    ثثث  ضثثثأن  ح مثثثي فيتم  ثثث  غثثث  اثثثسف فيمجثثث ل  ثثث  (59 ع د ثثث ً  كمثثث  فدعثثث  ضثثث ثبه
ن فألممفا م ثثن فضثثتخ  م فيبي نثث ت فيثث فمد  غثث  في م ثثي فيتج ميثثي يتم   اثث  عثثن   راثث   ثث

 ثثم ه  فييثثيغي  ماثث   سثثأيي ضثثهلي غثث   ثث  م ثث د ايثث ن تح يثث  نثث   فياثثيك ماثث  يفثثأل 
فيايك غ  فيمتن  كم   نثأل عل   ح مي فيتم    فألمدنيي ضأنه  ي  تأخس ضفكر  فيمظهر 
فيمت ثثث مف عليثثثه غثثث   رفماثثث  اثثثسف  م نمثثث  فعتمثثث ت علثثث  غكثثثر  تثثث فغر فيبي نثثث ت فإلي ف يثثثي 

 ثثن أ ثث  تح يثث  ن عهثث   اثثسف    ثث  أنهثث  فعتمثث ت علثث  غكثثر  فيم  ثث   مي هثث  غثث  في م ثثي 
 فيمستخلص  ن في م ي يتح ي  اسف في   .

 ج م أن يلحأل ا   ضأن فيما لي    تث م كسيك غ  فألث فل فيت  تسح  غ ه  مم ثي     
تج ميي غ  دميي متك ن  ستح ي فألدفم غ  دميي أخثرى  م ثن أاثرز  ث  يت لثة اثسيك اث  

يي في م ثثي فيتج ميثثي اثث ن   ثث ن  فيسثثح  مفي غثث م  كمثث  اثث  فيحثث ل عليثثه غثث  فخثثتنف تسثثم
فخثثثتنف تسثثثثميي فيسثثثثفتجي يثثثث ى فيماثثثثرع ن فألمدنثثثث  مفال ثثثث مفت   ث ثثثثه  طلثثثثة فيماثثثثر  
فال  مفت  عل  فيسفتجي يفأل فيكمبي يي  م  الً  يهسة في  طي    تك ن فيمس ئ  ضهلي غ  

 ذف ي  ك نم اسة في م ي خ ييي أ نً   ن       تطب ة أث    ت  ز  في  فن ن  ميكن  
 اي ن تح ي  ن عه ؟

                                                           
  20/9/2006   ئيي فيي دم ات ميخ  2006ض ي  438 رفم  ح مي فيتم    فألمدنيي م    (59)

 .2013  ا مفت شب ي   فن ن فيارا يس ي 
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ا ثث   جثث  في   ثث  فال ثث مفت  نفسثثه  ل  ثث ً  اتطب ثثة أث ثث    ثث ن ن فيتجثث م  فألمدنثثث       
عل  فعتب م أنه في  ن ن في ف   فيتطب ة  ما   يل   اتح ي  ن   اسة في م ي ي ى فيمار  

اثثر  فال ثث مفت  فيثثسب ال   تثثرف اهثثسة في م ثثي فألمدنثث  م ثثن عثث  تح يثث   ثث     الهثث  يثث ى فيم
مي ف  عل ه   في فيبطنن  فأل ر فيسب  ن شأنه أن    ة ت فميه  ما   ث  يت ث مض 

 . (60  ب خي ئص مطبي ي فألممفا فيتج ميي
كم  يرى فتج ة غ  فيف ه اهسف فيخي ص ضأن فختي ص   ن ن  حث  ناث م فاليتث ف      

ج ميي     ذفت طبي ثي  ل  ثي مييسثم فختي ميثي  غهث  فييرغ  غ  تح ي  ش   في م ي فيت
  ميثثرى فتجثث ة أخثثر غثث  فيف ثثه ضثثأن في بثثر  ال تتحثث د ض يم ثث ن (61 فختيثث ص آ ثثر مفي ف ثث 

فيثسب تثث  فيثه فناثث م في م ثي أم فيلغثثي فيمسثثت ملي غث  ذيثثك فيم ث ن  م نمثث  تكث ن في بثثر  غثث  
ف فيتسثثمي ت إذف ك نثثم فيلغثثي فيتثث  تثث  فضثثت م يه  غثث  تحريثثر اثثسة في م ثثي غثث  ثثث ل فخثثتن

 .(62 تلك في م ي تت من فضم ً   ختلفً  ا ن    ن  فالنا م مفي غ م
 
 
 
 

                                                           
في ميي   أت     ف فيمارع ن فألمدن  مفال  مفت  ضخي ص فخ    ش   في م ي فيتج ميي ي  ن ن  (60)

غ    دته  فيث يثي  1930فيت  ثرمت عل  ف ليمه  تلك في م ي فنسج   ً   ب فتف   ت    يف يس ي 
 غ    دته  فيرفض ي.  1931مكسيك ض ي 

 .58ع  شي  حم  عب  في  ل  فيمر ب فيس اة  ص (61)

 .43أكر     لك   فألممفا فيتج ميي مفي ملي ت فيميرفيي  فيمر ب فيس اة  ص (62)
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 المطلب الثاني
 االختالف بين األوراق التجارية

تت  د فألممفا فيتج ميي متختلف أث   ه   معل  فير    ن م ث د فيتاث ضه اث ن اثسة      
ت لثة فأل ثر ض يسثفتجي مفياثيك  غثإن فألممفا مثس     ت  اي نه ض ض  ً  خي  ث ً   ث م 

ا ث ك فخثتنف غثث  اي ن تهث  فيماثرمطي   ن نثث ً مفألث ث    فيتث  تخ ثثب يهث  اثثسة فألممفا  
ميم ثن كثسيك ، ماسف فالختنف    يؤعر عل   حته  إذف ي  تت ثمن ايث ن تح يث  ن عهث 

ب  ن خنل اسف فالختنف فيتم    ا ن اسة فألممفا  ن   ن   م ثن   نث  أخثر  ث  ن ث
غثث     ثث   غثث     ثثي فألاميثثي  لخيثثه أن في م ثثي فيتثث  أ    ثث   ثث   يثث  أطرفغهثث  ضثثأن 
تكثث ن شثثي  ً  ع ثث  تحريراثث   ك نهثث  ال تت ثثمن فضثثمه  إال أنهثث   ثث  تف ثث     ثث  فيسثثفتجي 

 (63 مفي  س كثسيك  م ذف كث ن  ثن فيسثه يي ضم ث ن تم  ث  فيسثفتجي مفياثيك عثن فيكمبي يثي
ي   د فختنغ ت  ت  د  تت لة ضاخ ص في م ثي م ثيغته   إال أن ا ث ك  ث   ي ض يغثي 
غ  فيتم    اث ن فيسثفتجي مفياثيك  ماث  أ ثر ال  م ثن تح يث ة إال  ثن خثنل ايث ن أم ثه 

ميثث ع  فيثث   فالخثثتنف ا  هثث   علثث  فيثثر    ثثن أن اثثسف فالخثثتنف  ثث    ثثرأ  ثثن  ثث نب ن
يتح يثث  ن عهثث    يراثث   أم فيبحثثه غثث  فديثثي فالعبثث تتفسثث ر إمفد  فطثثرفف في م ثثي ع ثث  تحر 

ماسف فالخثتنف اث ن فألممفا فيتج ميثي مأعثرة علث  تح يث  ن عهث  ضث ت  ت  ميثه علث  في حث  
 فيت ي  

 
 
 

                                                           
 ا  فيلفأل فيسب أطل ه فيمار  فألمدن  عل  فيس   فألذن  أم فيس   أل ر ي ى فيمار  فال  مفت .م  (63)
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 الفرع األول: اختالف التواريخ
تظهثثر أاميثثي فيتثث فميخ غثث  فألممفا فيتج ميثثي ضاثث    لثث  ممف ثثح  م ثثن خثثنل اثثسة     

ن عهثثثث  إذف ك نثثثثم ال تت ثثثثمن فضثثثثمه   ماثثثثسف  ثثثث م ت لثثثثة فأل ثثثثر  فيتثثثث فميخ  م ثثثثن تح يثثثث 
ات ميخ  فالناث م مفالضثتح  ا  يمث  يتث ميخ فالناث م  ثن أاميثي غث  تح يث  أاليثي فيسث ث  
أم فيمحثثرم  أم يتح يثث  إذف ك نثثم في م ثثي  سثثح  ي غثث  غتثثر  فيريبثثي  أم  ثثن أ ثث  تح يثث  

ي فألدفم ض ثثث    ثثث   ثثث    ي ثثث د فالضثثثتح  ا إذف ك نثثثم  سثثثح  ي اتثثث ميخ   ثثث ن م سثثثتح 
  أم يتح يثثث  فيمثثث   في ف ثثث  (64     ثثثي  ثثثن تثثث ميخ فالناثثث م ض ي سثثثبي يلسثثثفتجي مفيكمبي يثثثي

ت ثث  مه  غ هثث  يلمسثثثح ا عليثثه  ثثثن أ ثث  فالطثثن  إذف ك نثثثم  سثثح  ي م سثثثتح ي فألدفم 
ي ى فالطن  أم ض               ي  ن فالطن   كم  أن ا  ك أاميثي كب ثر  يتث ميخ 

د  ثثن خنيثثه   فع ثث  ت ثث    في م ثثي يل غثث م  كمثث  تبثث أ  ثث د فيت ثث د  فالضثثتح  ا  ث ثثه تحثث  
 ض يسري ن  ن اسف فيت ميخ.

 ث  تظهثر يث ي   غر ثي ت عث   تت لثة ض ي م ثي فيتث  ال تت ثمن فضثمه  مفيمثرفد تح يث      
ن عه   كأن تت من في م ي يت ميخ ن أث ام  يإلنا م مفألخر ينضثتح  ا  م   ث د اثسة 
فيفر ثثيي نكثث ن أ ثث   ضثثفتجي أم ضثث  فً  أل ثثر  كمبي يثثي(  مضثث ت  فضثثتب  د غر ثثيي ك نهثث  

دنثثث  اي نثثث ت في ف يثثثي  جثثث  أن تت ثثثم ه  فيسثثثفتجي أم شثثثيك  ث ثثثه فشثثثترل فيماثثثر  فألم 
  غثثإذف ت ثثم م  ثثيغته  أ ثثرفً  (65 فيسثث   أل ثثر  ثثن ا  هثث  تثث ميخ  فالناثث م مفالضثثتح  ا

                                                           
غ زب  حم  ض     فألممفا فيتج ميي غ    ن ن دميي فال  مفت في ر يي فيمتح    فعرفم يل ار  (64)

 .37  ص2013مفيت زيب  فألمدن  م  تبي فيج   ي  فيا م ي  ض ي 

 ن   ن ن فيتج م  فالمدن  ا  ت  ا  فيم د  فألمي   ن   ن ن   يف فيم ث   ( 124نص فيم د    (65)
 (  ن   ن ن فيم   نت فيتج ميي فال  مفت .478مي  الهم  فيم د   
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  ميكثثن فيسثثؤفل فيثثسب (66 ض يثث غب غهثث  ضثثفتجي م ن ت ثثم م  ثثيغي فيت هثث  غهثث  كمبي يثثي
مت ثثم م   طثثرا نفسثثه ا ثث   ثث ذف يثث  كثث ن  يثث  فألطثثرفف ضثثأن تكثث ن اثثسة في م ثثي شثثي   ً 

أ رفً  ض ي غب مك ن فيمسح ا عليه  يرغ ً  مك نم تت من ت ميخ ن غه  ت   شي  ً م ن 
يثث  تكثثن كثثسيك غمثث  اثث ؟  ماثث   م ثثن أن تتحثث ل فيثث  ضثثفتجي أ  أنهثث  تتحثث ل فيثث  ضثث   

 ع دب متخر   ن إط م فألممفا فيتج ميي؟
  اثثث   جثثث م أن يلحثثثأل اهثثثسف فيخيثثث ص ضثثثأن فياثثثيك ال يت ثثثمن ضثثث ى تثثث ميخ مفثثثث     

ت ميخ فالنا م  غإن ت من أكثر  ثن تث ميخ أ ثبح  حث  فخثتنف غ هث  ثث ل طبي تثه  
(  ثن 245/1إذ يرى فتج ة غ  فيف ه أنه يب    حتفظ ً  ضيفته كاثيك كث ن أن فيمث د   

  ن ن فيتج م  فألمدن  ت    ضأن فيايك      ستح  ً  يألدفم دفئم ً  ي ى فالطثن  مأب 
  ا  مثثث  يثثثرى فتجثثث ة أخثثثر ضثثثأن فياثثثيك فيح  ثثث  (67 يثثث    ثثثن ايثثث ن  خثثث يف يثثثسيك   ثثث  كثثثأن

  ث ثه يثرى أ ثح ا اثسف فالتجث ة (68 يت ميخ ن  ف    فته كاثيك ميأخثس ث ث  فيسثفتجي
أن فيايك ال  ج ز أن يت من ض ى ت ميخ مفث  ا  ت ميخ فالنا م ما   ث   م ث ة  عثن 

 . (69 فيسفتجي

                                                           
ثس  فيمار  فال  مفت  غإن فيتسميي ا  فيس   فإلذن   فيس   أل ر( ما  أ ر ع ام ا ص فيم د   (66)

 فال  مفت . (  ن   ن ن فيم   نت فيتج ميي 481 

 حم  ع د  فيجب م  فيحم  ي فيج فئيي يلايك غ  في  ن ن فألمدن   دمفضي    مني(      ي  ؤتي   (67)
 .49-46  ص1989ض ي 

 حم د فيكينن   في  ن ن فيتج مب  فألممفا فيتج ميي(   معيي عم ل فيمط ضب فيت  منيي  عم ن   (68)
 .239  ص1994ض ي 

 . 289عي فيتج ميي فيميرفيي  فيمر ب فيس اة  ص حم د فيكينن   فيم ض   (69)
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ال تت ثثثثمن فضثثثمه   متت ثثثثمن  ا ثثث مً  علثثث  ذيثثثثك أضثثثتطيب في ثثثث ل ضثثثأن في م ثثثثي فيتثثث     
تثث ميخ ن  م ثثن أن  حثث د ن عهثث  علثث  أنهثث  ضثثفتجي مييسثثم شثثيك  ميم ثثن تم   اثث  عثثن 
فيسثثث   أل ثثثر  ثثثن خثثثنل  ثثثيغت  فأل ثثثر أم فيت هثثث   يثثثسف  ثثث    ثثث ن تثثث ميخ في م ثثثي ثثثث فً  

 غ  نً  غ  تح ي  ن عه .
  غث  ثث ل كم   ث  تظهثر أاميثي فيتث فميخ غث  تح يث  نث   في م ثي غث  غثرض آخثر   ث      

خلثثث  في م ثثثي فيتثثث  أ    ثثث   ثثثن فيتثثث ميخ  غه ثثث ك ف مثثث   غ هثثث  علثثث  أن خلثثث  فياثثثيك  ثثثن 
  ا  م  يرى فتجث ة آخثر أن فياثيك ال  ف ث   ثفته إذف خثن (70 فيت ميخ  ف  ة  فته كايك

  ميثسا  أ ثح ا اثسف فالتجث ة ض  ث فً  غث  دعث   فيماثر  فألمدنث  (71  ن ت ميخ فالنا م
(  ثن  ث ن ن فيتجث م  فألمدنث   ضح ثه يثت  فضثتب فل 292م د   في   رمم  ت  ي  نص في

اي ن ت ميخ فالنا م ات ميخ ت     فيايك يلمسح ا عليه  ن أ ث  فيحيث ل علث     اث  
 .(72 في غ م

                                                           
  دفم فيث  غي يل ار 2ع ي  في   ل   شرا في  ن ن فيتج مب  فألممفا فيتج ميي معملي ت فيب  ك(    (70)

. مكسيك  حم   يطف  عب  فيي دا  فيمر ب 226،227  ص2005مفيت زيب  عم ن  ض ي 
 مب  فألممفا فيتج ميي  دمفضي    مني(  فيمر ب . مكسيك أكر     لك   في  ن ن فيتج215فيس اة  ص
. مكسيك  ؤي  أثم  عب  فت  فألاميي في  ن نيي يت ميخ فنا م فيايك  ضحه   ا م 329فيس اة  ص

 .11  ص2005ي  ير  ض ي  34غ   جلي مما في  فن ن      ي ط ط    

  1982ميرفيي  عم ن  ض ي إارفهي  ض ر  فألث    في  ن نيي يحم  ي فيايك    ه  في مفض ت في (71)
 .41ص

ن ئ  عب  فيرثمن   يح  ت ميخ ف  فم فيايك مأام ته فيتج ميي مفيج فئيي    تبي دفم فيث  غي   (72)
 .9  ص1993عم ن  ض ي 
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يبثثث م يثثث  اهثثثسف فيخيثثث ص ضثثثأن فياثثثيك فيخثثث ي   ثثثن تثثث ميخ فالناثثث م ال   ثثث  شثثثي  ً      
(  ثن  ث ن ن 229فألمدنث  غث  فيمث د    ض يم    في  ن ن   مفي ي   عل  ذيك ضأن فيمار 

فيتج م  ي   ج له  ن  من فالضتث  مفت فيت  ال تؤعر عل   حي فيايك إذف خثن   هث  
/ه(  ثن ذفت 125كم  ا  فيح ل عليه غ  فيسفتجي  إذ فعتبر اسف فيمار  غث  فيمث د   

  فيثثه في ثث ن ن ضثثأن فيسثثفتجي إذف خلثثم  ثثن ايثث ن فالناثث م في ثث  فيتثث ميخ فيحقي ثث  فيثثسب تثث
  ماثثثسف   ثثث د يل ثثث ل ضثثثأن في م ثثثي إذف خلثثثم  ثثثن (73 تسثثثليمه  يلمسثثثتف   اثثث  تثثث ميخ فناثثث ئه 

فيت فميخ م ن فضمه  غإن فيم    فيمستخلص   ه     ي ل عل  أنه  ضث   ضثح   معلث  
فيثر    مث  تث ثرة اثسة فيمسثأيي  ثن  اث ك   سثتقبنً   ث  تت لثة ض دعث م فيمسثتف     هثث  أم 

ما  أ ر كم  يب م ي   م ن ثله  ثن خثنل فيبي نث ت فألخثرى  غثإذف ث  له  ضأنه  شيك  
ك نثثم يلح  ثث  غهثث  أ ثثرا فيثث  فياثثيك فيب طثث  يخل اثث   ثثن فيتثث ميخ  م ذف ذكثثر فيثثه فضثث  

 فيمستف   غه  ضفتجي  م ذف ت م م  يغي فيت ه  مييس فأل ر غه  ض   أل ر.
 الفرع الثاني: المستفيد من الورقة

 ميثثي فيمثث  ا  هثث  ضخيثث ص فيمسثثتف     هثث   ميظهثثر اثثسف  ليثث ً  تختلثثف فألممفا فيتج    
 ث م ت لثثة فأل ثثر ض ياثثيك  ثثن   نثث  م  يسثثفتجي  ثثن   نثث  أخثثر  أ ثث  ضخيثث ص فيسثث   
أل ر غه  ك تا ضه مف ح غث  فيمسثتف     ثه  ثب فيمسثتف    ثن فيسثفتجي  ثب غث ما يتمثث  

                                                           
(  ن   ن ن فيم   نت 485خ يف فيمار  فال  مفت       م ضه فيمار  فألمدن  غ  فيم د    ي   (73)

فيتج ميي  ث ه ي  ت ب اسة فيم د  ت ميخ فالنا م  ن  من فالضتث  مفت في فمد  غ ه   مفيت  ال تؤعر 
بب ً  غ  عل   حي فيكمبي يي  يسف     خل  فيكمبي يي ي ى فيمار  فال  مفت   ن ت ميخ فالنا م ض

 (  ن ذفت في  ن ن.597ضطننه   م  فس فيم      م اسف فيمار  فيم  يت لة ض يايك غ  فيم د   
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 ثثر  جثث  أن غثث   ثثيغي كثث  مم ثثي   همثث   غب  مثث   جثث  أن تت ثثمن فيسثثفتجي  ثثيغي فأل
 يت من فيس   أل ر  يغي فيت ه .

 جثث م أن يلحثثأل ا ثث  ضثثأن فيماثثر  فألمدنثث   ثث  أ ثث ز ضثثح  فيسثثفتجي أل ثثر فيسثث ث      
  أ   ضخي ص فيايك غ ث  أ ث ز اثسف (74 نفسه أم ضحبه  عليه أم ضحبه  ياخص أخر

فيمار  ضأن    ن فيمستف    ن فيايك شخص  سم   ثب فيث ص علث  شثرل فأل ثر غث  
أم ا منه أم أن    ن فيمستف     ه شخص  سم   ب ذكر ةب م  ييس أل ثر أم  فيايك

 .(75 أن    ن يح  له
اثثثسف فأل ثثثر يثثث ع  يل ثثث ل ا  ثثث د فخثثثتنف فيمثثث  يت لثثثة ض يسثثثفتجي مفياثثثيك  إذ أ ثثث ز     

فيماثثر  فألمدنثث  فياثثيك يلح  ثث  ا  مثث  يثث   جثث  فيسثثفتجي يلح  ثث   ميثثأت  ذيثثك  ثثن ضثث ا 
يه ف في  فت  م  خ طر في ي   مفيسر ي  ألن فتخث ذ في م ثي يهثسف فال رفم في   ئ  فيسب 

  كم   ثأت  ت  ثه فيماثر  فألمدنث  (76 فيا   ضيفتح فيب ا عل  ت فميه  ضطرية فيتظه ر
اهثثسف فيخيثث ص فنسثثج   ً   ثثب  ثث   ثث م ضثثه  ثث ن ن   يثثف فيم ثثث   علثث  فيثثر    ثثن أن 

ن ن   يثثثف  ثثثن   نثثث   ثثثب فخثثثتنف فيماثثثر  فألمدنثثث  مفيتاثثثري  ت فيتثثث  ت تمثثث  فيثثث   ثثث 
فيتاري  ت فيت  ال ت تم  في  اسة فيمجم عي  ن   ن  آخثر كمث  يثرى فتجث ة غث  فيف ثه 

  ماث  (77 غ     ضم ا فيماثر  فألمدنث  اتظه ثر فيسثفتجي يلح  ث     د    ن   اري  ً 
(  ثثثثن  ثثثث ن ن فيتجثثثث م  142/3  143/3  126/1أ ثثثثر  جثثثث  ضثثثث  ة غثثثث  نثثثثص فيمثثثث فد  

                                                           
 (  ن   ن ن فيتج م  فألمدن .126/1،2،3اسف    أش مت يه فيم د    (74)

 (  ن   ن ن فيتج م  فألمدن . /أ  ا  2331يلتفي   غ  ذيك أنظر نص فيم د    (75)

 .335 ضيط غ  شرا فيتاري  ت فيتج ميي  فيمر ب فيس اة  صع ي  في   ل   في (76)

 .58أكر     لك   فألممفا فيتج ميي مفي ملي ت فيميرفيي  فيمر ب فيس اة  ص (77)
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تج ة ضأن فأل   غ  فيايك أن    ن يح  له ض فم ذكر فيه أنثه فألمدن   ميرى ذفت فال
يح  له أ  ذكر فيه فض  فيمستف     ه  ب ةب م  أم يح  له أم ي  يسكر فيه فض  فيمستف   

 .(78   ه أم ةب م  يح  له
اثثسف فأل ثثر   ثث د يل ثث ل ضثثأن في م ثثي فيتثث  أ    ثث  إذف ك نثثم ال تت ثثمن فضثثمه  مك نثثم     

يلح  ثث   غهثثسف    ثث  ض ي ثثرمم  أنهثث  شثثيك مييسثثم ضثثفتجي  ألنهثث  يثث  ك نثثم ضثثفتجي غثثإن 
ث مهثث  فيثثبطنن  علثث  فيثثر    ثثن م ثث د غر ثثيي ت  ثث  ضثثأن اثثسة في م ثثي اثث  ضثثفتجي 

لي  ما   سأيي ت ت ث   ثرمم  فيبحثه غث  ميك ه  ثرمت يلح     أب أنه  ضفتجي ض ط
عن  ت أخرى مغ  فعب ت مف  ي تحريرا    م   ف   في م ي كف يته  فيسفتيي  أ   ك ن اسة 
في م ي ضث  فً  أل ثر مييسثم ضثفتجي  غهث   سثأيي  م ثن فضثت ب طه   ثن فيبي نث ت فألخثرى 

 فيت  تت م ه  اسة في م ي خ  يً  فيييغي.
 ر موجودة في الورقةالفرع الثالث: شروط ومظاه

 ثث  ت  ثث  ض ثث  فياثثرمل مفيمظثث ار غثث  في م ثثي فيثث  ال تت ثثمن فضثثمه    م ثثن  ثثن     
خنيهثثث    رغثثثي ن عهثثث  فيمثثث  إذف ك نثثثم ضثثثفتجي أ  شثثثيك أم ضثثث  فً  أل ثثثر  ث ثثثه أ ثثث زت 
ض   فيتاري  ت م  ه  فألمدن  إ  غي ض ث  فيبي نث ت مفياثرمل علث  في م ثي فيتج ميثي 

ته  م ثثث  تثثث ل علثثث  ن عهثثث   ث ثثثه ضثثثمحم اثثثسة فيتاثثثري  ت يثثثيس يهثثث  تثثثأع ر علثثث   ثثثح
اب  ثثه  غثث  فيسثثفتجي أم فيسثث   أل ثثر ميثث  تسثثمح اهثث  غثث  فياثثيك  ماثثسف فيم  ثث   ضثث ت  

 ت  ميه تب ع ً  عل  في ح  فيت ي  
 
 

                                                           
 .243أكر     لك   فيمر ب ذفته  ص (78)
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 أوالً : شرط الفائدة في الورقة 
 ثث  تت ثثمن في م ثثي فيخ ييثثي  ثثن فضثثمه  ياثثرل   ت ثث ة فضثثتيف م غ ئثث     ن نيثثي علثث      

 بلغهثث   ماثث  أ ثثر  م ثثن أن  سثثتخلص   ثثه ضثثأن اثثسة في م ثثي اثث  ضثثفتجي أم ضثث   أل ثثر 
مييسم شيك  مي  د ضثب  اثسف فالضثتخنص فيث  أن فيماثر  فألمدنث   ث  أ ث ز فشثترفل 

مهثث  فيسثث   أل ثثر  مذيثثك غثث  فألثثث فل فيتثث  فيف ئثث   علثث   بلثثن فيسثثفتجي مفيتثث   أخثثس ث 
تك ن غ ه   ستح ي فألدفم ي ى فالطن  أم ض               ي  ن فالطن   أ   غ  
فألض  د فألخرى في   اسف فيارل ض طنً   كم  أم   اسف فيمار  ايث ن ضث ر فيف ئث   غث  

 .(79 اسف فيس   م ذف خن   ه فيس   في   فيارل كأن ي    ن
كم  أخس فيماثر  فال ث مفت  اثسفت فيح ث  ث ثه أ ث ز فشثترفل فيف ئث   غث  فيكمبيث الت     

  مي  د فيسب  (80 فيمستح ي فألدفم ض   فالطن  أم ض               ي  ن فالطن 
غثث  إ ثث ز  شثثرل فيف ئثث   غثث  اثثسة فألممفا فيثث  عثث   إ   نيثثي ثسثث ا فيف ئثث   ع ثث  تحريثثر 

. (81 خرى  م ن فثتس اه  م   غي    فم فيف ئ   في   بلغهث في م ي  ا  م  غ  فألممفا فأل
أ ثث  ضخيثث ص فشثثترفل فيف ئثث   غثث  فياثثيك غ ثث  فتف ثث  فيماثثرع ن فألمدنثث  مفال ثث مفت  علثث  

 .(82 أن ك  فشترفل يلف ئ   غ  فيايك   تبر كأن ي    ن

                                                           
 (  ن   ن ن فيتج م  فألمدن .128/1،2،3،4أش مت في  اسة فألث    فيم د    (79)

 (  ن   ن ن فيم   نت فيتج ميي فال  مفت .490/1،2،3فألث    غ  فيم د     م تفي   اسة  (80)

 .75أكر     لك   فألممفا فيتج ميي مفي ملي ت فيميرفيي  فيمر ب فيس اة  ص (81)

(  ن   ن ن 605(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن   مي  اله  نص فيم د   235اسف    ت م ته فيم د    (82)
   مفت .فيم   نت فيتج ميي فال
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أم  ا   نخلص في  أن في م ثي فيتث  أ    ث  إذف ك نثم  سثتح ي فألدفم يث ى فالطثن      
ض     ث   ث    ثن فالطثن   مكث ن ا ث ك فشثترفل يلف ئث   غ هث  غهثسف    ث  أنهث  ضثفتجي 
إذف ك نم تت من  يغي فأل ر مشخ  ه  عنعي  أ   إذف ك نم تت ثمن  ثيغي فيت هث  
مشخ  ه  فع  ن غه  ض   أل ر  ما   الا   ثن فالشث م ى أ  ث ً ضثأن تث فخنً   ث   حيث  

في م ثثي  سثثتح ي فألدفم يثث ى فالطثثن  متت ثثمن  ثثيغي اثث ن فيسثثفتجي مفياثثيك إذف ك نثثم 
فأل ثر مشثرل فيف ئث    ألنثه  م ثن تفسث را  علثث  أنهث  شثيك مشثرل فيف ئث   فيثسب تت ثثم ه 
    ض طنً   ما   نحت   إلعب ت ن عه  فير    في  م  ئب مأديي فعب ت أخرى فأل ر فيسب 

ن شثأن ذيثك أن   ر ث  تث فميه  يت  مض  ب  ب أ فيكف  ي فيسفتيثي يل م ثي فيتج ميثي  كمث   ث
 ال ت    أم تردد فآلخرين عن  ب يه .

 ثانياً : القبول
    في ب ل  ن فيمظ ار فيت  ت ل عل  نث   في م ثي فيتج ميثي  ث ثه   ثب فيماثرع ن     

  مأ  زف فيتأش ر عل ه  ضم   ف   ا  ث د    اث  (83 فألمدن  مفال  مفت  في ب ل غ  فياي  ت
م ن   ن  أخر ضمح كنام  ضأن يت ه  فيمسح ا عليثه   (84 تأش رفي غ م غ  ت ميخ في

غثثثث  فيسثثثثفتجي اثثثث غب قيمتهثثثث  غثثثث   ي ثثثث د فالضثثثثتح  ا  ضح ثثثثه ت اثثثثأ عن ثثثثي  ثثثثرفيي اثثثث ن 

                                                           
(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن   مي  اله  نص فيم د  232/1فنظر غ  تفي   ذيك نص فيم د    (83)

 (  ن   ن ن فيم   نت فيتج ميي فال  مفت .600/1 

(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن   م سفت فيح   أخست فيم د  232/2  اسف    أش مت يه فيم د  (84)
  ميي فال  مفت .(  ن   ن ن فيم   نت فيتج600/2 
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فيمسثثح ا عليثثه مفيح  ثث   ثثن خثثنل ت قيثثب فيمسثثح ا عليثثه مفيت ب ثثر عثثن فمفدتثثه ض لمثثي 
 .(85   ب ل

اثثسف    ثث  ضثثأن نثث   في م ثثي فيتثث  ال تت ثثمن فضثثمه  مكثث ن ث  لهثث   ثث  ثيثث  علثث      
 ب ل فيمسح ا عليه ا  ضفتجي مييسم شيك  خ  يً  إذف ك نم اسة في م ثي  سثح  ي 
علثث    ثثر فيميثث مف  مك نثثم  سثثتح ي فألدفم ض ثث    ثث   ثث       ثثي  ثثن فالطثثن  أم 

فيثثب   ضأنهثث  شثثيك إذف ك نثثم   ثثن فالناثث م أم غثث  يثث     ثث ن  م ثث   حيثث  ضثثأن يثث ع 
 سح  ي عل   يرف مغ ه  تأش ر ضث ي ب ل  ثن  بث  فيميثرف  ميم ثن فيثرد علث  ذيثك 
أن اسف فأل ر  م ثن ثيث يه  مأن اثسة في م ثي  ث  تكث ن شثي  ً  ض يف ث  مييسثم ضثفتجي  
خ  ثثثيً  أن كثثثن فيماثثثرع ن فألمدنثثث  مفال ثثث مفت   ثثث  تيثثث مف م ثثث د في بثثث ل علثثث  فياثثثيك 

فة كثثأن يثث   ماثثسف   ثث د يل ثث ل ضثثأن اثثسة فالغترف ثث ت فيتثث   ثث  تظهثثر ضاثثأن (86     ثثنمعثث  
في م ي  ن شأنه  أن تا ك غ  تح ي  ن عه  عل  م ه في  ي  فأل ر فيسب  ا     ن  ً  

 يت فميه  ما     يت  مض  ب فيطبي ي فيخ  ي يألممفا فيتج ميي.
 ثالثاً : تعدد النسخ

فيتث  ال تت ثمن فضثمه  فختنغث ً  مف ثح ً  اث ن    تظهر عمليثي ت ث د في سثخ يل م ثي     
(  ثثن  ثث ن ن 258/1فيسثثفتجي مفياثثيك  غمثثن   نثث  ضثثمح فيماثثر  فألمدنثث  غثث  فيمثث د   

                                                           
 .212،213د.  حم د فيكينن   فيمر ب فيس اة  ص (85)

(  ن   ن ن فيم   نت 600/1(  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  مي  اله  فيم د   232/1فيم د    (86)
 فيتج ميي فال  مفت .
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  م ثثن   نثث  أخثثر   ثثب اثثسف فيماثثر  غثث  فيمثث د  (87 فيتجثث م  ضجثث فز ت ثث د نسثثخ فيسثثفتجي
  (  ن ذفت في  ن ن ت  د في سخ ع   ضح  فياي  ت إال غ  ثث مد  ثي ي  م ث267/1 

تجلثث  اثثسف فيم ثثب ضثث يمطلة ض ي سثثبي يلاثثي  ت يح  لهثث   مضثثمح ض يت ثث د غ ثثط غثث  ث يثثي إذف 
ك ن فياثيك  ت ث   ً  يلحث مد أب  سثح   ً  غث  دميثي م سثتحة فألدفم غث  دميثي أخثرى أم 
غ    م  ن في ميي مف ب عبر فيبح م أم في  س  أم ك ن اثسف فياثيك  سثح   ً م سثتحة 

 .(88 في ميي ت ب عبر فيبح مفي غ م غ    م أم أ  فم  ن 
 م ثثثن أن نخلثثثص  ثثثن خثثثنل ذيثثثك ضثثثأن في م ثثثي فيتثثث  تسثثثح   ثثثن نسثثثخ عثثث   مال      

تت من فضمه  مضحبم دفخ  فيمملكي م ستح ي فألدفم غ ه  اث  ضثفتجي مييسثم شثيك  
مفأل ر ي طبة كسيك عل  فيس   أل ر  ب فختنف  يغته  يسف  م ن أن    ن       

ي يتم  ثث  في م ثثي متح يثث  ن عهثث  ميحيثث  ذيثثك إذف ك نثثم في م ثثي ت ثث د نسثثخ في م ثثي مضثث ل
 سثثح  ي دفخثث  في ميثثي م سثثتح ي فألدفم غ هثث   ميكثثن تظهثثر فإلشثث  ييي إذف ك نثثم في م ثثي 
 سح  ي غ  في فخ  م ستح ي فألدفم غث  فيخث م  أم في  ثس  غه ث  تتث فخ  فألث ث   اث ن 

تح يثثث  ن عهثثث  إذف ك نثثثم ال فيثثث م ت ن  فيسثثثفتجي مفياثثثيك( مي ثثث ن  ثثثن فييثثث   ي ضم ثثث ن 
 تت من فضمه .

 
 

                                                           
(  ن   ن ن فيم   نت فيتج ميي 581/1م سفت فيح   أخس فيمار  فال  مفت  غ  فيم د    (87)

 فال  مفت .

(  ن   ن ن فيم   نت فيتج ميي 637/1  ما  فيح   فيسب أش م يه فيمار  فال  مفت  غ  فيم د  (88)
 فال  مفت .
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 الخاتمة
تت  د م  ئف مخي ئص فألممفا فيتج ميي ما  اهسة في   ئف مفيخي ئص تتم ث      

عن   را   مثت  ت    اسة فألممفا ا مما  فيم  ل اه  ال ا  أن تت ثمن ك غثي فيبي نث ت 
فإلي ف يي فيت  فشترطته  فيتاري  ت فيمختلفثي  يكث  تكث ن ضم ثأى عثن فيتأميث  مفيتفسث ر  

فيت   ن شأنه  فيت ل    ن ث الت ضطنن في م ي فيتج ميثي   ب فيرفد ض   فالضتث  مفت 
علثثث  أال   ثثث ن  ثثثن اثثث ن اثثثسة فالضثثثتث  مفت فيبيثثث ن فيمت لثثثة اتح يثثث  نثثث   ما يثثثي في م ثثثي 

 فيتج ميي.
م ثث  يجثثأ فيماثثثر  فألمدنثث  شثثأنه شثثثأن ضثث    فيتاثثري  ت فألخثثثرى علثث  فيثثرفد ض ثثث      

   حي في م ي  م  ث   ثن    ث   فالضتث  مفت فيت   ن شأن تح  ه  ع   فيتأع ر عل
تح ي  ن عه   ت  ف ً  عل  فيم    فيمستخلص   ه  أم فيمظهر فيمت  مف عليه مثسث  
ن عه   يسف ي  يرت  فيبطنن كج فم   ن  غث  ثث ل خلث  اثسة في م ثي  ثن فضثمه   ممتث  
ث مثثث ً   فثثث دة  ثثثحي اثثثسة في م ثثثي إذف خلثثثم  ثثثن فضثثثمه   مذيثثثك غثثث  فيحثثث الت فيتثثث   ف ثثث  

فيمسثثتخلص   هثث  علثث  أنهثث  ضثثفتجي أم ضثث   أل ثثر  أم كثث ن فيمظهثثر فيمت ثث مف  فيم  ثث 
 عليه يه  ي ل عل  أنه  شيك.

م   ت  ميم اثسة في مفضثي اثسف فالضثتث  م فيثسب أممدة فيماثر  فألمدنث  مفيثسب   ث  غث      
   ي فألاميي  م    م   ى أعرة عل  في م ثي فيتج ميثي  معلث   ث مته  غث  تح  ثة أاث فغه  

 ئفهثثث  غثثث   ثثث   بثثث أب فياثثث ليي مفيكف  ثثثي فيسفتيثثثي  م ثثث  خليثثثم اثثثسة في مفضثثثي فيثثث  مم 
  جم عي  ن في ت ئج مفيت  ي ت  م ن ف م يه  عل  في ح  فيت ي  
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  أوالً : النتائج
 ت  لم اسة في مفضي في   ملي  ن في ت ئج  م ن اي نه  عل  في ح  فيت ي      

فيا ليي مفيكف  ي فيسفتيي  كم  تتم ث  عثن إن فألممفا فيتج ميي  ح   ي ضمب أب  -1
  راثثث   ثثثن فألممفا ضجملثثثي  ثثثن فيبي نثثث ت فيتثثث  تح ثثثة أاثثث فغه  مم  ئفهثثث   ثثثن 

 خنيه .
إن تح يثثثثث  نثثثثث   فألممفا فيتج ميثثثثثي ال اثثثثث  أن   ثثثثث ن غثثثثث  اثثثثثسة فألممفا ذفتهثثثثث    -2

م رمم  ع   فالكتف م اسيك  ا  ال ا   ن فشترفل أن    ن فضثمه  مفمدفً  غث  
 ن  يغته  في فيي عل ه . ت ه   م

إن فيم  ثثثث  فيمسثثثثتخلص  ثثثثن فألممفا أم فيمظهثثثثر فيمت ثثثث مف عليثثثثه يهثثثث    ثثثثر  -3
 ثث دمين علثث  تح يثث  ن عهثث  غثث   ثث  م ثث د فيتاثث ضه ا  هثث   خ  ثثيً   ثث م ت لثثة 
فأل ر ض يسفتجي مفيايك  ألن  ن شأن ذيك أن  ج ث   ثن في م ثي  حث  تأميث  

 متفس ر.
 ميثثثي عثثث  نً  ث ضثثثم ً  غثثث  تح يثثث  ن عهثثث   ال   ثثث  فالخثثثتنف اثثث ن فألممفا فيتج -4

نظثثثرفً  ي  ثثث د تثثثث فخ  ا  هثثث  غثثث   ثثثث فطن ع يثثث    ثثث م ت لثثثثة فأل ثثثر ض يبي نثثثث ت 
 فالي ف يي  كم  أنه  تتا ضه غ  أث     ت  د .

إن فالعتم د عل  فيم    فيمسثتخلص  ثن في م ثي أم فيمظهثر فيمت ث مف عليثه  -5
 ث ت أخثرى خ م ثي ع هث   ام  أ رفن  ن شأنهم  أن يؤد   في  فيبحه غث  عن

 م   ف  ا  كف يته  فيسفتيي  كم  يثؤدب ذيثك فيث  عر لثي تث فميه  غث   ث  تث خ  
في   م غ  تح ي  ن عه  متردد فألخرين غ   ب يه   م   يث ثرة ذيثك  ثن تأميث  
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متفسثث ر يلبي نثث ت فيثث فمد  غ هثث   كمثث  أن اثثسف فأل ثثر  ثثن شثثأنه أن  خثثرا  بثث أ 
 فيتج ميي.فيا ليي فيسب  ح   فألممفا 

  ثث  ت  ثثه فيماثثر  فألمدنثث  غثث  م ثثب اثثسف فالضثثتث  م  ثثن  ثثمن فالضثثتث  مفت  -6
فيتثثث  أممداثثث   مفيتثثث  ال تثثثثؤعر علثثث   ثثثحي في م ثثثي اثثثث  ت  ثثثه  ت ثثث مض  ثثثثب 
فيتاثثري  ت فألخثثثرى فيم  منثثثي اهثثثسف فيخيثث ص ك يماثثثر  فال ثثث مفت  مفيميثثثرب 

 مفيك يت .
  ثسث ا شث له   كمث   ج  أال    ن ثم  ي في م ي فيتج ميثي  ثن فيثبطنن علث -7

  ج  أال يت  مض ذيك  ب م  ئفه  فيت  تؤديه  مفيمب دو فيت  تح مه .
 ثانياً : التوصيات

 ي   خليم اسة في مفضي في   ملي  ن فيت  ي ت عل  في ح  فيت ي      
(  ثثن  ثث ن ن 125ت  ثث  اثثسة في مفضثثي ض ثثرمم  ثثثسف فيف ثثر   م(  ثثن فيمثث د    -1

 فز تح يثثثث  نثثثث   فيسثثثثفتجي  ثثثثن خثثثثنل فيم  ثثثث  فيتجثثثث م  فألمدنثثثث   فيمت ل ثثثثي ضجثثثث
 فيمستخلص  ن في م ي.

(  ثثثن  ثثث ن ن فيتجثثث م  فألمدنثثث   مفيمت ل ثثثي 223ثثثثسف فيف ثثثر   م(  ثثثن فيمثثث د    -2
 ضج فز تح ي  ا يي فيس   أل ر  ن خنل فيم    فيمستخلص  ن في م ي.

فز (  ن   ن ن فيتج م  فألمدن  مفيمت ل ي ضجث  229ثسف فيف ر   د(  ن فيم د    -3
تح يثثثث  ا يثثثثي فياثثثثيك  ثثثثن خثثثثنل فيمظهثثثثر فيمت ثثثث مف عليثثثثه غثثثث   ثثثث  فيتاثثثث ضه 

 فيح     ب فيسفتجي.
فيثثث ص  ثثثرفثي يثثث ى فيماثثثر  فألمدنثثث  غثثث   ثثث ن ن فيتجثثث م  علثثث  تحثثث ل في م ثثثي  -4

فيتج ميي غ  ث ل خل ا   ن اي ن تح ي  ن عه  في  ض   ع دب  مفالضتف د   ن 
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 ألممفا فيتج ميثثي م  ي  ثث ئف نظريثثي تحثث ل في  ثث   خ  ثثيً  أن فأل ثثر يت لثثة ضثث
 فيت  تؤديه  مفيخي ئص فيت  تتمتب اه .
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 المصادر
 أوالً : المراجع العربية

فيمحثثثث    إاثثثثرفهي  ض ثثثثر  فألث ثثثث   في  ن نيثثثثي يحم  ثثثثي فياثثثثيك    هثثثث  في مفضثثثث ت  -1
 .1982فيميرفيي  عم ن  ض ي 

فيتج ميثثثي  دمفضثثثي    منثثثي(  فعثثثرفم د. أكثثثر   ثثث  لك   في ثثث ن ن فيتجثثث مب  فألممفا  -2
 .2012يل ار مفيت زيب  عم ن  م  تبي فيج   ي  فيا م ي  ض ي 

د. أكثثثثر   ثثثث  لك   فألممفا فيتج ميثثثثي مفي مليثثثث ت فيميثثثثرفيي  دفم فيث  غثثثثي يل اثثثثر  -3
  .2009مفيت زيب  عم ن  ض ي 

 ض   ان ترك  ان  حم  فيخثنن  فث    فألممفا فيتج ميي غ  فيف ه فإلضن    -4
دفم فاثثن فيجثث زب  شثثركي فيرف حثث  فيميثثرفيي ينضثثتثم م  فيسثث  د ي  فيثث    (  

 .2004ض ي 
د. ضثثث    ي ضثثثف فيبسثثثت ن   مد. علثثث  شثثث نن ع ف ثثثي  فيثثث فغ  غثثث  فض ضثثثي ت  -5

 .2011  ن ن فيتج م  مفيتج م    ا مفت فيحلب  فيح  قيي  ا رمت  ض ي 
دفم فيث  غثثي يل اثثر  د. ع يثث  في   لثث   في ضثثيط غثث  شثثرا فيتاثثري  ت فيتج ميثثي  -6

 .2008مفيت زيب  عم ن  
د. ع ي  في   ل   شثرا في ث ن ن فيتجث مب  فألممفا فيتج ميثي معمليث ت فيب ث ك(   -7

 .2005  دفم فيث  غي يل ار مفيت زيب  عم ن  ض ي 2 
د. ع يثث  في   لثث   فن  ثث م فاليتثث ف  فيث اثثم غثث  فياثثيك  دمفضثثي غثث  فيتاثثري  ت  -8

م ثثث    فيثث فم في لميثثي في مييثثي مدفم فيث  غثثي يل اثثر فيم  منثثي مفتف قيثث ت   يثثف في
 .2001مفيت زيب  عم ن  ض ي 
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د. ع يثثث  في   لثثث   فألممفا فيتج ميثثثي غثثث  في ثثث ن ن فيتجثثث مب فألمدنثثث  مفتف قيثثث ت  -9
 .1993  يف فيم ث    دفم  ج المب يل ار مفيت زيب  عم ن  ض ي 

فيحلبث  فيح  قيثي  عفيف شمس في ين  فالض  د فيتج ميي مفالغنت    اث مفت  -10
 .2010ا رمت  ض ي 

د. ع  شثثثثي عبثثثث  في ثثثث ل  ت ثثثث ز  في ثثثث فن ن غثثثث  فألممفا فيتج ميثثثثي  دفم فيج   ثثثثي  .11
  .2012فيج ي    فإلض   ميي  ض ي

عم د في ين أثمث  عبث  فيحث  مأثمث  فيسث   يب ث   شثرا في ث ن ن فيبحثرب غث  د.  .12
  .2015ض ي دميي فال  مفت في ر يي فيمتح     طب ي فيج   ي  فيا م ي  

ضا م ث مم  لك مب مد. عم د عب  فيح  مد.  ظفر فيرفمب  شثرا فألممفا د.  .13
فيتج ميثثي غثث   ثث ن ن فيم ثث  نت فيتج ميثثي فال ثث مفت       ثثي فياثث م ي  فال ثث مفت 

 .2017في ر يي فيمتح    ض ي 
.  حمثثثثث  فيسثثثثث   فيف ثثثثث   فألممفا فيتج ميثثثثثي مفإلغثثثثثنت  دفم فيج   ثثثثثي فيج يثثثثث     .14

 .2007ض ي  فإلض   ميي 
د.  حمثث  عثث د  فيجبثث م  فيحم  ثثي فيج فئيثثي يلاثثيك غثث  في ثث ن ن فألمدنثث   دمفضثثي  .15

 .1989   مني(      ي  ؤتي  ض ي 
فيمستاثثثثث م  حمثثثثث   حمثثثثث د فيميثثثثثرب  أث ثثثثث   فياثثثثثيك  ثثثثث ني ً  م   ئيثثثثث ً   دفم  .16

 .1999فيمطب ع ت فيج  عيي  فإلض   ميي  ض ي 
ميثثي مفإلغثثنت غثث  فيتاثثري  ت د.  حمثث   يثثطف  عبثث  فييثث دا  فألممفا فيتج  .17

 .2011في ر يي  دفم فيفكر مفي  ن ن  فيم ي م   ض ي 
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د.  حم د فيكينن   فيم ضث عي فيتج ميثي مفيميثرفيي  فألممفا فيتج ميثي  دمفضثي  .18
 .2007  دفم فيث  غي يل ار مفيت زيب  عم ن  ض ي 3   مني(   ج

ي(   معيثثثثثي عمثثثثث ل د.  حمثثثثث د فيكيننثثثثث   في ثثثثث ن ن فيتجثثثثث مب  فألممفا فيتج ميثثثثث .19
 .1994فيمط ضب فيت  منيي  عم ن  ض ي 

 يثثثثطف  كمثثثث ل طثثثثثه  ممفئثثثث  أنثثثثث م ا ثثثث ا  فألممفا فيتج ميثثثثثي ممضثثثث ئ  فيثثثثث غب  .20
 .2006فاليكترمنيي  دفم فيفكر فيج      فإلض   ميي 

د.  يثثطف  كمثث ل طثثه مكثثسيك د. علثث  فيبثث ممدب  في ثث ن ن فيتجثث مب  فألممفا  .21
 ميثثثثي  عمليثثثث ت فيب ثثثث ك(    اثثثث مفت فيحلبثثثث  فيتج ميثثثثي  فإلغثثثثنت  في  ثثثث د فيتج

 .2001فيح  قيي  ا رمت  ض ي 
د. غثثث زب  حمثثث  ضثثث     فألممفا فيتج ميثثثي غثثث   ثثث ن ن دميثثثي فال ثثث مفت في ر يثثثي  .22

فيمتحثثثثث    فعثثثثثرفم يل اثثثثثر مفيت زيثثثثثب  فألمدن  م  تبثثثثثي فيج   ثثثثثي  فياثثثثث م ي  ضثثثثث ي 
2013. 

  دفم 2يثثثثثي(   غثثثث زب  حمثثثث  ضثثثثث     شثثثثرا في ثثثثث ن ن فيتجثثثث مب  فألممفا فيتج م  .23
 .2009فيث  غي يل ار مفيت زيب  عم ن  ض ي 

د. ن ئ  عب  فيرثمن   يح  ت ميخ ف  فم فياثيك مأام تثه فيتج ميثي مفيج فئيثي   .24
 .1993  تبي دفم فيث  غي  عم ن  ض ي 

د. اثثث ن  دميثثث فم  فألممفا فيتج ميثثثي مفالغثثثنت  دفم فيج   ثثثي فيج يثثث   يل اثثثر   .25
 .2006فإلض   ميي  ض ي 
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 ثانياً : األبحاث
أشرف مغ م  شرا   ن ن فيايك  ن في  ثيي فيتج ميي مفيج  ئيي غ      ث ن ن  -1

فيتجثثثثث م  فيج يثثثثث   ضحثثثثثه غثثثثث  فيمثثثثثؤتمر في لمثثثثث  فيثثثثثث ن  يل ثثثثث ن ن  ن فيميثثثثثري ن 
 يثر(  فيجمعيثي - فيما ك  في مليثي في  شثئي عثن تطب ثة  ث ن ن فيتجث م  فيج يث 

 يتاريب  ي ن    في  ار .فيميريي ين تي د فيسي ض  مفالثي م مف
فيحسثثن فيبثث  ةيسثث    ي  ن   ثث ت فيكمبي يثثي  ضحثثه   اثث م غثث   جلثثي في يثثر   -2

 .2007  فيمغرا    ي  17 
ثس  ن  ي م نث مب علث   فيح فيثي فيتج ميثي في   يثي  ضحثه   ث من غث   ث فن ن  -3

فيتجثثث م  في رفقيثثثي م ثثث ن ن   يثثثف فيم ثثثث  يثثثألممفا فيتج ميثثثي    اثثث م غثثث   جلثثثي 
 .2008  في رفا  ض ي 21   5 تي د ي   ج في ل   فال

 ؤي  أثم  عب ث فت  فألاميثي في  ن نيثي يتث ميخ فناث م فياثيك  ضحثه   اث م غث   -4
 .2005ي  ير  ض ي  34 جلي مما في  فن ن      ي ط ط    
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