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التالي: العنوان على التحرور سرئو لىا املراسالت جموع توجه  
 مـوقع املـركز:

Poacye.edu.ye/research 
 أو على صفحة الفوس بوك:

 )مركز بحوث الشرطة(
 (777405705( )777666180( )774734827( )5700130/01تلفون)

 (12046( ص.ب )570012/01فاكس/ )
 أو زوارتنا على العنوان التالي:

 الكووت درسةم أمام البلولي حي-الصافوة-صنعاء
 

 ووـه:تنـ
 تعبر النصوص املنشورة عن رأي كاتبها وال تعبر بالضرورة عن رأي اجمللة
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 قىاعـد النشـر يف اجمللـة
 

 أواًل: قواعد النشر:
مف  يجب أف يكوف البحث جديدًا لـ يسبق نشره، أو تقديمو لمنشر في مجمة أخرػ، وأف ال يكوف جزءاً  .ٔ

 رسالة الدكتوراه أو الماجستير أو جزءًا مف كتاب سبق نشره.
يراعي عند كتابة البحث التعمق الموضوعي الدقيق، وطرح الحموؿ المناسبة لممشكمة محل البحث بما  .ٕ

يساىـ في معالجة القضايا األمنية واالجتماعية وتطوير المعرفة القانونية، عمى أف ال يزيد عدد 
 ( شاممة ىوامش ومراجع ومبلحق البحث.A4( صفحة مطبوعة )ٓ٘صفحات البحث عف )

يمتـز الباحث بأصوؿ البحث العممي، وقواعده العامة، وباألمانة العممية، ومراعاة التوثيق العممي  .ٖ
الدقيق لمراجع البحث، بحيث يخصص قائمة بالمراجع والمصادر في صفحات مستقمة آخر البحث، 

 .ير إلييا في المتف، ويتـ ترتيبيا بدًأ بالمراجع العربية ثـ األجنبيةتتضمف المراجع والمصادر التي أش
تكتب اليوامش بأرقاـ تسمسمية مستقمة لكل صفحة وتشرح مرقمة بحسب تسمسميا، ويراعى كتابتيا  .ٗ

 بالخط المتبع في كتابة األبحاث وااللتزاـ بما يمي:
 سنة النشر، مكاف النشر، رقـ الصفحة. الكتب: اسـ المؤلف، عنواف الكتاب أو البحث، دار النشر،  -
الرسائل العممية: اسـ الباحث، عنواف الرسالة، اسـ الجامعة، اسـ الكمية، البمد، سنة الحصوؿ عمييا،  -

 رقـ الصفحة.
البحث، اسـ الدورية، العدد، مكاف النشر، تاريخ  كاتب البحث، عنوافالدوريات والمجبلت العممية:  -

 النشر، الصفحة.
 عى عند الرجوع إلى النت: مراعاة ما سبق مع كتابة الرابط وتاريخ الدخوؿ لصفحة النت.يرا  -
خاليًا مف األخطاء المغوية   word + PDFيقدـ البحث مطبوعًا في نسخة ورقية ونسخة الكترونية   .٘

 عمى أف تكوف الخطوط المستخدمة في البحث ىي:
 ارز.غير ب ٗٔبنمط   simplified Arabicالبحث بالخط  -
، غير بارز ٖٔلمباحث نفس الخط حجـ ،ا Pt Bold Headingبارز نوعو  ٖٔعناويف الفصوؿ حجـ -

 ٕٔبارز في منتصف الصفحة، ويتـ كتابة العناويف الجانبية بالبنط  ٕٔوالمطالب نفس النوع حجـ 
 ف توضع عناويف الفصوؿ والمباحث في بداية الصفحات.أغير بارز عمى 

 .ٓٔبالحجـ  simplified Arabicخط كتابة اليوامش بال -
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 قىاعـد النشـر يف اجمللـة
 
 

أعماؿ فكرية ما لـ  ؼالمنشورة، أو مراجعات الكتب، أو أ األبحاثال تدفع المجمة مكافآت مالية مقابل  .ٙ
 تكف بتكميف مف ىيئة تحرير المجمة.

 يخضع ترتيب البحوث المنشورة في المجمة العتبارات فنية. .ٚ
ية النشر لؤلبحاث المقدمة مف أعضاء ىيئتي التدريس والباحثيف بأكاديمية الشرطة، والتي تكوف أولو  .ٛ

مع مراعاة تاريخ تسميـ البحث يـ في تطوير المعرفة القانونية، تعالج القضايا األمنية واالجتماعية، وتس
 لمدير تحرير المجمة في صورتو النيائية المعدة لمنشر.

 ثانيًا: إجراءات النشر:
 ل البحوث باسـ رئيس التحرير.ترس .ٔ
 يتـ إخطار الباحث بما يفيد تسمـ بحثو خبلؿ ثبلثيف يوما مف تاريخ التسميـ. .ٕ
جازتو مف إمف ذوؼ االختصاص في مجاؿ البحث بعد  اثنيف يرسل البحث إلى محكميف .ٖ

ىيئة التحرير، عمى أف يتـ التحكيـ في مدة ال تتجاوز أربعة أسابيع مف تاريخ إرساؿ 
 متحكيـ.البحث ل

يخطر الباحث بقرار صبلحية البحث لمنشر مف عدميا خبلؿ ثمانية أسابيع عمى األكثر  .ٗ
 مف تاريخ تسميـ البحث.

في حالة ورود مبلحظات مف المحكميف، ترسل المبلحظات إلى الباحث إلجراء التعديبلت  .٘
 البلزمة، عمى أف تعاد خبلؿ مدة أقصاىا شير.

ممكًا لمركز بحوث الشرطة وال يحق لمباحث إعادة تصبح البحوث والدراسات المنشورة  .ٙ
 مف المركز. ةنشرىا في مكاف آخر دوف الحصوؿ عمى موافقة كتابي

 يرفق الباحث ممخصا لبحثو بالمغة  العربية واإلنجميزية ال يزيد عف مائتيف كممة. .ٚ

التقيد بقواعد أعضاء ىيئتي التدريس والباحثين  وتطمب ىيئة تحرير المجمة من    
 .تيمايم ودراسثحابأجراءات النشر عند تقديم وا  

 



 
 م2019 فبراير( 2دد )ـالع

   



                                      

 م2019 فبراير( 2دد )ـالع 

 

 

 

 
 

             اإلرهاب وعالقته باجلرمية املنظمة 
 عمود. د/ أحمد محمد ووسف حربة

 (دراسة حتلولوة)مواجهة جرائم اإلجتار بالبشر 
 في ضوء القانون الومني واالتفاقوات الدولوة

 عقود. د/ محمد عبدالله العاقل

 صوور اإللكتروني )الفودوو( وحجوته في اإلثبات اجلنائيالت
 مقدم. د/ صالح وحوى رزق ناجي

 ورقابة النوابة العامة علوهامرحلة جمع االستدالالت 
 مقدم. د/ محمد محسن محمد زهور

 األمــن القانونـي    
 رائد. د/ عبدالعزوز علي اجلمالي
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 ؽقــم ادلــاوريبؼؾم الؾواء الركن/ عبـداحل
 رئقس اجملؾس األعؾى لألكادميقة -وزور الداخؾقة

منذ أف وجد اإلنساف عمى األرض الزمو األمف كمطمب أساسي في حياة اإلنساف وتفكيره. 
 نمو اقتصادؼ ومف البدييي أف كل األنشطة الحيوية لمبشر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باألمف، فبل

وال حركة ثقافية وال استقرار اجتماعي بدوف األمف. وتوفير األمف يتطمب عمبًل دؤوبًا يسير 
بخطوات ثابتة ترتكز عمى األسس والمبادغ العممية. ولف يكوف العمل األمني ناجحًا مالـ يكف 

، في كل المجاالت، ومف ذلؾ  تطور مواكبًا لحركة التطور التي يشيدىا العالـ كل يـو
 الجريمة.

وفي ببلدنا حرصت وزارة الداخمية عمى أف تكوف كوادرىا عمى مستوػ مف التأىيل الميني 
ما يمكنيا مف القياـ بواجباتيا المقدسة، فتوفير األمف والحفاظ عمى االستقرار جياد بوالمعرفي 

 مقدس، وىو في ذات الوقت تخصص عممي دقيق، ال مجاؿ فيو لئلرتجاؿ واالجتياد.
أكاديمية الشرطة، ىذا الصرح العممي الشامخ، الذؼ يعمل  ذا فقد أنشأت وزارة الداخميةولي

بجيود األكاديمييف مف منتسبي المؤسسة األمنية، عمى مواكبة التطورات العممية، في 
المجاالت األمنية المختمفة، وتزويد المؤسسات األمنية بالبحوث والدراسات التي تسيـ في 

ويد خدماتيا، إضافة إلى دور األكاديمية في دراسة المشاكل األمنية تطوير أدائيا، وتج
 المختمفة، والبحث عف الحموؿ الكفيمة بمعالجتيا.

وقيادة وزارة الداخمية تدرؾ أىمية أف تمقى أكاديمية الشرطة ما تستحقو مف االىتماـ، بما 
 الشرطة التابع ليا.يمكنيا مف القياـ بمياميا العظيمة عبر كمياتيا الثبلث ومركز بحوث 

ف شاء هللا ستشيد األياـ القادمة قفزة نوعية في ىذا المجاؿ.  وا 
 والؾه ادلوفق،،
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الحمد رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا ورسولنا وشفيعنا 
 الصادؽ األميف دمحم وعمى آلو وصحبو أجمعيف، أما بعد:

ر بيا الوطف مف عدواف وحصار وأزمات متعددة لـ يسمـ منيا أحد األحداث التي يم خضـفي 
 وبالذات منتسبي الشرطة. ،المواطنيف أو الموظفيف سواءً 

رغـ ىذه الظروؼ واألوضاع يظل االعتماد عمى هللا والثقة بو، والتسمح بالعمـ والمعرفة، 
العممية واألكاديمية  واستمرار الحياة، واستمرار مؤسسات الدولة بالعمل، وبالذات المؤسسات

نجاح ال يضاىيو نجاح، السيما وأف البحث العممي يمثل الحل لكل مشاكمنا حربًا وسممًا 
 وحاضر ومستقبل..الخ. ماضٍ 

وتعاوف مف قيادة وزارة  ،ـ، وبتوفيق مف هللا عزوجلٜٕٔٓونحف في بداية عاـ جديد
 ميع العامميف في المركز.الداخمية، ورئاسة أكاديمية الشرطة، وىيئة تحرير المجمة، وج

يصدر "مركز بحوث الشرطة" بأكاديمية الشرطة اليمنية العدد الثاني مف المجمة المحكمة 
"منارات األمف"، بعد توقف لمدة ثبلث سنوات تقريبًا ألسباب خارجة عف إرادتنا عرفيا 

 وعايشيا الجميع.
جاؿ العمـو اإلنسانية وتعتبر "منارات األمف" مجمة دورية عممية محكمة ومتخصصة في م

المرتبطة باألمف، باعتبار أف العمـ والمعرفة والحصوؿ عمى المعمومة الصحيحة ذات أىمية 
كبيرة في تحقيق األمف الشامل، ومعالجة األخطاء واالنحرافات وتصحيحيا في أؼ بمد، 

لصعبة وبالذات في ىيئة الشرطة، ومنيا اليمف الحبيب الذؼ نتمنى أف يجتاز ىذه األوضاع ا
 بسمطاف العمـ والمعرفة.

فمف يممؾ المعمومة الصحيحة يصدر القرار الصحيح، وعندما تكوف المقدمات صحيحة 
 تكوف النتائج صحيحة.

إف مجمة "منارات األمف" كمجمة محكمة قد اتبعت األسموب العممي البحثي الصحيح، 
األبحاث مف قبل دكاترة  بتحكيـ ىذه والمتبع في الدوريات العممية البحثية المحكمة سواءً 

جازتيا قبل نشرىا، أو االلتزاـ بعدد الصفحات لكل بحث،  متخصصيف في نفس المجاؿ وا 
ونوعية الخط والتنسيق والمراجعة المغوية وغيرىا، ورغـ ذلؾ ال ندعي الكماؿ فالكماؿ  

 وحده، والنقصاف مبلـز لئلنساف وصفة مف صفاتو.
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 إلى تحقيق عدة أىداف منيا: من(ا وتسعى مجمة )منارات األىذ

  نشر العمـ والمعرفة القانونية والشرطية واألمنية لمنتسبي ىيئة الشرطة، وغيرىـ مف رواد
العمـ والمعرفة في إطار ثوابتنا الدينية والوطنية واألخبلقية، وبما ال يخل بثوابت البحث 

 العممي واألمانة العممية.
 لمبتكر البحث العممي المتخصص، باعتباره طوؽ تشجيع سمطاف العمـ وعقمو المفكر وا

 نجاة، وحل أمثل لكل مشاكمنا، وبالذات الشرطية واألمنية.
  تشجيع الباحثيف في أكاديمية الشرطة ووزارة الداخمية بشكل خاص، وبقية الباحثيف في

المؤسسات التعميمية المتخصصة في الدراسات العميا عمى تطوير أنفسيـ واالستفادة مف 
ـ وخبرتيـ التراكمية في إنجاز أبحاث عممية جديدة تعالج قضايا ومشاكل حديثة لـ عممي

 تكف موجودة أثناء إعدادىـ ألبحاثيـ السابقة، فتستفيد منيا ىيئة الشرطة والوطف معًا.
  فتح مجاؿ لحممة شيادة الدكتوراه في جياز الشرطة وغيرىـ ممف ليـ ارتباط بالعمل

إلى درجات عممية أعمى مف خبلؿ النشر في ىذه المجمة  األمني والقانوني بالترقية
 المحكمة وفقًا لممعايير العممية المعتمدة.

  تزويد المكتبة األمنية اليمنية والعربية بدورية عممية متخصصة وحديثة في مجاؿ األمف
 لمجميع. مشتركاً  وقاسماً  ممحاً  باعتبار أف تحقيق األمف مطمباً 

  والشرطي بالحموؿ الصحيحة مف خبلؿ ىذه األبحاث تزويد مصدر القرار األمني
وبأسموب بحثي حيادؼ واقعي بعيدًا عف  ،المتخصصة، والتي أعدت بتجرد وموضوعية

 التعصب والتحزب.
  شيار البحوث الخاصة بالعمـو الشرطية والقانونية حتى يستفيد منيا الباحثوف مف توثيق وا 

ة، وتحقيق الشيرة لمباحثيف، كحق بعدىـ كوسيمة لمحصوؿ عمى الخبرات المعموماتي
 مشروع وأصيل لكل مف جد واجتيد.

وفي األخير تعتبر ىذه المجمة ضرورة عممية وبحثية لمركز بحوث الشرطة وأكاديمية 
الشرطة ووزارة الداخمية إلظيار طموحنا المشروع في المحاؽ باآلخريف ومسايرتيـ، باعتبار 

 مف توقف تخمف.قطار العمـ والمعرفة ال يعرؼ التوقف، و 
وأخيرًا أتمنى أف يكوف ىذا العدد في مستوػ تطمع الباحث والقارغ، وبما يفيد البحث 

 ويستفيد منو الباحثوف، وكل رجاؿ األمف والقانوف. ،العممي
 وهللا الموفق والمعيف،،،
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قد األخير مف القرف العشريف لقد استأثرت ظاىرتا اإلرىاب والجريمة المنظمة خبلؿ الع
وبداية القرف الحادؼ والعشريف باىتماـ كبير مف بمداف العالـ المتقدمة، نتيجة لآلثار السمبية 
المترتبة عمى حدوثيا في المجتمعات البشرية، حيث ارتبط انتشارىا وتعمقيا بتطور األحداث 

يمة المنظمة صفة لصيقة الجارية في الساحة السياسية، حتى أضحى مفيوما اإلرىاب والجر 
مف قبل  لكل حدث، سواًء أكاف مخطًطا لو أـ لـ يكف، إضافة إلى  توظيف مفيـو اإلرىاب

القوػ الدولية لتحقيق مصالح ومآرب سياسية واقتصادية ما كانت لتكوف لوال ىذا التوظيف. 
ريمة المنظمة لذلؾ فقد اختمفت التفسيرات والدوافع التي أدت إلى تنامي ظاىرتي اإلرىاب والج

بيف مف يؤكد أف حاالت التنافس والصراع الدولي ساعدت في تغذيتيا ونموىا، وبيف مف يدعي 
أف اإلرىاب والجريمة المنظمة ظاىرتاف طبيعيتاف يمكف أف تظيرا في أؼ مجتمع، مرتبطة في 

ية، كونيا ظيورىا بعوامل مختمفة منيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية واأليديولوج
 ف. يف الظاىرتيء ىاتتشكل عوامل دافعة لنشو 
يوجد بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة تعاوف ومصالح متبادلة أنو  وكما ىو معروؼ

األساليب المتبعة، إضافة إلى و التنظيـ والتخطيط، و  تتمثل في: استخداـ العنف ونقاط التقاء
الجماعات اإلرىابية مف ىذه الصمة مف  طبيعتيا العابرة لمحدود، حيث ظير لنا مدػ استفادة

خبلؿ تبادؿ الخبرات والعناصر اإلجرامية، وتمويل أنشطتيا، واالستفادة مف تنامي القدرات 
 لى تبادؿ المعمومات والمصالح اإلجرامية فيما بينيا.لكل منيما، إضافة إ
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 ة:ــالمقدم
سميف، دمحم بف عبد هللا الصادؽ الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيد المر 

 األميف، وبعد:
ُتعد ظاىرة اإلرىاب مف أشد وأخطر مظاىر العنف الذؼ يتفشى في المجتمعات الدولية 
والمحمية، وقد زادت مخاطر اإلرىاب بشكٍل الفٍت خبلؿ العقود الثبلثة الماضية، وارتفعت 

ميات اإلرىابية تتـ وفق أساليب وتيرتيا بشكل الفت في السنوات األخيرة، فبعدما كانت العم
تقميدية، وتخمف ضحايا وخسائر محدودة في األرواح والمنشئات المستيدفة، أصبحت حالًيا 
تتـ بطرؽ بالغة الدقة والتطور، مستفيدة مف التكنولوجيا الحديثة، وأضحت تخمف خسائر 

 ات أو المنشآت.جسيمة، تكاد تعادؿ خسائر الحروب النظامية سواًء في األرواح أو الممتمك
ا بارًزا في حركة قوػ التطرؼ في ظل ولقد شكمت ىذه التطورات في مجمميا منعطفً 

  االعتبارات التالية:
تجاوز ممارسات فصائل وأجنحة التطرؼ مرحمة البناء التنظيمي ودخوليا نطاؽ -

 .الجريمة المنظمة التي يستيدؼ مرتكبوىا تحقيق نتائج محددة وفًقا ألولويات مرحمية
تفاعل أيديولوجية التطرؼ مع العنف عمى نحو جعل مف اإلرىاب بمختمف صوره -

 .لدييا أساسيةً  وأساليبو قيمةً 
انقساـ عناصر التطرؼ إلى تنظيمات مختمفة وانشقاؽ أجنحة منيا مما أدػ إلى إفراز -

 .فكرؼ وحركي أشد عنًفا وتطرًفا مف أصولو
نجازاتو خاصة، وأف  ويمثل اإلرىاب خطًرا حقيقًيا يواجو الوجود البشرؼ وحضارتو وا 

األنشطة اإلرىابية أصبحت تمارس عمى نطاٍؽ واسٍع عبر الزماف وعبر المكاف في الماضي 
والحاضر والمستقبل. وىي تمارس في مختمف بمداف العالـ، وليس ىذا فحسب. بل إف خطورة 

ت اإلرىابية التي تمارس اإلرىاب تزداد أيًضا بالنظر إلى األعداد الكبيرة جًدا مف المنظما
اإلرىاب الذؼ ينطوؼ عمى عنف غير محدود وغير مقيد بقانوف أو بأخبلؽ، وبالنظر إلى 
تعقد تنظيـ وسرية نشاط ىذه التنظيمات اإلرىابية، ىذا فضبًل عف تطور ما تستخدمو ىذه 

 .التنظيمات مف أسمحة ومعدات
بالغ الخطورة، حيث يتحوؿ فييا أما الجريمة المنظمة فيي جريمة يضميا تنظيـ إجرامي 

ـٍ في خميٍة إجرامية، ويقـو بميمة إجرامية متخصصة ولعمل إجرامي  المجـر إلى عضٍو دائ
تقـو ىذه العصابة عمى تنظيـ إجرامي فيشغل بو وظيفة داخل ىيكل المنظمة اإلجرامية. 

منتشريف محكـ قائـ عمى بناء ىرمي عنقودؼ يضـ خبليا عنقودية لمجموعات المجرميف ال
 .عمى مستوػ الدولة
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واليمف كباقي الدوؿ لـ تكف بعيدة عف األعماؿ اإلجرامية، إذ تعد مف البمداف التي 
استفحل أمره وانتشر خطره في قد  تتمركز فييا الجماعات اإلرىابية، وبالتالي فإف ظيوره كداءٍ 

إلى  ية، باإلضافةالسنوات األخيرة، نتيجة لعدة عوامل اجتماعية اقتصادية، سياسية، وثقاف
واسًعا في أوساط المجتمع، مما أدػ إلى تحمس عدد كبير  ػالتطرؼ الديني الذؼ وجد صد

التخريب تحت طائمة الترغيب أو يـ بجماعات احترفت أعماؿ العنف و مف الشباب والتحاق
 .الترىيب، فتشكمت عمى شكل جماعات مسمحة تحترؼ األعماؿ اإلرىابية

 أىمية البحث:-
ية الدراسة في ىذا الموضوع في أف اإلرىاب والجريمة المنظمة ليس ليما تبرز أىم

 تعريف دقيق أو متفق عميو؛ لذا فإف بياف سمات كل منيا لو أىمية وفائدة بالغة .
 :البحث أسباب اختيار-

قمة األبحاث والدراسات العممية الدقيقة التي تتناوؿ ىذه الظاىرة بالدراسة والتحميل 
باستثناء محاوالت قميمة ظيرت في اآلونة األخيرة لتمثل تطوًرا ممموًسا في  والتقويـ، وذلؾ

اتجاه البحث العممي العربي ليذه الظاىرة وتنامي ظاىرتي اإلرىاب والجريمة المنظمة في 
 اآلونة األخيرة.

 مشكمة البحث:-
ال شؾ أف ظاىرة اإلرىاب قضية متجددة رغـ قدميا وتعدد أسبابيا، وتتغير بتغير 

ألمكنة واألزمنة، إال أنيا ال تتغير مف حيث القدرة عمى إيقاع اكبر قدر مف الخسائر الممكنة ا
مشروعة لتنفيذ مخططاتيا أو السعي لمحصوؿ عمى أحدث المعدات المشروعة وغير ال

، لذلؾ تسعى الجماعات اإلرىابية الستخداـ كل ما ىو متاح لتحقيق أىدافيا، ولذلؾ وأجندتيا
سة جاءت لتبيف إشكالية عدـ الثبات عمى مفيـو موحد لئلرىاب، وتبيف فإف ىذه الدرا

األسباب والبواعث لئلرىاب والجريمة المنظمة رغـ تباينيا واختبلفيا، وبياف أوجو العبلقة 
ما دور العوامل الداخمية  واالختبلؼ بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة، وعميو يكوف السؤاؿ:

 ؟رىابوالخارجية في نشوء ظاىرة ال 
 تساؤالت البحث:-

 .ما ىو اإلرىاب و ما ىي الجريمة المنظمة  ولماذا ال يوجد مفيـو ثابت لئلرىاب؟ -
 .؟اإلرىاب وانتشار الجريمة المنظمةما ىي العوامل المساعدة عمى نشوء ظاىرة  -
 .؟لمنظمةما ىي العبلقة بيف اإلرىاب والجريمة ا -
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 أىداف البحث: -
 د تعريف مستقر عميو لمفيـو اإلرىاب .التعرؼ عمى أسباب عدـ وجو  .1
إلقاء الضوء عمى ىذه الظواىر الخطيرة توضيًحا لطبيعتيا، وبحًثا عف دوافعيا  .2

وبواعثيا، وتحميبًل ألسبابيا وعبلقاتيا بالظواىر االقتصادية واالجتماعية؛ لموقوؼ 
 عمى مكامف الخطر سعًيا لوضع العبلج المناسب ليذه الظاىرة. واتخاذ ما يمـز

 لمحد مف خطورتيا أو باألحرػ القضاء عمييا.
 تحديد العبلقة بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة . .3
استخبلص بعض النتائج والتوصيات التي يمكف أف تساىـ في الحد أو التقميل  .4

 مف استفحاؿ ظاىرتي اإلرىاب والجريمة المنظمة.
 منيج الدراسة:-

لتحميمي، وذلؾ مف خبلؿ وصف اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي ا
 وتحميل النصوص المنظمة لظاىرتي اإلرىاب والجريمة المنظمة، والواردة في التشريعات

اليمنية والنظـ الدولية التي تتناوؿ ىذا الموضوع بيدؼ الوقوؼ عمى حدود سمطة القاضي في 
 تقدير العقوبة المناسبة.

 خطة الدراسة:-
 مباحث عمى النحو التالي:تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى ثبلثة 

 الرىاب وأسبابو.المبحث األول: ماىية 
 المطمب األوؿ: المقصود باإلرىاب. -
 المطمب الثاني: أسباب اإلرىاب.               -

 المبحث الثاني: ماىية الجريمة المنظمة وأسبابيا.
 المطمب األوؿ: المقصود بالجريمة المنظمة. -
 منظمة.المطمب الثاني: أسباب الجريمة ال -

 المبحث الثالث: أوجو التشابو واالختالف بين الرىاب والجريمة المنظمة.
 المطمب األوؿ: أوجو التشابو بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة. -
 المطمب الثاني: أوجو االختبلؼ بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة. -

 .وتشمل: النتائج، والتوصياتالخــاتمة، -
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 املبحح األول
 اب وأسبابهماهية اإلره

 تمييد وتقسيم:
تنبع أىمية تعريف اإلرىاب في كونو يشكل إحدػ المبنات األساسية في ما يسمى 
بالحرب عمى اإلرىاب، فبدوف تعريف وتحديد مفيومو ال يمكف التوصل إلى تنسيق حقيقي 
لمتعاوف الدولي المبني عمى قواعد احتراـ حقوؽ الدوؿ المنصوص عمييا في المعاىدات 

 ثيق الدولية.والموا
وقد بدأت فكرة اإلرىاب في الفقو القانوني ألوؿ مرة في المؤتمر األوؿ لتوحيد القانوف 

ورغـ تعدد الجيود  ،(1)ـٖٜٓٔالعقابي، الذؼ انعقد في مدينة وارسو في بولندا عاـ 
لوضع تعريف جامع ومانع لظاىرة اإلرىاب، فإنو  -منذ ذلؾ التاريخ –والمحاوالت القانونية 

 يوجد حتى اآلف تعريف جامع مانع متفق عميو.ال 
 سنقـو بدراسة ىذا المبحث في مطمبيف عمى النحو اآلتي: لذا

 المطمب األوؿ: المقصود باإلرىاب. -
 المطمب الثاني: أسباب اإلرىاب. -

ركز إف مفيـو اإلرىاب بمعناه الحديث ظل غامًضا وغير محدد، حتى حادثة ضرب م
ـ، ٕٔٓٓالتجارة العالمي ووزارة الدفاع األمريكية في الحادؼ عشر مف سبتمبر )أيموؿ( عاـ 

حيث ازداد ظيور ىذا المفيـو وُألقَي الضوء عميو وتنوعت الدراسات بشأنو، لكف مف الزاوية 
جعمو يصطبغ بالصبغة السياسية  ىذا ماالتي تراىا الدوؿ الكبرػ والمييمنة عمى العالـ، 

يق األىداؼ المرسومة مف تمؾ الدوؿ، مما أدػ إلى اختبلط مفيـو اإلرىاب وفق وجية لتحق
النظر السابقة بالمفاىيـ المشروعة في دوؿ العالـ ال سيما الضعيفة منيا أو المغموبة عمى 
أمرىا، أو المحتمة. فاختمط مفيـو اإلرىاب مع حق الدفاع الشرعي الذؼ يقع عمى الدولة، 

فيـو المقاومة المسمحة المشروعة لمدوؿ المحتمة أراضييا، كفمسطيف ولبناف كذلؾ اختمط مع م
 .لمشعوب، كحق مشروع وفقًا لميثاؽ األمـ المتحدة وحق تقرير المصير ،والعراؽ وغيرىا

ويبدو مف خبلؿ تتبع األحداث أف الدوؿ الكبرػ السيما المييمنة عمى العالـ ال تشجع 
اب، ألنو يصطدـ مع أطروحاتيا ومصالحيا وضع تعريف واضح ومحدد لئلرىعمى 

األمور بمكياليف كما يحصل في أرض الواقع،  تكيلاالقتصادية والسياسية، ويضطرىا ألف 

                                  
( د/ دمحم مؤنس محب الديف، اإلرىاب في القانوف الجنائي عمى المستوييف الوطني و الدولي، دار الوزاف، القاىرة، ٔ)

 .ٜٚٔـ، صٜٚٛٔ
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فتجنبت بل تيربت مف وضع تعريف واضح ومحدد لئلرىاب، وسنوضح تعريف اإلرىاب في 
 المغة واالصطبلح، ونبيف سماتو في الفرعيف التالييف:

 ف اإلرىابالفرع األوؿ: تعري -
 الفرع الثاني: سمات اإلرىاب -

 الفرع األول
 تعريف الرىاب

 سنوضح في ىذا الفرع تعريف اإلرىاب لغًة واصطبلحا كالتالي:
 أواًل: التعريف المغوي لإلرىاب:

تشير المعاجـ المغوية إلى أف كممة إرىاب تشتق مف الفعل المزيد )أرىب(، ويقاؿ أرىب 
فو وفزَّعو،  أما الفعل وىو نفس المعنى الذؼ يدؿ عميو الفعل المضعف رىَّب، فبلًنا: أؼ خوَّ

المجرد مف نفس المفع، وىو رىب، يرىُب رىبًو ورىبًا، فيعني خاؼ، فيقاؿ رَىب الشيء رىًبا ورىبة، 
، ويستعمل الفعل ترىب بمعنى توعد إذا كاف متعدًيا، فيقاؿ: ترىَّب فبلًنا أؼ توعده أؼ: خافو

بو، وترىَّب الرجل إذا صار راىبًا يخشى هللا، والراىب ىو المتعبد في وأرىبو ورىبو واسترى
 (.1) الصومعة

وقد أقر المجمع المغوؼ بأف كممة اإلرىاب ككممة حديثة في المغة العربية أساسيا رىب، 
كما أوضح المجمع المغوؼ بأف اإلرىابييف وصف يطمق عمى الذيف يسمكوف سبيل  ،(2)بمعنى خاؼ
  .(3) ىدافيـ السياسيةالعنف لتحقيق أ 

وفي المعجـ العربي الحديث: يعني األخذ بالعنف والتيديد والحكـ اإلرىابي ىو الحكـ 
 .( 4)القائـ عمى أعماؿ العنف

وْا َلُيـ مَّا وقد ذكر اإلرىاب في القرآف الكريـ بمعاِف متعددة، منيا قولو تعالى  َوأَِعدُّ
ف ُقوَِّة َوِمف ِرَباطِ  اْلَخْيِل ُتْرِىُبوَف ِبِو َعُدَو هللِا َوَعُدَوُكـ ْاْسَتَطْعُتـ مِّ

ـْ َأَشدُّ ، وقاؿ تعالى (٘)  أَلَنُت
َف هللاِ  َرْىَبًة ِفي ُصُدوِرِىـ مِّ

، قاؿ ابف كثير في تفسير ىذه اآلية: أؼ يخافوف منكـ أكثر (ٙ) 

                                  
 .ٖٖٚىػ، ص ٗٔٗٔ، ٖ، بيروت، ط٘ىػ(، جٔٔٚ( لساف العرب البف منظور أبوالفضل دمحم بف مكـر بف عمي )تٔ)
 .ٕٕـ، صٜٙٛٔ(، ٔفضل جماؿ الديف: اإلرىاب والعنف السياسي، دار الحرية. القاىرة، ط )( أبو الٕ)
 .ٖٙٚـ، صٕٜٚٔ، القاىرة، ٕ، طٔ( المعجـ الوسيط: مجمع المغة العربية، جٖ)
 .ٗٙـ، ص ٖٜٚٔ( خميل الجر، المعجـ العربي الحديث، مكتبة الغوس، باريس، طبعة ٗ)
 (.ٓٙ( سورة األنفاؿ اآلية )٘)
 (.ٖٔسورة الحشر اآلية ) (ٙ)
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زع، وأفَّ . ومما تقدـ نستخمص أفَّ )اإلرىاب( يأتي بمعنى الخوؼ والف(ٔ)مف خوفيـ هللا
 .(2)الذؼ يحدث الخوؼ والفزع عند اآلخريف الشخص)اإلرىابي( ىو 

 :لإلرىاب ثانًيا: التعريف االصطالحي
تبلؼ وجيات الخا الصعوبات، نظرً مجموعة مف العوائق و إف تعريف اإلرىاب تكتنفو 

وًبا الدوؿ حوؿ األسباب التي خمقت ظاىرة اإلرىاب، وبيف مف يراه أسمالنظر بيف الباحثيف و 
لمتحرر، أو مف يراه أبشع صور اإلجراـ في العصر الحديث، وبالتالي ال يوجد إلى حد  اجديدً 

 .(3)اآلف تعريف جامع مانع لكممة اإلرىاب
ولذلؾ، فإننا سنورد بعض التعريفات التي قدمت في ىذا الصدد، والتي يمكف مف 

شبيو مف األفعاؿ اإلجرامية إجماليا توضيح معنى اإلرىاب، وتحديد سماتو التي تميزه عما ي
األخرػ، فقد عرؼ بعض الفقياء اإلرىاب بأنو: "االستخداـ غير المشروع لمعنف أو التيديد 
بو بواسطة فرد أو جماعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة، ينتج عنو رعًبا يعرض 

اعة أو لمخطر أرواًحا بشرية أو ييدد حريات أساسية، ويكوف الغرض منو الضغط عمى الجم
 .(4)الدولة لكي تغير سموكيا تجاه موضوٍع ما"

وعرفو آخروف بأنو: "عمل غير مشروع مف أعماؿ العنف، ييدؼ إلى بث الرعب والفزع 
 . (5)داخل مجتمٍع ما أو شريحٍة منو، بقصد تحقيق ىدؼ سياسي"

كما ُعِرؼ بأنو: "عنف منظـ ومتصل بقصد خمق حالة مف التيديد العاـ الموجو إلى 
ولة أو جماعة سياسية، والذؼ ترتكبو جماعة منظمة بقصد تحقيق أىداؼ سياسية، وال ُيعد د

إرىاًبا الكفاح المسمح لمشعوب الخاضعة لبلحتبلؿ األجنبي مف أجل تحرير أراضييا المحتمة، 
والحصوؿ عمى حقيا في تقرير مصيرىا واستقبلليا وفًقا لميثاؽ وقرارات األمـ المتحدة التي 

 .(6)اء األبرياء"تحـر إيذ

                                  
 .ٖٖ٘ـ، صٜٚٛٔ، ٔ، دار المعرفة، بيروت، طٕ( الحافع عمادالديف أبوالفداء إسماعيل ابف كثير: تفسير القرآف الكريـ،جٔ)
( د/ عبد المطيف عبد القوؼ سعيد مصمح العسالي، مفيـو اإلرىاب بيف التشريعات الوطنية والدولية في ضوء الواقع ٕ)

لدراسات األمنية، أكاديمية وامجمة دورية عممية محكمة، مركز البحوث  -ي لميمف، مجمة منارات األمفاالجتماعي واألمن
 .ٜٙٔـ، صٕ٘ٔٓ(، ٔ، العدد )اليمنية الشرطة

( لبلطبلع عمى أسباب االختبلؼ في تعريف اإلرىاب، انظر: أ. د/دمحم محي الديف عوض، تعريف اإلرىاب، بحث مقدـ ٖ)
شريعات مكافحة اإلرىاب في الوطف العربي، والتي عقدتيا أكاديمية نايف العربية لمعمـو األمنية في لمندوة العممية حوؿ ت

 ٛٗـ، صٜٜٜٔ-ىػٜٔٗٔـ، الرياض، ٜٜٛٔديسمبر ٜ-ٚىػ الموافق ٜٔٗٔشعباف ٕٓ-ٛٔالسوداف، في الفترة مف 
 ومابعدىا.

 .ٕٚـ.،  صٜٛٛٔلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ( د/ نبيل أحمد حممي، اإلرىاب الدولي وفقًا لقواعد القانوف الدو ٗ)
( المواء. د/ دمحم فتحي عيد، اإلجراـ المعاصر، أكاديمية نايف العربية لمعمـو األمنية، الرياض، الطبعة األولى، ٘)

 .ٔٗٔـ، صٜٜٜٔ-ىػٜٔٗٔ
 .ٜٗـ، صٜٙٛٔطبعة األولى، ( د/ أحمد جبلؿ عز الديف، اإلرىاب والعنف السياسي، دار الحرية ، القاىرة، الٙ)
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وذىب البعض بأنو: "عمل مف أعماؿ العنف موجو إلى ضحية معينة بقصد إثارة حالة 
 .(1)مف الرعب والفزع لمجموعة مف األفراد بعيديف عف مسرح العمل اإلرىابي"

وعرفو البعض اآلخر بأنو: "منيج نزاع عنيف يرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة الرىبة 
تغميب رأيو السياسي أو إلى فرض سيطرتو عمى المجتمع أو الدولة مف الناتجة عف العنف إلى 

(2)أجل المحافظة عمى عبلقات اجتماعية عامة أو مف أجل تغييرىا أو تدميرىا"
.  

، اإلرىاب بأنو: "كل فعل مف أفعاؿ العنف (3)وعرفت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب
و، يقع تنفيًذا لمشروٍع إجرامي فردؼ أو جماعي، أو التيديد بو أيِّا كانت بواعثو أو أغراض

ييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس، أو ترويعيـ بإيذائيـ، أو تعريض حياتيـ، أو حريتيـ، أو 
أمنيـ لمخطر، أو إلحاؽ الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق، أو األمبلؾ العامة، أو الخاصة، 

 د الموارد الوطنية لمخطر".أو احتبلليا أو االستيبلء عمييا، أو تعريض أح
( مف نفس المادة تعريًفا لمجريمة اإلرىابية بأنيا: "أؼ جريمة أو شروع ٖوأوردت الفقرة )

فييا ترتكب تنفيًذا لمشروٍع إرىابي، في أؼ مف الدوؿ المتعاقدة، أو عمى رعاياىا أو ممتمكاتيا 
ابية الجرائـ المنصوص عمييا أو مصالحيا ويعاقب عمييا قانوًنا، كما ُتعد مف الجرائـ اإلرى

إال ما استثنتو منيا تشريعات الدوؿ المتعاقدة أو التي لـ تصادؽ  في االتفاقيات التالية
 .(4)عمييا"

ـ بأنو: "عنف ذو باعث ٜٙٛٔومف جية أخرػ عرفتو وزارة الخارجية األمريكية في 
مجموعات سياسي يرتكب عف سابِق تصوٍر وتصميـ، ضد أىداؼ غير حربية، مف ِقبل 

(٘)وطنية فرعية، أو عمبلء دولة سرييف، ويقصد بو عادًة التأثير عمى جميور ما"
. 

ـ اإلرىاب ٕٛٓٓ( مف مشروع قانوف اإلرىاب اليمني لسنة ٕعرفت المادة رقـ ) كما  
أنو: "كل استخداـ لمقوة أو العنف أو التيديد باستخداميا، يمجأ إليو الجاني، تنفيًذا لمشروٍع 

                                  
( ٜٓ( د/ السيد عبد المطمب غانـ، ندوة العنف والسياسة في الوطف العربي، مجمة السياسة الدولية، القاىرة، العدد )ٔ)

 .ٜٖٗـ، صٜٚٛٔ
( د/ أدونيس العكرة، اإلرىاب السياسي، بحث في أصوؿ الظاىرة وأبعادىا اإلنسانية، دار الطميعة، بيروت، الطبعة ٕ)
 .ٖٜـ، صٖٜٛٔولى، األ
( الفقرتيف الثانية والثالثة مف المادة األولى مف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، الصادرة عف مجمسي وزراء الداخمية ٖ)

 ـ.ٜٜٛٔابريل، ٕٕوالعدؿ العرب، اتفاقية القاىرة، 
 .٘ٗ، صـٜٜٔٔ، ٔاإلرىاب الدولي، دار العمـ لممبلييف، بيروت، ط ،( د/ دمحم عزيز شكرؼ ٗ)
ـ اإلرىاب بأنو: "التيديد الناشئ عف عنف مف قبل أفراد أو ٜٓٛٔ( كما عرفت وكالة االستخبارات األمريكية عاـ ٘)

ـ بأنو: "عمل عنيف أو عمل يشكل خطرًا عمى الحياة ٖٜٛٔجماعات" أما مكتب التحقيقات الفدرالي، فقد عرفو في عاـ 
ـ، بأنو: "أسموٌب ٜٗٛٔي أؼ دولة". لكف وزارة العدؿ األمريكية، عرفتو في عاـ اإلنسانية وينتيؾ حرمة القوانيف الجنائية ف

 جنائي عنيف، ُيقصد بو بوضوح، التأثير عمى حكومٍة ما، عف طريِق االغتياِؿ أو الخطف".
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دًيا كاف أـ جماعًيا، بيدؼ اإلخبلؿ الجسيـ بالنظاـ العاـ، أو اإلضرار بالبنية، أو إجرامي فر 
الصحة العامة، أو االقتصاد الوطني، أو بإحدػ المرافق أو الممتمكات أو المنشئات العامة 
أو الخاصة، أو االستيبلء عمييا، أو عرقمة السمطات العامة لمدولة عف ممارسة أعماليا، أو 

والسبلمة ألراضي الجميورية، أو  االستقراروسبلمة المجتمع لمخطر، أو تيديد تعريض أمف 
وحدتيا السياسية أو سيادتيا، أو تعطيل تطبيق أحكاـ الدستور أو القوانيف أو إلحاؽ األذػ 

 باألشخاص، أو إلقاء الرعب بينيـ، أو تعريض حياتيـ وحرياتيـ وأمنيـ  لمخطر".
انعداـ وجود تعريف محدد ومتفق عميو حوؿ مصطمح ومف خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف 

اإلرىاب، بيف الدوؿ الغربية ودوؿ العالـ العربي واإلسبلمي، ال يعود إلى عجز الباحثيف أو 
نما يعود أساًسا إلى تبايف واختبلؼ  صعوبة تعريف المصطمح مف الناحية المنيجية، وا 

ف منظمة إقميمية إلى منظمة وجيات النظر حوؿ مفيـو اإلرىاب مف دولة إلى أخرػ، وم
أف الكفاح المسمح مف  -العالـ الثالث -أخرػ، فحيف ترػ معظـ الدوؿ العربية واإلسبلمية

ترػ أف  -في المقابل -أجل دفع العدواف والتحرر ال ُيعد إرىاًبا، فإف بعض الدوؿ الغربية
ع الدولي في ذلؾ إرىاًبا، ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرػ، فإف االختبلؼ بيف المجتم

تعريف اإلرىاب، يدور أيًضا حوؿ نقطة أخرػ، وىي مف يمارس اإلرىاب، فاألنظمة الغربية 
مف جيتيا تقصر ممارسة اإلرىاب عمى األفراد والجماعات، أما أنظمة العالـ الثالث ترػ أف 

منظمات وأفراد وجماعات، ولعلَّ ما تمارسو  -أيًضا -اإلرىاب تمارسو دوؿ كما تمارسو 
 ومة بورما ضد طائفة الروىينجا خير شاىد عمى ذلؾ.حك

وأعتقد.. أف ىذه األسباب وغيرىا، ىي ما حاؿ دوف وجود تعريف محدد لئلرىاب حتى 
اآلف، وىو األمر الذؼ قمل مف نجاح الجيود الدولية المبذولة لمكافحة ىذه الظاىرة والقضاء 

 عمييا.
الدوؿ نفسيا،  داخلفيـو محدد حتى كما أف تعريف اإلرىاب لـ يحَع بالتوافق حوؿ م

ومثاؿ ذلؾ ما الحظناه في الواليات المتحدة األمريكية، حيث توجد العديد مف التعريفات التي 
تعددت بتعدد الجيات المسؤولة عف مكافحة ىذه الظاىرة، وبحسب رؤية كل منيا لممصالح 

األنظمة في بعض الدوؿ التي تريد تحقيقيا، وربما ال يخمو األمر مف ذلؾ حتى عمى مستوػ 
مح طالعربية ودوؿ العالـ الثالث، التي تستفيد مف عدـ وجود تعريف محدد ومنضبط لمص

 اإلرىاب مف أجل توصيف أؼ معارضة سياسية لنظميا أو رأؼ مخالف ليا باعتباره عمبلً 
 .(ٔ)إرىابياً 

                                  
 .ٛٔ، مرجع سابق ،ص ي( د/ عبد المطيف عبد القوؼ سعيد مصمح العسالٔ)
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 الفرع الثاني
 سمـات الرىـاب
 يمكف إيضاح أىـ سمات اإلرىاب في اآلتي:

تخداـ القوة أو العنف أو التيديد باستخدامو في أغمب األعماؿ اإلرىابية، كما تستخدـ اس .ٔ
أساليب عنف غير تقميدية مثل استخداـ الغازات السامة أو نشر األوبئة المعدية، 

 .(1)والتسميـ وتمويث األغذية بالمواد الكيميائية وغير ذلؾ
 .(2)منظمة أو دولةيقـو باألعماؿ اإلرىابية إما أفراد أو جماعة أو  .ٕ
اليدؼ مف العمل اإلرىابي إثارة الرعب والفزع في النفوس، وىذا ليس اليدؼ الوحيد، بل  .ٖ

 .(3)اليدؼ الذؼ مف خبللو يحقق الفاعل اليدؼ الذؼ يسعى إلى تحقيقو
عشوائية اآلثار المترتبة عمى الجرائـ اإلرىابية، أؼ أنيا ذات آثار غير محددة، فاألعماؿ  .ٗ

ألف العمميات اإلرىابية ال ييميا تحديد  ؛قع غالًبا عمى أىداؼ غير منتقػاةاإلرىابية ت
، وىذا يجعل (4)أشخاص ضحاياىا بقدر ما ييميا النتائج واآلثار التي تحدثيا أفعاليا

الفعل اإلرىػابي مرعًبا ومخيًفا كونو يبعث في نفوس األشخاص الشعور بقربيـ مف دائرة 
 .(5)الخطر

ائية لمعمميات اإلرىابية فقد تكوف سياسية، وفي بعض األحياف تكوف تعدد األىداؼ الني .٘
 .(6)مذىبية أو اجتماعية أو اقتصادية

 .(7)غالًبا ما تكوف أىداؼ العمميات اإلرىابية مستقبمية، وفورية في إحداث الرعب والفزع .ٙ

                                  
 ومابعدىا.ٜٕٔص ( د/ دمحم مؤنس محب الديف، مرجع سابق،ٔ)
 .ٕٚ؛ د. نبيل أحمد حممي ، مرجع سابق، صٔٛسابق، ص ( د/ دمحم محي الديف عوض، مرجعٕ)
سابق،  ومابعدىا ؛ د/ أدونيس العكرة، اإلرىاب السياسي، مرجع ٕٛٚسابق، صالمرجع ال( د/ دمحم مؤنس محب الديف، ٖ)

 .ومابعدىا ٔٗصمرجع سابق، ف السياسي، ومابعدىا ؛ لواء. د/ أحمد جبلؿ عز الديف، اإلرىاب والعن ٛٛص
( د/ مصطفى مصباح دبارة، اإلرىاب مفيومو وأىـ جرائمو في القانوف الدولي الجنائي، منشورات جامعة قاريونس، ٗ)

 .٘ٗ؛ د/ احمد جبلؿ عز الديف، المرجع السابق، صٖٓٔـ؛ صٜٜٓٔبنغازؼ، ليبيا، 
ة في ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية واالتفاقيات الدولية، بحث مقدـ ( د/ عمي حسف الشرفي، اإلرىاب والقرصنة البحري٘)

لمندوة العممية حوؿ اإلرىاب والقرصنة البحرية التي عقدتيا جامعة نايف العربية لمعمـو األمنية في صنعاء في الفترة مف 
 .ٔٔـ، صٕٗٓٓ/ٜ/٘ٔ-ٖٔىػ الموافق ٕ٘ٗٔ -ٛ/ ٔ -ٚ/ ٕٛ
؛ د/ أحمد جبلؿ عز الديف، اإلرىاب والعنف السياسي، المرجع ٕٛالسابق، ص ( د/ دمحم محي الديف عوض، المرجعٙ)

؛ و د/ دمحم مؤنس محب الديف، المرجع السابق، ٜٕٔسابق، صالمرجع ال؛ د/ مصطفى مصباح دبارة، ٙٗالسابق، ص
 .ٜٔص
 .ٕٜسابق، صال مرجعالأ. د/ دمحم محي الديف عوض، ؛ٛٛسابق، صال مرجعال( د/ أدونيس العكرة، ٚ)
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يا أساس أو ىدؼ األعماؿ اإلرىابية جذب االنتباه إلى أمر أو قضية معينة، والدعاية ل .ٚ
 .(1)عبر وسائل اإلعبلـ

جسامة وخطورة األعماؿ اإلرىابية، وىذه الدرجة مف الخطورة ىي التي مف شأنيا إحداث  .ٛ
 .(2)الخوؼ والفزع في النفوس، وىي وصف ألؼ عمل إرىابي

 امتداد النشاطات اإلرىابية عبر الحدود اإلقميمية لمدولة. .ٜ

كظاىرة إجرامية ليا العديد مف األسباب والدوافع تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ اإلرىاب 
 وىذه األسباب والدوافع الكامنة وراء جرائـ اإلرىاب عديدة ومتنوعة. ،األخرػ 

ومف أجل الوصوؿ إلى تشخيص دقيق لكافة جوانب الجريمة اإلرىابية وصواًل إلى تحديد 
ينا الوقوؼ عمى األسباب والدوافع الكامنة وراء ظيور ينبغي عمفالطرؽ الناجعة لمواجيتيا، 

وتفشي جرائـ اإلرىاب، لما في ذلؾ مف أىمية كبرػ في محاربة اإلرىاب والحد منو والوصوؿ 
 .(3)إلى مجتمع آمف ومسالـ

وبسبب تنوع الدوافع الكامنة وراء األعماؿ اإلرىابية، وكوف اإلرىاب نفسو ظاىرة  
كااًل مختمفة حسب تطور المجتمع؛ فبل يمكف حصر جميع اجتماعية تتطور وتتخذ أش

 األسباب المنتجة لئلرىاب، لذلؾ سنتناوؿ أىـ األسباب كالتالي:
 أواًل: األسباب السياسية: 

ف كثيًرا مف المختصيف بشؤوف اإلرىاب وجدوا إيرتبط اإلرىاب ارتباًطا وثيًقا بالسياسة، بل 
البعد السياسي، فأغمب الجماعات اإلرىابية تدعي لنفسيا خاصية ثابتة وىي اإلرىابية في الجريمة 

، مياًما وبرامج سياسية، ويبدو أف األسباب السياسية مف أىـ العوامل المحركة لظاىرة اإلرىاب
ولذلؾ مف غير الممكف الفصل بيف اإلرىاب وطبيعة النظاـ السياسي الموجود ألؼ  دولة، فالنظاـ 

خفاقو في السياسي لدولة ما، وطبيعة الشرع ية السياسية التي يستند عمييا في حكمة ونجاحو وا 
 .(4)ومدػ اتساع دائرة اإلرىاب  اإلرىاب تحقيق الحريات العامة، ليا عبلقة مباشرة بوجود

                                  
؛ عبد الناصر حريز، اإلرىاب السياسي، دراسة تحميمية، ٖٗسابق ، ص ( راجع:  د/ دمحم محي الديف عوض، مرجعٔ)

، مرجع سابق؛ د/ دمحم مؤنس محب، اإلرىاب في القانوف الجنائي، ٓٙـ، صٜٜٙٔمكتبة مدبولي، القاىرة، الطبعة األولى، 
 .ٕٕٔص
 .ٖٔٔسابق ، ص ؛ ولممزيد انظر: د/ مصطفى مصباح دبارة، مرجعٔٔسابق ؛ ص ( راجع: د/ عمي حسف الشرفي، مرجعٕ)
( يوسف كرواف، جريمة اإلرىاب والمسؤولية المترتبة عنيا في القانوف الجنائي الداخمي والدولي، منشورات مركز كردستاف ٖ)

 .ٖٚـ، صٕٚٓٓكردستاف لمدراسات االستراتيجية، السميمانية، العراؽ، 
 .ٕ٘ـ، صٕ٘ٓٓمطر، الجريمة اإلرىابية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، ( عصاـ عبد الفتاح عبد السميع ٗ)



 اإلرهــاب وعالقتـى باجلرميــة املنظنــة
 )دراشــــــــة حتليليـــــــة(                    

 م2019 فبراير( 2دد )ـالع 15

ويرػ البعض أف استمرار الدولة في قمع الحريات السياسية وكبتيا واستيزائيا بحقوؽ 
ة في توجيات الدولة مف األسباب الميمة مواطنييا وحدوث تغيرات سياسية فجائية وعاصف

الدافعة نحو اإلرىاب، فالكثير مف األعماؿ اإلرىابية تحدث نتيجة فشل الدولة في تأميف 
قنوات رسمية لمواطنييا إلبداء رأييـ في سياسات الدولة وتوجياتيا، مما يدفع بعض األفراد 

كامنة، والتي تقود بالتالي إلى تبني إلى المجوء إلى الوسائل السرية لمتعبير عف اعتراضاتيـ ال
 األعماؿ اإلرىابية ضد الدوؿ والحكومات.

ومف جانب آخر يرػ البعض أف المنافسة الدولية واختبلؼ المصالح والسياسات بيف 
دوؿ العالـ يدفع بعض الدوؿ إلى دعـ بعض المنظمات اإلرىابية والتوجيات اإلرىابية، بغية 

، فالعامل والدعـ الخارجي لمتنظيمات اإلرىابية كاف وال (1)تحقيق مصالح وأىداؼ خاصة بيا
يزاؿ أىـ األسباب الكامنة وراء جرائـ اإلرىاب. ومف أشكاؿ الدعـ الخارجي توفير المبلذ 
اآلمف لمتنظيمات والقيادات اإلرىابية ووضع قنوات إعبلمية تحت تصرؼ اإلرىابييف، وصواًل 

 .(2)لعسكرؼ لئلرىابييفإلى تقديـ الدعـ العممي والموجستي وا
كما أف قياـ الدولة بتيميش الجماعات اإلسبلمية وعدـ االكتراث ليا، والوقوؼ في وجييا، 
وقمع قياداتيا، وحصر أنشطتيا، فإف مف شأف ذلؾ  أف يولد المنظمات السرية، والتوجيات 

شحنات المناىضة، وردود األفعاؿ الغاضبة التي ال تجد ما تصب فيو غضبيا، وتفرغ فيو 
 عواطفيا إال امتطاء صيوة اإلرىاب، وىذا ىو الواقع المشاىد في بمدنا.

 ثانًيا: األسباب االقتصادية:
البنية  ضعفتسيـ العوامل االقتصادية مف فقر أو بطالة أو تقمبات اقتصادية، وكذلؾ 

ـِ اإلرىاب يِة بصفٍة االقتصادية في ارتكاب الجرائـ بصورٍة عامٍة في المجتمع، وارتكاِب الجرائ
فالبطالة ُتعد مف أىـ األسباب االقتصادية الدافعة نحو ارتكاب الجريمة، فالفرد ، ةخاص

العاطل عف العمل عندما يرػ حالة الترؼ والبذخ لؤلغنياء وما يعانيو مف الحرماف مف أدنى 
مقومات الحياة، يسيل لمتنظيمات اإلرىابية استقطاب وتجنيد أمثاؿ ىؤالء الشباب، 

 . بيـ وحقدىـ عمى الدولِة والمجتمعميـ لمقياـ بأعماٍؿ إرىابية، مستغميف غضالستخدا
ومف جانٍب أخر ُتصبح العمميات اإلرىابية الوسيمة األسرع لدػ األفراد والجماعات 
الفقيرة، لمحصوِؿ عمى الماِؿ الوفير، فالكثير مف األعماِؿ اإلرىابيِة يكوُف دافُعيا االنتقاـ مف 

مواؿ، والحصوؿ عمى أمواليـ كفدية مقابَل إطبلؽ سراح مف يختطفونو أصحاِب رؤوِس األ
 .(3)مف أقاربيـ

                                  
 .   ٕٙ(  عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر، مرجع سابق، ص ٔ)
 .ٖٛ( يوسف كرواف، مرجع سابق، صٕ)
 .ٕٛسابق، ص المرجع ال مطر،( عصاـ عبد الفتاح عبد السميع ٖ)
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فإىماؿ الدولة لبعض المناطق وعدـ إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية فييا، 
توفر األرضية المناسبة لعمل وتحرؾ الجماعات اإلرىابية، كردِة فعٍل عمى سياساِت الدولِة 

ىماليا المتعمد.  وا 
 (1)ومف المظاىر االقتصادية التي تسيـ بدوٍر كبيٍر في تفشي اإلرىاب ما يمي:

 استمرار وجود نظاـ اقتصادؼ دولي جائر. .ٔ
 االستغبلؿ األجنبي لمموارد الطبيعية والوطنية. .ٕ
 حياء ووسائل نقل وىياكل اقتصادية.أمف مساكف و تدمير ما لدػ بعض البمداف  .ٖ
 عي واالقتصادؼ.الظمـ واالستغبلؿ السياسي واالجتما .ٗ
انتياؾ حق اإلنساف بحرمانو مف أدنى مقومات العيش الكريـ، وحالة الفقر  .٘

 والجوع والشقاء وخيبة األمل.
أفَّ األزمات االقتصادية تؤدؼ إلى مزيد مف التضخػـ وزيادة األسعار  ويرى الباحث

قة مف األثرياء وانتشار الفقر وزيادة معدؿ البطالة، وتدىور الخدمات، إضافًة إلى ظيوِر طب
الذيف يتحمُّوف بسموكياٍت استفزازية، خاصًة بالنسبِة لمفقراء، ممَّا يزيُد مف حدِة التفاوِت 

 الطبقي، بما يساعد عمى نشوء بيئٍة خصبة، لنشوِء جماعاٍت متطرفة.
 ثالًثا: األسباب االجتماعية:

جراـ والسياسة ناؿ العامل االجتماعي اىتماًما كبيًرا مف جانب المختصيف بعمـ اإل
مف  –الجنائية عموًما، والباحثيف في ظاىرة اإلرىاب عمى وجٍو خاص، فأىـ أسباب اإلرىاب 

ىي الخروج عف القيـ االجتماعية الحاكمة لمبيئة، أو وصف المتمسكيف  -وجية نظرىـ 
بالتقاليد بالتخمف والقصور في مجاراة العصر، وبذلؾ يفتقد الجسد االجتماعي المناعة، 

ف عرضًة لميزات االجتماعية العنيفة التي قد تدفع بعض فئاتو إلى سموؾ العنف فيكو 
واإلرىاب، ىذا باإلضافة إلى العزلة التي يعيشيا بعض الشباب في مجتمعيـ، واختفاء القدوة 
والمثل األعمى بالنسبةِ  لغالبيتيـ، وعدـ الترابط والتناسق بيف أساليب الضبط االجتماعي 

سواًء داخل األسرة أو خارجيا، في المدرسة أو الجامعة، أو كافة مؤسسات بمفيومو الشامل، 
المجتمع الرسمية والشعبية، كما ال يخفى األثر المترتب عمى إىماؿ مشاكل الشباب وعدـ 
االىتماـ الصادؽ بيا، والتي تعوؽ فيـ مشاكل واحتياجات األجياؿ الجديدة مف الشباب، 

ؼ يعانونو، وعدـ وضوح الرؤية لدييـ، والمعاناة مف مشاكل والتجاوب معيـ في ظل الفراغ الذ

                                  
ضوع اإلرىاب الدولي، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الرابعة والثبلثوف، ( انظر: تقرير المجنة المخصصة لمو ٔ) 

 .ٕٔـ، صٜٜٚٔ ،، األمـ المتحدة(A/34/37) ٖٚالممحق رقـ 
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كما أنو قد تعاني فئات كثيرة مف  .(1)الحياة اليومية مما يجعل منيـ فريسة سيمة لئلرىاب
المجتمع الحرماف االجتماعي بدرجة أو بأخرػ، ولسبب أو آلخر، حيث قد يكوف ذلؾ ألسباب 

والذؼ يعني عدـ قدرة المجتمع  -ا الحرماف االجتماعي عرقية أو لغوية أو دينية أو مذىبية ػ ليذ
عمى استيعاب تمؾ الفئات استيعاًبا كامبًل، مما يؤدؼ إلى فرض نوع مف العزلة عمييا، وبالتالي 
تتقوقع في أماكف محددة ويسودىا الشعور باالغتراب، وحيف يحدث ىذا فإنَّو يسود اإلحساس بيذا 

تمؾ الفئات، فيمجأ بعًضيـ إلى تمؾ الجماعات اإلرىابية سعًيا الوضع المتردؼ مف ِقبل أفراد مف 
 .(2)نحو تغيير تمؾ األوضاع المتردية والتخمص منيا نيائًيا

 رابًعا: األسباب النفسية:
 :3))األسباب النفسية الدافعة نحو ارتكاب األعماؿ اإلرىابية ما يمي

تحقق لو ذلؾ، فيمجأ  حب الظيور والشيرة، وىو ال يممؾ القدرات والمؤىبلت التي .ٔ
 مشروعٍة لتحقيِق ذلؾ، مف خبلِؿ االلتحاؽ بالجماعاِت اإلرىابية.  رغي إلى وسائل

اإلحباط، أحد أسباب الخروج عمى النظاـ وعمى العادات والتقاليد، وشعور الشخص  .ٕ
بخيبة أمل في نيل حقو، أو الحصوؿ عمى ما يصمحو ويشفي صدره، فكثير مف 

ا، بل عذبت وقتمت بي دور الجماعات عموًما ولـ تكترث البمداف العربية ىمشت 
ىذه الدوؿ بحماية الحريات، ومنيا  اءوشردت ومنعت وصوؿ خيرىا لمناس، مع ادع

حرية الرأؼ والتعبير، وىذا يدفع لتكويف الجماعات السرية والتي تعتنق األفكار 
 المتطرفة واليدامة، وتتخذ مف األعماؿ اإلرىابية أسموب عمل.

ب الفرد الصفات النفسية مف البيئة المحيطة بو سواًء في محيط األسرة، أو في يكتس .ٖ
محيط المجتمع، فكُل خمٍل في ذلؾ المحيط ينعكس عمى سموؾ وتصرفات ذلؾ 
الفرد حتى تصبح جزًءا مف تكوينو وتركيبو النفسي، وُيعد الفشل في الحياة األسرية 

 بعض الصفات السيئة. بيـ كتسامف أىـ األسباب المؤدية إلى جنوح األفراد وا
قد يكوف العنف والتطرؼ سبب فشل المؤسسات التعميمية في الببلد الذؼ ُيعد  .ٗ

صماـ األماف في الضبط االجتماعي ومحاربة الجنوح الفكرؼ واألخبلقي لدػ الفرد، 
بالنقِص، وعدـ تقبل المجتمع  لديو شعورٌ  ، يتولدفعندما يفشل اإلنساف في التعميـ

                                  
ىاتف محسف الركابي، مفيـو اإلرىاب في القانوف الدولي والداخمي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كمية القانوف  (ٔ)

 .ٜٔـ، صٕٚٓٓعربية في الدانمارؾ، والسياسة باألكاديمية ال
 .ٜٔ( ىاتف محسف الركابي، المرجع السابق، صٕ)
 .ٛٔ، ص  www.al-islam.com:( أ. د/ صالح بف غانـ السدالف، أسباب اإلرىاب والعنف والتطرؼ، منشور عمىٖ)



 اإلرهــاب وعالقتـى باجلرميــة املنظنــة
 ـــــة()دراشــــــــة حتليليــ                    

 

 م2019 فبراير (2دد )ـالع 18

كوف ىذا اإلحساس دافًعا لئلنساف إلثبات وجوده، ولو مف خبلؿ االلتحاؽ لو. وقد ي
 اوليذا فإننا كثيرً  ، ألنيا الوسيمة السيمة إلثبات ذاتو،اإلجرامية واإلرىابية بالجماعات

ما نجد أف أغمب الممتحقيف بالحركات اإلرىابية مف الفاشميف دراسًيا، أو مف 
و ممف لدييـ الشعور بالدونية ويسعوف أصحاب الميف المتدنية في المجتمع، أ

 .(1)إلثبات الذات، أو أشخاص ليـ طموح شخصي غير سوؼ 
 خامًسا: التطور العممي والتكنولوجي:

ل  كما يرجع تفاقـ ظاىرة اإلرىاب إلى التطور العممي والتكنولوجي الحديث، حيُث شكَّ
بلؾ مرتكبي األفعاؿ ىذا التطور عامبًل مساعًدا في اتساع ىذه الظاىرة، مف خبلؿ امت

اإلرىابية، وسائَل عصرية أكثر فاعمية في تحقيق األىداؼ المتوخاة منيا، فقد وفرت 
الطائرات مثبًل لئلرىابييف القدرة عمى القياـ بعممياتيـ مف بعيد، واالنتقاؿ بسرعة بالغة مف 

بية مف خبلؿ مكاف إلى آخر، إضافًة إلى أنيا أصبحت ىي نفسيا ىدًفا ميًما لمعمميات اإلرىا
االختطاؼ، ووضعت في متناوؿ اإلرىابييف أسمحة وأجيزة خاصة متطورة كالمسدسات 
والبنادؽ الصغيرة ذات المدػ البعيد، ووسائل التسديد التمسكوبية، والقنابل اليدوية، والقنابل 
الصغيرة والموقوتة والموجية مف مسافات بعيدة، وكل ىذه األسمحة واألجيزة تتصف برخص 

إضافًة إلى خدمات ، رىا نسبًيا، وبصغرىا، وسيولة حمميا، واستخداميا، وشدة تدميرىاأسعا
شبكية كاإلنترنت والموبايل وغيرىا، زادت وسرَّعت ليـ عمميات االتصاؿ ممف يروموف 

 .(2)بداخميـ نوايا سيئة لخدمة اإلرىاب
العقود القميمة وىناؾ مف ال يستبعد أف يؤدؼ انتشار وسائل إنتاج الطاقة النووية في 

القادمة، والتجارة بالمواد االنشطارية والنفايات اإلشعاعية الناجمة عنيا، إلى إمكانات 
 .(3)نستطيع أف نقوؿ أنيا كونيةمستقببًل استخداميا في عمميات إرىابية 

 سادًسا: األسباب الفكرية:
نتيجة افتقارىـ إف الفيـ الخاطئ لمديف ومبادئو وأحكامو، واإلحباط الذؼ يمقاه الشباب 

إلى المثل العميا التي يؤمنوف بيا في سموؾ المجتمع أو سياسة الحكـ، والفراغ الديني، يعطي 
يا، كما أفَّ نالفرصة لمجماعات المتطرفة لشغِل ىذا الفراغ باألفكاِر التي يروجوف ليا ويعتنقو 

                                  
بحوث والدراسات ( د/ عبد الرحمف المطرودؼ، مفيـو اإلرىاب والموقف منو في اإلسبلـ، مركز الممؾ فيصل لمٔ)

 .                   ٖ٘صبدوف تاريخ، اإلسبلمية، الرياض، 
في تقرير األميف العاـ ، الجمعية العامة، الدورة السادسة  ٜٔٛٔ( انظر: الورقة التي تقدمت بيا قطر بيذا الشأف عاـ ٕ)

 ٗٔ-ٖٔص (A/36/425)والثبلثوف 
www.ao-نمارؾ منشور عمى موقع اي والشريعة، األكاديمية العربية بالد( د/ إسراء العمراف، اإلرىاب بيف القانوف الدولٖ)

academy.org ص ،ٔٛ . 
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ومناقشة الجوانب التي غياَب الحواِر المفتوح مف ِقبل عمماء الديف لكلِّ األفكار المتطرفة، 
تؤدؼ إلى التطرؼ في الرأؼ يرسخ الفكر المتطرؼ لدػ الشباب، ومف جيٍة أخرػ نرػ أف 
الكثير مف دعاة العنف والتطرؼ يفتقدوف منيجية الحوار، ويرفضوف الدخوؿ في محاورة 

 .(1)اآلخريف حوؿ معتقداتيـ وأفكارىـ، ممَّا يدفعيـ إلى العمل  السرؼ 
صب مف أعظـ األمور شًرا وفساًدا إذا ما حلَّ في النفس محل الوالء كما ُيعتبر التع

واالنتماء  والوطف، فيو يجرُّ عمى األمِة المصائَب والويبلت، وىذا ما يبلحع في أيامنا 
ىذه، وفي بمدنا الغالي اليمف، ويكمف خطر التعصب في أنَّو يمنع مف االستماع لمحق، 

ف نقياد ليوػ النفس، ومسايرة الغير عمى غير حجة أو برىافضبًل عف قبولو، ويحمل عمى اال
 بو. أو دليل  ديني أو قانوني يعتدُّ 

التياوف واالستيانة في قضايا اإلفتاء والتفسير بسبب  سوء الفيـ ألمور الشرعونتيجًة ل
ـٍ في مقاصِد  بوا أنفسيـ أئمة وعمماء وفقياء، تجرأوا عمى اإلفتاء دوف عم مف قبل مف نصَّ

، وتفرقيـ إلى الشر  يعة وفقييا، والبلفت لمنظر أيَضا ىو تزايد أعداد ىؤالء يوًما بعد يـو
جماعات متناحرة كل منيا يكفر اآلخر ويحاربو، ويعتبر نفسو الفرقة الناجية وغيره الفرقة 
اليالكة، فإذا كاف ذلؾ شأف المسمميف فيما بينيـ فكيف يكوف تعاطي ىؤالء مع مف يخالفيـ  

 في الديف؟
ويرػ الباحث أفَّ عمى الدولة أف تعيد النظر في أساليب مؤسساتيا التقميدية التي اعتادت 
عمييا في مجاالت الوعع واإلرشاد والتوجيو، وأف تتحوؿ إلى مؤسسات فعالة قادرة عمى تقديـ 
إجابات عف تساؤالت الحياة المعاصرة، ومساعدة اإلنساف عمى التكيف مع الواقع الذؼ يعيش 

النيوض بو وتطويره، إضافًة إلى فيـ ظاىرة اإلرىاب في أؼ مجتمع مف خبلؿ فيـ  فيو، ثـ
حتى يتسنى لنا معرفة األسباب التي تنتج ىذه الظاىرة واآلليات البلزمة  ،الواقع االجتماعي

 لمواجيتيا.
حيُث أنَّو ال يمكف القضاء عمى ظاىرة اإلرىاب إال في ظل دولة قانونية مؤسساتية 

يتوفر لو و كرامة الفرد، ويتساوػ فييا الحاكـ والمحكـو في الحقوؽ والواجبات، تحتـر فييا 
فييا كافة متطمبات الحياة الكريمة، وُيحتـر فييا رأيو، عمى أف تولي الدولة جانب التعميـ 
االىتماـ األكبر، وذلؾ بإنشاء المدارس والجامعات في المناطق النائية، حيُث أفَّ ىذه 

لريفية منيا ىي الحاضنة ألعضاء الجماعات اإلرىابية، ومنيا تتفرع إلى المناطق، وخاصًة ا
 بقية مناطق الجميورية.

  

                                  
 .ٗٔ، صٖٕٔٓ ،موقع السكينة اإللكتروني، ( دمحم اليوارؼ، اإلرىاب المفيـو واألسباب وسبل العبلجٔ)
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 املبحح الجاني
 ماهيـة اجلرميـة املنظنـة وأسبابها

 تمييد وتقسيم:
لقد باتت الجريمة بمختمف صورىا وأشكاليا عمى رأس قائمة اىتمامات صناع القرار 

قميمية والدولية؛ لكونيا المعضمة الدائمة التي تقمق طمأنينة عمى كافة المستويات الوطنية واإل
وسكينة المجتمعات كافة، وُتعد الجريمة المنظمة ضمف الظواىر التي جعمت بعض 
المجتمعات البشرية تعيش في حالة قمق مستمر، فالجريمة المنظمة ليست بالظاىرة الجديدة، 

 ية، تقدـ نماذج إلجراـ منظـ منذوالياكوزا اليابانفالمافيا االيطالية، ومنظمات المثمث الصينية، 
قروف بعيدة، إال أف ىذه النماذج ظمت عمى نطاؽ محمي إلى أف اكتسبت طابعًا دوليًا في 
الثبلثة العقود األخيرة مف القرف العشريف، بسبب  تحرر التجارة العالمية وعولمة األسواؽ 

 المالية، واختفاء الحدود بيف الدوؿ. 
 عمى النحو اآلتي: مطمبيففي  المبحثدراسة ىذا وسنقـو ب

 المطمب األوؿ: المقصود بالجريمة المنظمة -
 المطمب الثاني: أسباب الجريمة المنظمة. -

ُتعتبر الجريمة المنظمة واقعة إجرامية بالغة الخطورة، إال أنَّيا لـ تكتسب بعد صفة 
ح والتحديد، إذ لـ يستطع إلى وقتنا الحاضر ال الفقو وال التشريع الوصوؿ إلى تعريٍف الوضو 

شامٍل ومتفٍق عميو ليذه الجريمة، عمى الرغـ مف تعدد الدراسات التي تناولت ظاىرة اإلجراـ 
 .(1)المنظـ عمى المستوييف الدولي واإلقميمي

ة لتعريف الجريمة المنظمة، ويرجع السبب في صعوبة الوصوؿ إلى تكويف رؤية متكامم
إلى تعدد األشكاؿ التي تتخذىا ىذه الظاىرة وتنوع األنشطة اإلجرامية المرتكبة في سياقيا، 
إضافة إلى الجدؿ القائـ حوؿ مفيوميا، بسبب اختبلؼ رؤية المشرع لمجريمة المنظمة في 

عميو عدـ وجود  كل دولة مف الدوؿ تبعًا لواقعيا االقتصادؼ والسياسي واالجتماعي، ترتب
 .(2)مفيـو واضح لمجريمة المنظمة يحظى باتفاؽ دولي

والواقع أف صعوبة وضع تعريف لمجريمة المنظمة تبدأ مف االختبلؼ حوؿ المصطمح 
المستعمل لمداللة عمى ىذه الجريمة، وىو ما أدػ إلى المناداة بضرورة طرح التحميبلت 

                                  
 .ٙٔ، صـٕٔٓٓ، ٔفي القانوف المقارف،  دار النيضة العربية، القاىرة، طالجريمة المنظمة د/ شريف سيد كامل،  (ٔ)
ـ، ٕٔٓٓ، ٔ( د/ كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، الدار العالمية الدولية ودور الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، طٕ)
 .٘ٔص
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كيز عمى الجانب الواقعي العممي الذؼ يؤدؼ إلى األكاديمية بل وحتى القانونية جانًبا، والتر 
، والبداية تكوف بوضع (1)الكشف عف خطورة إجرامية مف الضرورؼ استيعابيا بكل الطرؽ 

تعريف جامع وشامل ليذه الجريمة وسنبيف في ىذا المطمب، التعريف المغوؼ واالصطبلحي 
 :يوذلؾ كما يمومف ثـ سمات الجريمة المنظمة، لمجريمة المنظمة، 

 أواًل: تعريف الجريمة المنظمة:
 سنوضح تعريف الجريمة المنظمة في المغة واالصطبلح كالتالي: 

 في المغة:المنظمة تعريف الجريمة  .1
مصطمح الجريمة المنظمة مركب مف كممتيف: )الجريمة، والمنظمة(؛ لذا سنوضحيا 

 لغويًا كالتالي :
 تعريف الجريمة:-أ

( و)اجتـر (تفيد كممة )جريمة( لغة )الجـر   .(2)(الذنب فيقاؿ منو )َجَرـ( و)أجـر
فعبًل كاف أو  -ووفقًا لما انتيى إليو الفقو التقميدؼ يطمق لفع ) جريمة ( عمى العمل 

 .(3)الذؼ يعطيو القانوف ذلؾ الوصف، ويقرر لو عقاًبا -امتناًعا
 تعريف المنظمة:-ب   

: أؼ نظـ الم أما كممة المنظمة فيي مشتقة مف ؤلؤ جمُعو في السمؾ، وبابو َضَرَب، َنَظـَ
ونظمو تنظيًما واالنتظاـ: االتساؽ، ويفيد فعل نظـ التدليل عمى الحاؿ أو الوضع الذؼ عميو 

 .(4)الجماعة أو االتحاد الذؼ تجمعت إرادة أعضائو عمى تحقيق أغراض معينة
 التعريف االصطالحي لمجريمة المنظمة: .2

يمارسيا تنظيـ مؤسسي يضـ عدًدا كبيًرا مف  الجريمة المنظمة ىي: "الجريمة التي
األفراد المحترفيف يعمموف في إطاره وفق نظاـ لتقسيـ العمل، ويولي مراكز القيادة بالغ الدقة 
والتعقيد والسرية ويحكمو ناموس شديد القسوة يصل إلى حد القتل أو اإليذاء الجسدؼ عمى 

في ممارسة أنشطتو اإلجرامية التي قد  مف يخالف أحكامو، ويأخذ التنظيـ بالتخطيط الدقيق
تمتد عبر الدوؿ وغالًبا ما تتسـ بالعنف، وتعتمد عمى إفساد بعض الموظفيف وكبار 

                                  
، أبحاث حمقة عممية حوؿ الجريمة المنظمة ( دمحم إبراىيـ زيد، الجريمة المنظمة: تعريفيا وأنماطيا وجوانبيا التشريعيةٔ)

وأساليب مكافحتيا، المنظمة مف طرؼ معيد التدريب بأكاديمية نايف العربية لمعمـو األمنية، بالتعاوف مع وزارة الداخمية لدولة 
يمية نايف ـ، مركز الدراسات والبحوث، أكادٜٜٛٔنوفمبر  ٛٔإلى  ٗٔاإلمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، في الفترة مف 

 .ٖٓـ، صٜٜٜٔ ،العربية لمعمـو األمنية، الرياض، السعودية، الجزء األوؿ
 .ٓٓٔـ، صٜٓٛٔ،( دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الرازؼ، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويتٕ)
 .ٓٓٔالمرجع السابق ،ص الرازؼ،  عبدالقادر بف دمحم بف أبي بكر (ٖ)
لجريمة المنظمة في ظل االتفاقيات الدولية والقوانيف الوطنية، دار النيضة العربية، القاىرة، ( د/ فائزة يونس الباشا، اٗ)

 . ٖٓـ، صٕٕٓٓ
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شخصيات الدوؿ، وتيدؼ إلى تحقيق أرباح طائمة، ويتربع عمى قمة التنظيـ رئيس واحد يديف 
بعد أف يتعايش معو لو الجميع بالوالء المطمق، وكثيًرا ما يستمر التنظيـ قروًنا عديدة 

 .    (1)المجتمع خوفًا مف بطشو وطمًبا لحمايتو"
وعرفيا البعض بأنيا: "مؤسسة إجرامية ذات تنظيـ ىيكمي متدرج يتسـ بالثبات واالستقرار، 
يمارس أنشطة غير مشروعة بيدؼ الحصوؿ عمى الماؿ مستخدًما في ذلؾ العنف والتيديد 

 .(2)وذلؾ في سرية تامة لتأميف وحماية أعضائيا" والترويع والرشوة لتحقيق ىذا اليدؼ،
كما عرفيا البعض اآلخر بأنيا: "تجمع كبير نسبًيا مف الكيانات اإلجرامية المستديمة 
والخاضعة لمضبط، ترتكب الجرائـ مف أجل الربح، وتسعى إلى خمق نظاـ الوقاية مف 

ومف . (3)والفساد والسرقة"الضوابط االجتماعية، بوسائل غير مشروعة مثل العنف والترويع 
ىنا تأتي الحاجة الممحة لمتوصل إلى تعريٍف مجمٍع عميو ليذه الجريمة، ألف غياب وجود 
مفيوـٍ قانوني ليا، أو عدـ تحديد أركاف وعناصر الجريمة المنّظمة تحديدًا واضحًا يؤدؼ 

ى الصعيد الدولي، بالنتيجة إلى تشتيت الجيود الدولية المبذولة لمكافحتيا والقضاء عمييا عم
الجريمة  مف أف يؤدؼ إلى نتائج عمميٍة ناجحٍة وممموسٍة فيما يخص مسألة ردع ىذه بدالً 

الجريمة " ما سبق يمكف وضع تعريف لمجريمة المنظمة بأنيا : خبلؿومف ، الخطيرة ومكافحتيا
ا التي ترتكب مف مجموعة أشخاص يجمعيـ تنظيـ ىرمي محدد بيدؼ تحقيق الربح بممارستي

ألنشطة مشروعة وغير مشروعة، وغالًبا ما تستخدـ التيديد والعنف والرشوة، إضافًة إلى إمكانيِة 
 ".امتداد أنشطتيا إلى خارِج حدود الدولة

 ثانًيا: سمات الجريمة المنظمة:
 :(4)مف خبلؿ التعريفات السالف ذكرىا تتضح لنا أىـ سمات الجريمة المنظمة، وتتمثل في التالي

أساس المستويات المتدرجة الواضحة التي تتصف  عمى امية منظمة، تقـومؤسسة إجر  .1
بالثبات واالستمرارية واإلحكاـ والتدرج اليرمي، وغالًبا ما تستخدـ العنف في عممياتيا 

 اإلرىابية.
 تنظيـ دقيق وأعضاؤىا مف المجرميف المحترفيف والمتخصصيف. .2

                                  
 .ٜٙ( د/ دمحم فتحي عيد، اإلجراـ المعاصر، مرجع سابق، صٔ)
ربية، ( د/ ىدػ حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، القواعد الموضوعية واإلجرائية والتعاوف الدولي، دار النيضة العٕ)

 .ٛٔـ، صٕٓٓٓالقاىرة، 
( د/ مصطفى طاىر، عصابات الجريمة المنظمة وصداىا عمى األنظمة العقابية، دار النيضة العربية، القاىرة، ٖ)

 .ٖٛـ، صٜٜٛٔ
ومابعدىا د/ فايزة يونس  ٕٚ( لممزيد في شرح عناصر الجريمة المنظمة، راجع: د/ شريف سيد كامل، مرجع سابق، صٗ)

 ومابعدىا.ٓٚة المنظمة، مرجع سابق ، صالباشا، الجريم
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انيف ولوائح تنظـ وتحكـ عمل التدرج اليرمي في الوظائف، ووحدة الرئاسة وفق قو  .3
المنظمة، بحيث تتولى القيادات توجيو بقية األفراد وتحديد مياميـ وأدوارىـ، وأف التنظيـ 

 في العمل ال ينجـ إال مف خبلؿ اليرمية المسيطرة عمى تصرفات بقية المجموعة.
ا السرية والتخطيط الدقيق في ممارسة أنشطتيا اإلجرامية، ممَّا يؤمف استمراريتي .4

 وحفاظيا عمى بقائيا؛ ألف السرية تضمف عدـ المبلحقة القانونية.
 إمكاف امتدادىا عبر الدوؿ. .5
 االعتماد عمى إفساد بعض الموظفيف وكبار شخصيات الدولة لموصوؿ إلى أىدافيا. .6
 غرضيا تحقيق الربح، وىذا أىـ ما يميز ىذه الجريمة عف جرائـ اإلرىاب. .7
ت اإلجرامية، ألف تكوينيا قائـ عمى االستمرار، فيي االستمرارية ىي ما يميز المنظما .8

نو في كثير مف األحياف إليست مجموعة ُأنِشئت بيدؼ القياـ بعمل جرمي وحيد، بل 
تزاوؿ أنشطتيا، وقد  -حتى في حاؿ وفاة زعيميا أو القبض عميو  -تبقى المنظمة 

 تتمقى أوامر مف قياداتيا وىـ في السجف.

أصبحت الجريمة المنظمة الشغل الشاغل لمدوؿ، أؼ أنيا مف جرائـ الساعة التي ُتعاني 
منيا معظـ دوؿ العالـ، ومع بداية عقد التسعينات بدأ بشكل واضح ظيور الجريمة المنظمة 

معطيات السياسية عمى الساحة الدولية كنتاج لممتغيرات الكبيرة التي أفرزتيا الظروؼ وال
، وسنوضح أىـ األسباب التي ساعدت عمى انتشار الجريمة (1)واالقتصادية واالجتماعية

 المنظمة، وذلؾ عمى النحو التالي:
 أواًل: األسباب السياسية:

ىناؾ مجموعة مف العوامل المرتبطة بالمجاؿ السياسي ُتساعد عمى انتشار الجريمة 
 المنظمة، أىميا:

  

                                  
( د/ محسف عبد المجيد أحمد، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمجريمة المنظمة عبر الدوؿ ومحاوالت مواجيتيا إقميمًيا ٔ)

 .ٜٛـ، صٜٜٜٔودولًيا، مف أبحاث حمقة عممية حوؿ الجريمة المنظمة، أكاديمية نايف، الرياض، 
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 العولمة:-1
والثقافية  واالجتماعيةولمة ىي مجموعة الظواىر والمتغيرات السياسية واالقتصادية الع

والتكنولوجية واألمنية، التي تمتد عبلقتيا وأبعادىا وتأثيراتيا لتشمل بدرجاٍت متفاوتٍة، وأشكاٍؿ 
 متعددة، مختمف أنحاء العالـ، حيث أنو ال توجد دولة في الوقت الراىف تستطيع أف تعزؿ

 .( 1)عف مجريات وتيارات األحداث في الدوؿ األخرػ نفسيا 
اإلشارة إليو أف التنوع في المجاؿ االقتصادؼ، سواًء في اتساع حرية نقل  تجدرومما 

األشخاص، وحرية التجارة الدولية، والثورة التكنولوجية في مجاؿ المعمومات، واستعماؿ الوسائل 
ة، أو التجارية نتيجة عصر العولمة، أدَّػ إلى تزايد اإللكترونية سواًء في إجراء المعامبلت المالي

عدد ونوع األنشطة اإلجرامية التي ترتكب مف قبل الجماعات اإلجرامية المنظمة وامتداد أنشطتيا 
عبر عدة دوؿ، أدَّػ بيا إلى تجميع أرباح ىائمة غير مشروعة تيدد المقومات األساسية لممجتمع؛ 

مف خبلؿ األرباح التي حصمت عمييا اإلضرار بالمشروعات  ألنيا تمثل قوة اقتصادية تستطيع
 االقتصادية العادية، وتأثيرىا عمى حرية األسواؽ والتحكـ بيا.

 التخاذل الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة:-2
ُيعتبر افتقار النظاـ السياسي الدولي إلى الرد عمى المخالفات واالنتياكات التي تتعرض 

دولية رادعة، ىو السبب الكامف وراء شيوع ممارسات الجريمة المنظمة،  ليا مواثيقو بعقوبات
وذلؾ التخاذؿ الدولي ىو الذؼ يفتح المجاؿ واسًعا أماـ العصابات اإلجرامية، ويشجعيا عمى 
التمادؼ في احتقار القانوف الدولي أو الداخمي لمدوؿ، واالعتداء عمى سيادتيا، واإلساءة إلى 

 .(2)روعة بوسائل إجرامية، كالتيديد والتشيير واالبتزاز والقتلحقوقيا ومصالحيا المش
 ضعف السمطة والصراع عمييا في العديد من الدول:-3

يؤدؼ تعدد األنظمة السياسية والحزبية بالدولة إلى الصراع بينيا، حيث يعتبر عدـ 
إف مف نتائج السياسي داخل الدولة مف عوامل انتشار الجريمة المنظمة، وبالتالي ف االستقرار

، مما يمكف عصابات (3)السياسي ىو انتشار الحروب والنزاعات الداخمية االستقرارعدـ 
 اإلجراـ المنظـ أف تمارس عمميا بحرية، نتيجة لتردؼ األوضاع األمنية في الدولة.

                                  
أكاديمية  -كمية الدراسات العميا  -ديع، العولمة وأثرىا عمى التخطيط األمني، رسالة دكتوراه ( د/ أحمد سامح دمحم بٔ)

 .ٛـ، صٕٛٓٓ ،الشرطة المصرية
( د/ صالح عبد هللا الدعيس، دور الشرطة في مكافحة اإلجراـ المنظـ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كمية الدراسات العميا ٕ)

 .ٛـ، ص  ٕٗٔٓ ،بأكاديمية الشرطة المصرية
، المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية والجريمة المنظمة، دارٖ)  .ٕٛـ، صٖٕٔٓالجامعة الجديدة، االسكندرية،  ( د/ عادؿ عكرـو
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 انييار الكتمة الشرقية:-4
سمطة المركزية، حيث أعقب ىذا االنييار اندالع الصراعات اإلقميمية والعرقية وتفتت ال

نتيجة لتحوؿ االقتصاد نحو اقتصاد  ،إضافة إلى التدىور المعيشي واالضطراب االقتصادؼ
. ممَّا ترتب عمى ذلؾ ظيور جماعات تمارس الجريمة (1)السوؽ المفتوح دوف تمييٍد كاؼٍ 

 .(2)المنظمة تطورت ونمت بمعدالت غير متوقعة خاصة في روسيا وايرلندا

 وروبي:نشأة االتحاد األ -5

األمر الذؼ اقتضى رفع الحواجز الجمركية وتسييل انتقاؿ األفراد والبضائع فيما بيف 
ـ، ٜٜٜٔدوليا دوف عائق، وصدور العممة األوروبية الموحدة )اليورو( اعتباًرا مف يناير 

األمر الذؼ مكف عصابات الجريمة المنظمة مف استغبلؿ السماح بتدفق رؤوس األمواؿ 
 .(3)بيف ىذه الدوؿ بعيًدا عف الرقابة والسيطرة الرتكاب جرائميا وانتقاليا بحرية

 ثانًيا: األسباب االقتصادية:
 ىناؾ مجموعة مف العوامل االقتصادية التي تساعد عمى انتشار الجريمة المنظمة، أىميا:

 عولمة االقتصاد: -1
تصادؼ، وكاف لقد شيد العالـ في عقد التسعينات مفيـو العولمة بجانبية السياسي واالق

مف أبرز مظاىرىا تحرير التجارة العالمية وعولمة األسواؽ المالية وقضايا التنمية 
االجتماعية، وحماية البيئة وحقوؽ اإلنساف وغيرىا مف المشاكل التي تؤثر عمى المجتمع، 

 .(4)وينتقل تأثيرىا فوًرا إلى كل بقاع المعمورة
مة قد صاحبيا العديد مف المتغيرات في حيث تشير الكثير مف المؤشرات إلى أف العول

مختمف الجوانب مف حيث ثورة المعمومات واالتصاالت وتقدـ وسائل المواصبلت، وظيور 
التكتبلت العالمية، سياسًيا واقتصادًيا، وزيادة تداوؿ رؤوس األمواؿ بيف بمداف العالـ، وذلؾ 

 .(5)أتاح فرصة أكبر أماـ جماعة اإلجراـ المنظـ لممارسة نشاطيا

                                  
 (.ٕٔ( الفقرة )ٔـ، وانظر الممحق رقـ )ٜٜٗٔفي ديسمبر  A.ٛٗٚ/  ٜٗ( أنظر وثيقة األمـ المتحدة ٔ)
ىػ/ ٖٓٗٔالقاىرة،  ،في مكافحة الجريمة المنظمة، دار النيضة العربية ( د/ دمحم قاسـ أسعد الردفاني، دور الشرطةٕ)

 . ٙٙـ، ص ٜٕٓٓ
قدـ لندوة الجريمة المنظمة وأساليب مواجيتيا بحث ( د/ عمي عبد الرزاؽ حمبي، الجريمة المنظمة والبناء االجتماعي، ٖ)

 .ٙٙـ، ص ٜٜٛٔ/ ٘/ ٕٓ – ٛٔفي الوطف العربي، والمنعقدة مف 
 .ٙٙسابق، ص المرجع القاسـ أسعد، ( د/ دمحم ٗ)
 .ٕٔـ، صٜٜٛٔ( د/ دمحم سامي الشواء، الجريمة المنظمة وصداىا لؤلنظمة العقابية، دار النيضة العربية، القاىرة، ٘)
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 ارتفاع حجم التبادل التجاري دوليًا:-2
وىذا االرتفاع حدث نتيجة تطورات ىامة أدَّت إلى ظيور أدوات ومنتجات مالية 
مستحدثة ومتعددة، إضافة إلى ظيور وسائل االتصاؿ وأنظمة الحاسب اآللي التي كاف ليا 

ر في النشاط أثر كبير في سرعة انتشار ىذه المنتجات، وقد صاحب ذلؾ التوسع باستمرا
اإلجرامي في الجريمة المنظمة والدخوؿ في مياديف جديدة لمتجارة اإلجرامية متى كاف مف 
السيل دخوليا بأماف وكسب أمواؿ وأرباح طائمة، باإلضافة إلى التوسع في استخداـ 

 .(1)التقنيات
ت في اإلجراـ المنظـ العابر لمدوؿ مف عائدات الشركات الكبرػ متعددة الجنسيا واستفاد

دارة األعماؿ  .(2)وتحقيق األرباح الطائمة وتقميل المخاطر ،العمل عبر الدوؿ وا 
 االنفتاح االقتصادي دولًيا:-3

اإلقباؿ عمى السمع والخدمات غير  ،مف أسباب انتشار الجريمة المنظمة العابرة لمدوؿ
ألرباح الكبرػ المشروعة التي تتاجر فييا جماعات اإلجراـ المنظـ مف خارج إقميـ الدوؿ، وا

 .(3)االتجارالتي تجنييا مف وراء ىذا 
ومف أسباب انتشار اإلجراـ العابر لمدوؿ أيًضا، حاجات بعض الدوؿ النامية إلى رأس 

وتشجيعو عمى ذلؾ بصورة سيمة دوف البحث عف مصدر ىذا  ،الماؿ األجنبي الستثماره فييا
 .(4)الماؿ

 ثالًثا: األسباب االجتماعية:
مف األسباب االجتماعية التي ساعدت وشجعت عمى انتشار الجريمة توجد مجموعة 

 المنظمة، أىميا: 
 الصراعات والنزاعات والحروب:-1

ب في بعض الدوؿ أو النزاعات المسمحة بيف الجماعات التي و لقد كاف إشعاؿ الحر 
غير  االتجارتتكوف منيا مجتمعات تمؾ الدوؿ، ظرفًا مناسبًا لتطور أنشطة اإلجراـ المنظـ و 

 .(5)المشروع في األسمحة والمواد الكيماوية والسامة والتيريب بجميع أنواعو
                                  

 .ٜٔ( د/ محسف عبد المجيد أحمد، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمجريمة المنظمة، مرجع سابق، صٔ)
 ٕٗـ، صٜٜٛٔ، مكافحة اإلجراـ المنظـ، المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ( د/ دمحم فاروؽ النييافٕ)
 .ٖ٘الدعيس، مرجع سابق، ص عبدهللا( د/ صالح ٖ)
 .ٓٓٔـ، صٜٜٓٔ( د/ دمحممحي الديف عوض، الجريمة المنظمة، المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ٗ)
 .٘ٔسابق، صالمرجع العوض،  ( د/ دمحم محي الديف٘)
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وقد أدَّت االضطرابات والحروب األىمية وضعف السمطة الحكومية في العديد مف 
الدوؿ، خاصة الدوؿ النامية في أمريكا البلتينية وجنوب غرب آسيا، وبعض دوؿ الشرؽ 

ف العديد مف الجماعات إ، وتصنيعيا وتيريبيا، بل األوسط إلى انتشار زراعة المخدرات
السياسية المتصارعة عمى السمطة استخدمت المخدرات لتمويل عمميات شراء األسمحة 
والجرائـ اإلرىابية المنظمة، وىذه ُتعد مف األنشطة التي تسيطر عمييا عصابات الجريمة 

 .(1)المنظمة
 اليجرة:-2

العوامل المتقدمة التي لعبت دوًرا بارًزا في انتشار ُتعد اليجرة عامبًل آخر ُيضاؼ إلى 
الجريمة المنظمة عبر الدوؿ، وخصوًصا مع زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدالتيا، إذ نشطت 

ؤليدؼ لالمنظمات اإلجرامية في تيريب المياجريف إلى عدة دوؿ، كانت بأمس الحاجة 
دوؿ مف جية، ومستغمة فرص التزوير في عاممة، مستفيدة مف التسييبلت التي تقدميا ىذه الال

 .(2)مف جية أخرػ  وثائق  السفر، ليؤالء المياجريف
حيث أسيمت اليجرة في تفشي بعض الظواىر السمبية وفي تنامي معدالت الجرائـ 

بالبشر في ظل ضعف المعمومات  االتجارالعابرة لمحدود، وخاصًة اليجرة غير الشرعية، و 
 ريقة غير شرعية.واإلحصاءات عف المقيميف بط

 تطور البنية التحتية واالقتصادية لممجتمعات:-3
في البنية االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات البشرية في أنماط  التطوراتتؤثر 

السموكيات السائدة في المجتمع، ويناظر ىذه التطورات تطورات في السموؾ اإلجرامي، وقد أدَّت 
المجتمع إلى خمق فرص إجرامية مريحة ُتستغل مف ِقبل الظروؼ االقتصادية والسياسية في 

 .(3)عصابات اإلجراـ المنظـ
 صعوبة التصدي لظاىرة الجرام المنظم:-4

ىاجًسا مشترًكا لكل البمداف، حيث  -في ظل العولمة  -القضية األمنية  أصبحتلقد 
عولمة أصبح النشاط ُأزيمت الحدود التجارية وأصبح تنقل األفراد والبضائع متاًحا، وفي ظل ال

                                  
( د/ دمحم خميفة المعبل، انعكاسات الجريمة المنظمة عمى األمف الوطني، )أبحاث ندوة الوقاية مف الجريمة المنظمة: كمية ٔ)

 بعدىا.اوم ٜـ، صٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙٔ -٘ٔشرطة أبو ظبي(، 
 .ٕ٘٘( د/ دمحم قاسـ أسعد، مرجع سابق،ٕ)
ر االقتصادؼ والتقني لمجريمة المنظمة، بحث مقدـ لمؤتمر الجريمة المنظمة وأساليب ( د/ ذياب موسى البداينة، المنظو ٖ)

 .ٜٔٔـ، صٜٜٛٔمكافحتيا، وزارة الداخمية، أبو ظبي، 
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اإلجرامي العالمي أكثر اتساًعا، وعالمية الجريمة ازدادت مساحتيا فظيرت الجرائـ العابرة 
لمحدود والقارات، وفي ظل العولمة فإف نشاط اإلجراـ المنظـ أصبح دولًيا أكثر منو محمًيا أو 

 .(1)إقميمًيا نتيجًة لبلنفتاح التي جاءت بو العولمة
لواسع لظاىرة الجريمة المنّظمة العابرة لمحدود يجب عمى الدوؿ جميعيا ونتيجة لبلنتشار ا

المسارعة إلى التوقيع والتصديق عمى االتفاقيات الدولية ذات الصمة، والقياـ بسف التشريعات 
البلزمة لمكافحة مختمف أنماط الجريمة المنّظمة وتنفيذىا، والقياـ باإلصبلحات القانونية 

المعاصرة، وبناء القدرات وا عداد األطر القادرة عمى مواجية ىذه  المتناسبة مع األحداث
الجريمة، وتعزيز التعاوف الفعاؿ بيف مختمف األجيزة القضائية واألمنية والسمطات األخرػ 
المعنية بإنفاذ القوانيف، بغرض توفير اآلليات الصحيحة والمناسبة لمكافحة الجماعات اإلجرامية 

الستقرار المجتمع الدولي وأمنو، ولما ال تيديداٍت خطيرًة لممجتمعات و المنّظمة التي باتت تشكّ 
 ليا مف آثاٍر سمبيٍة عمى حقوؽ اإلنساف وسيادة القانوف والتنمية.

 املبحح الجالح
 اجلرمية املنظنةوأوجه التشابه واالختالف بني اإلرهاب 

 تمييـد وتقسيم:
ة، مع صور عديدة مف اإلجراـ يتداخل اإلرىاب بوصفو مجموعة مف األعماؿ اإلجرامي

التي تتميز بخصوصية معينة مثل اإلجراـ المنظـ، وفي ىذا اإلطار يقر مجموعة مف 
المتخصصيف بالعبلقة الوطيدة بيف اإلرىاب واإلجراـ المنظـ، ويؤكد ذلؾ مجموعة مف 
التقارير التي صدرت عف مراكز ومنظمات متخصصة، مثل المنظمة الدولية لمشرطة 

)اإلنتربوؿ(، حيث أكدت ىذه األخيرة في أكثر مف تقرير عف العبلقة القائمة بيف  الجنائية
التنظيمات اإلرىابية وعصابات اإلجراـ المنظـ. إال أف العبلقة بيف اإلرىاب والجريمة 
المنظمة مف المسائل المختمف عمييا في التشريع والفقو، فالبعض يرػ أف اإلرىاب صورة مف 

، والبعض اآلخر يرػ أف كمييما يشتركاف في جميع السمات (2)صور الجريمة المنظمة

                                  
 .ٛ٘الدعيس، مرجع سابق، ص عبدهللا( د/ صالح ٔ)
ؤتمر األمـ المتحدة التاسع انظر مشروع القرار المصرؼ حوؿ الروابط القائمة بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة المقدـ لم (ٕ)

 ومابعدىا؛ وانظر  ٕٕٓـ، صٜٜ٘ٔمايو ٛابريل   ٜٕلمنع الجريمة ومعاممة المجرميف، المنعقد بالقاىرة في الفترة مف 
د/ محمود صالح العادلي، موسوعة القانوف الجنائي لئلرىاب، الجزء الثاني، السياسة الجنائية لمواجية العنف اإلرىابي، دار 

؛ وانظر المستشار/ دمحم فييـ درويش، الجريمة في عصر العولمة، وممف ألىـ ٜـ، صٖٕٓٓمعي، اإلسكندرية، الفكر الجا
 .ٓٗـ، صٕٓٓٓ، ومكاف النشرالظواىر اإلجرامية وأشير المحاكمات في مصر، بدوف دار 
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، بينما يرػ (1)والخصائص، وال يختمفاف إال في اليدؼ أو الباعث المحرؾ لمسموؾ اإلجرامي
البعض أف ىناؾ اختبلًفا واضًحا في الطبيعة بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة، رغـ التقارب 

 .(2)بينيما في بعض الوجوه
 الجريمة المنظمة في المطمبيف التالييف:و الشبو واالختبلؼ بيف اإلرىاب  وسنوضح أوجو

 المطمب األوؿ: أوجو التشابو بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة.
 المطمب الثاني: أوجو االختبلؼ بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة.

ف نوضح العبلقة بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة مف خبلؿ التطرؽ إلى أوجو يمكننا أ
الشبو بينيما، حيث تشترؾ الجريمة المنظمة والجريمة اإلرىابية في كثير مف المسائل التي 

 يمكف إجماليا فيما يمي:
 من حيث  التعاون بين جماعات الرىاب وجماعات الجريمة المنظمـة: .1

لح متبادلة بيف جماعات اإلرىاب وجماعات الجريمة المنظمة، توجد عبلقة تعاوف ومصا
 وتتخذ ىذه الروابط والمصالح أشكاؿ عديدة  أىميا: 

  إف الجماعات اإلرىابية تستعيف بخبرات وأعضاء الجريمة المنظمة فيما تفتقر إليو مف
 خبرات فنية إجرامية، كالتخطيط لمعمميات، وتزوير الوثائق واليويات لتسييل مرحمة
تنقل أعضاءىا، وتسييل إفبلتيـ مف الوقوع تحت طائمة القانوف، ومعالجة المصابيف 

 .(3)بعد تنفيذ عممياتيـ اإلرىابية
  إف عصابات الجريمة المنظمة تستعيف بالجماعات اإلرىابية في إخضاع منافسييا مف

المنظمات أو الجماعات األخرػ، وكذلؾ في إخضاع أعضائيا الذيف يخرجوف عمييا 
 .(4)ال يتبعوف تعميماتيا بدقة، وكيف تستعيف بيـ لمقياـ بأعماؿ تخريبية أو

                                  
، ٔ، دار الشروؽ، القاىرة، ط( د/ شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماىيتيا ووسائل مكافحتيا دوليًا وعربياً ٔ)

 .ٛـ، صٕٗٓٓ
 .ٜٙ( د/ شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانوف المقارف، مرجع سابق، صٕ)
ـ، ٕٕٓٓ( د/ حسيف عبد الحميد رشواف، اإلرىاب والتطرؼ مف منظور عمـ االجتماع، مؤسسة الشباب الجامعية، ٖ)

 .ٔ٘ص
واتجاىاتو، بحث مقدـ لمندوة العممية حوؿ مكافحة اإلرىاب، أكاديمية نايف  ( د/ دمحم محي الديف عوض، واقع اإلرىابٗ)

 .ٙ٘ـ، صٜٜٜٔالعربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
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  قياـ جماعات اإلجراـ المنظـ بمد الجماعات اإلرىابية بالماؿ واألسمحة والمعدات
البلزمة لتنفيذ عممياتيا اإلرىابية، وفي المقابل تقدـ الجماعات اإلرىابية لجماعات 

 .(1)مصالحيا وأنشطتيا المختمفةالجريمة المنظمة الحماية البلزمة ل
  وجود تعاوف بينيما في تجارة وتيريب األسمحة والمخدرات وبعض السمع، فالتعاوف

بينيما قائـ في عدة وجوه، حيث يستفيد مف ىذه العبلقة كل طرؼ مف الطرؼ اآلخر؛ 
 لتحقيق األىداؼ الخاصة بو.

 في  المنظمة ال يمجأ إليو استخداـ العنف لتحقيق أغراضيما، إذ أف العنف في الجريمة
أما في جرائـ  (2)الغالب إال بعد استنفاد الوسائل األخرػ، ويستخدـ بالقدر البلـز

 .(3)اإلرىاب غالًبا ما يمجأ إلى العنف، وىذا العنف بصفة عامة بالغ الوحشية والقسوة
 يوجد تشابو بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة في التنظيـ والتخطيط وسرية العمميات ،

، إال أف الجريمة المنظمة (4)ىاءوالييكل التنظيمي والقوانيف الداخمية التي تحكـ أعضا
ىي دائًما جريمة جماعية، ولكي توصف الجماعة اإلجرامية بأنيا منظمة، يجب أف 

، كما أف الجريمة اإلرىابية يمكف أف ترتكب (5)تكوف مكونة مف ثبلثة أشخاص فأكثر
، وكذا فأف أعضاء المنظمة اإلجرامية مف (6)و دولةمف قبل شخص واحد أو جماعة أ

، فنجد أف مف ةاألفراد المحترفيف، يمارسوف عمميـ وفًقا لتخصصاتيـ اإلجرامية المتعدد
أعضائيا القتمة المحترفيف، والمخططيف، والمراقبيف، والمزوريف والمزيفيف، واألطباء، 

والتخصص موجود بالجرائـ ، وىذا االحتراؼ (7)والمحاميف، وبعض السياسييف..الخ
اإلرىابية لكنو يكوف أقل ظيورًا، نتيجة لمحدودية أنشطتيا اإلجرامية، فيي تستفيد مف 

 خبرة وتنظيـ عصابات الجريمة المنظمة في ممارسة اإلرىاب.
                                  

؛ د/ دمحم فتحي عيد، تمويل عمميات اإلرىاب والقرصنة البحرية، ٙ٘( د/ دمحم محي الديف عوض، مرجع لسابق، صٔ)
صنة البحرية التي عقدتيا جامعة نايف العربية لمعمـو األمنية في صنعاء في بحث مقدـ لمندوة العممية حوؿ اإلرىاب والقر 

 .ٕٓـ، صٕٗٓٓ/ٜ/٘ٔ -ٖٔىػ الموافق ٕ٘ٗٔ/شعباف/ٔ-رجب ٕٛالفترة 
 ٜٓ( د/ شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانوف المقارف، مرجع سابق، صٕ)
 ٕٖٔ( د/ مصطفى مصباح دبارة، مرجع سابق، صٖ)
دراسة تحميمية  -ىذا الموضوع، انظر: د/ إماـ حسنيف خميل، الجرائـ اإلرىابية في التشريعات المقارنة ( لممزيد فيٗ)

 .٘ٓٔـ، صٕٔٓٓ، ٔمركز الخميج لمدراسات االستراتيجية، ط -لمتشريعات الجنائية العربية واألمنية والشريعة اإلسبلمية
 .ٖٚسابق، صالمرجع ال( د/شريف سيد كامل، ٘)
 .ٕٚأحمد حممي ، مرجع سابق، ص( د/ نبيل ٙ)
( لممزيد حوؿ ىذا الموضوع انظر: د/ محسف أحمد الخضيرؼ، غسل األمواؿ، الظاىرة، األسباب، العبلج، مجموعة ٚ)

 ومابعدىا.ٕٖـ، صٖٕٓٓ، ٔالنيل العربية، القاىرة، ط



 اإلرهــاب وعالقتـى باجلرميــة املنظنــة
 )دراشــــــــة حتليليـــــــة(                    

 م2019 فبراير( 2دد )ـالع 31

 من حيث أسباب وأىداف ارتكابيا لجرائميا: .2
ة طويمة، وال تمارس جماعات الجريمة المنظمة أنشطتيا غير المشروعة لفترة زمني -

ىا، فوجود ءتتوقف بوقوع جريمة أو جرائـ معينة أو بعد القبض عمى بعض أعضا
، أما (1)الجماعة اإلجرامية مستقل عف حياة األشخاص الطبيعييف الذيف ينضموف إلييا

الجماعات اإلرىابية فغالًبا ما تتوقف عف أعماليا اإلرىابية عند تحقيق أغراضيا أو 
 مطالبيا.

 ات الجريمة المنظمة، إفساد الموظفيف الحكومييف، وىو إحدػ الظواىر إفَّ مف سم
المصاحبة لمجريمة المنظمة، فالمنظمات اإلجرامية غالًبا ما تمجأ إلى رشوة،  اإلجرامية

فساد بعض الموظفيف وكبار شخصيات الدولة، لتستغل سمطاتيـ الممنوحة ليـ بحكـ  وا 
يذ وممارسة نشاطيا اإلجرامي، وتعطيل قوػ وظائفيـ في الجياز اإلدارؼ لمدولة، لتنف

 العدالة والمبلحقة الشرطية مف الوصوؿ إلييـ.
   امتداد نشاطيما في بعض األحواؿ عبر الحدود الوطنية، وأف كل منيما يشكل

خطورة كبيرة عمى أمف واستقرار المجتمع، ويعتبراف عقبة أماـ التنمية االقتصادية 
 .(2)واالجتماعية

لعبلقة الوطيدة بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة عدة مؤتمرات وقرارات كما يدؿ عمى ا -
 في ىذا الشأف ومنيا:

 ـ(، حيث أشار القرار رقـ ٜٜٓٔمؤتمر األمـ المتحدة الثامف لمنع الجريمة )ىافانا
( المتعمق بالجريمة المنظمة إلى خطورة الجرائـ التي ترتكبيا جماعات الجريمة ٘ٔ)

 اب.المنظمة والسيما اإلرى
 ( حيث أشارت الفقرة الرابعة ٕٔٓٓ( الصادر عف مجمس األمف )ٖٖٚٔالقرار رقـ ،)ـ

( الصادر عف مجمس األمف إلى القمق مف العبلقة الوثيقة بيف ٖٖٚٔمف القرار )
 اإلرىاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

  ر اإلعبلف ـ، حيُث عبَّ ٖٕٓٓديسمبر ٗإعبلف القاىرة لمكافحة اإلرىاب الصادر في
عف قمقو العميق مف العبلقة الوثيقة بيف جرائـ اإلرىاب والجريمة المنظمة عبر 

 الوطنية.

                                  
 .ٜٛمل، مرجع سابق، ص؛ وانظر: د/ شريف سيد كإٙ( د/ كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، مرجع سابق، صٔ)
 .ٜٙابق، صالسمرجع ال( د/ شريف سيد كامل، ٘)
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وتأسيًسا عمى ما سبق، نخمص إلى أف الجماعات اإلرىابية أخذت عف عصابات 
اإلجراـ المنظـ دقة التنظيـ وحسف التدبير وعممية التخطيط، وقوة سيطرة الرؤساء، والطاعة 

ف اإلرىابييف، وجمع وتوظيف المعمومات الشخصية ضد اآلخريف، واالستفادة مف المتبادلة بي
التقنية الحديثة في تيسير النقل واالتصاؿ وجمع المعمومات وتزوير الوثائق واستعماؿ أسماء 
ذا كانت الخبرة اإلجرامية شرطا لمدخوؿ في التنظيـ اإلجرامي فإف اإليماف  غير حقيقية. وا 

لبلنضماـ لممنظمة اإلرىابية، ومف ثـ فإف المجرميف ىـ الذيف يسعوف بالقضية شرط أساسي 
د ليا لبلنضماـ لممنظمة اإلجرامية، بينما المنظمة اإلرىابية ىي التي تسعى لضـ أعضاء جد

 .بعد إقناعيـ بعدالة قضيتيـ
رة، حتى أف ورغـ أف مجاالت التشابو بيف الجريمة المنظمة واإلرىاب ىي متنوعة  وكثي

صور الجريمة المنظمة بالنظر إلى آثارىا السمبية التي تمتد إلى  دحأيعتبر اإلرىاب  البعض
مناطق متعددة مف العالـ، إال أف بينيما اختبلؼ أساسي وجوىرؼ في إطار األنشطة واألىداؼ 

 والدوافع يجعل التمييز بينيما واضًحا وجمًيا، وىذا ما سوؼ نبينو في المطمب الثاني.

بالرغـ مف اشتراؾ الجريمتيف في نقاط عدة، إال أنو تبقى ىناؾ نقاط اختبلؼ عديدة 
 بينيما، أىميا: 

 من حيث األيدولوجية العقائدية: .ٔ
فاإلرىابي يقف وراء عممو بواعث أيديولوجية، حيث يؤمف بفكرة ويعمل مف أجميا، ومستعد 

، فبل المادؼسو في سبيميا، أما جماعات الجريمة المنظمة فبل يجمعيا سوػ الكسب لمتضحية بنف
 .(1)األنانية وجمع الماؿ إاليوجد باعث أيديولوجي معيف، 

فيدؼ اإلرىاب ىو إحداث تغييرات سياسية أو اجتماعية مف خبلؿ القضاء عمى النظاـ 
، في (2)اًدا في عدـ شرعية النظاـ القائـ، ، فيو يحاوؿ إقامة شرعية مف جانبو اعتقتعديموالقائـ أو 

حيف أف اليدؼ مف اإلجراـ المنظـ ىو تحقيق الكسب المادؼ والربح السريع، وذلؾ مف خبلؿ 
 .(3)الخروج عمى الشرعية ومياجمة القوانيف السارية وعدـ االمتثاؿ ألحكاميا
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؛ د/ شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ماىيتيا ووسائل ٖٗأحمد الخضيرؼ، غسل األمواؿ، مرجع سابق، ص
 .ٛربًيا، مرجع سابق، صمكافحتيا دوليًا وع
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 من حيث نطاق أنشطتيا: .2
المنظـ يتمثل في مناطق تركز أنشطة أضف إلى ذلؾ أف الفرؽ بيف اإلرىاب واإلجراـ 

كل منيما، فحيف تتركز األنشطة اإلرىابية عادة في الحضر، فإف األنشطة اإلجرامية 
ف كانت المنظمات اإلجرامية تكثر  المنظمة تشمل كل مف الحضر والريف عمى حد سواء، وا 

 مف أنشطتيا في المناطق الحضرية أكثر منيا في المناطق الريفية.
 اق تأثيرىا:من حيث نط .3

كما أفَّ الفعل اإلجرامي في عمميات المنظمات التي تمارس الجريمة المنظمة، عادًة ما 
يترؾ تأثيًرا نفسًيا لو نطاؽ محدد، وعادًة ال يتجاوز نطاؽ ضحاياىا، بينما يترؾ الفعل 

رىابية اإلرىابي تأثيًرا نفسًيا ليس لو نطاؽ محدد، وعادًة ما يتجاوز نطاؽ ضحايا العمميات اإل
ليؤثر في سموؾ الضحايا المحتمميف اآلخريف، لتعديل سموكيـ أو لممارسة الضغوط عمييـ 
لمتخمي عف قرار أو موقٍف ما، أو إلظيار الكياف السياسي القائـ بمظير العاجز عف القياـ 

 .(1)بميامو في حماية المجتمع، ممَّا يقمل مف مكانتو وىيبتو
 عل الجرامي:من حيث النتيجة المترتبة عن الف .4

بالنسبة لمفعل اإلجرامي في الجرائـ المنظمة، فإنَّو عادًة ما يترؾ تأثيًرا نفسًيا لو نطاؽ 
محدود، وعادًة ال يتجاوز نطاؽ ضحايا عمميات المنظمات التي تمارس اإلجراـ المنظـ، بينما 

اؽ الضحايا في يترؾ الفعل اإلرىابي تأثيًرا نفسًيا ليس لو نطاؽ محدد، وعادًة ما يتجاوز نط
العمميات اإلرىابية ليؤثر في سموؾ الضحايا المحتمميف اآلخريف بيدؼ تعديل سموكيـ، أو 
لممارسة الضغوط عمييـ لمتخمي عف قراٍر أو موقٍف ما، أو إلظيار الكياف السياسي القائـ، 

، والعجز عف القياـ بوظيفة الحماية لممجتمع والمواطنيف مما يضعف مكانتو الضعفبمظير 
 ويقمل مف ىيبتو داخمًيا وخارجًيا.

 من حيث الفاعل: .5
فاإلرىاب يمكف أف يقع مف شخص واحد، في حيف أف الجريمة المنظمة ال تقع إال مف 

وذلؾ ألنيا جريمة جماعية، كما أف العنف في اإلرىاب يوجو إلى  ،مجموعة أشخاص
ف يكوف العنف في مجموعة أشخاص دوف تمييز كما يحصل في العمميات اإلرىابية، في حي

 .(ٕ)مشروعةالالجريمة المنظمة بالقدر البلـز لتحقيق أغراضيا غير 

                                  
 ٖٓٔ، صـٜٜٙٔدراسة تحميمية ، مكتبة مدبولي، القاىرة، الطبعة األولى، ( عبد الناصر حريز، اإلرىاب السياسي، ٔ)
 .ٙ٘( د/ فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، صٕ)
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إف جماعات الجريمة المنظمة تحافع عمى سريتيا، وتحرص عمى إخفاء أنشطتيا غير 
المشروعة، وتعتبر ىذه السمة مف أىـ أسباب عدـ اختراؽ ىذه المنظمات مف قبل األجيزة 

، في حيف أف الجماعات اإلرىابية تعترؼ غالًبا (ٔ)ختمفةالمعنية بمكافحة أنشطتيا الم
عترؼ بجرائميا، وقد تصدر بعد ارتكابيا األعماؿ اإلرىابية تصريحات أو بيانات ت

 .(ٕ)بجرائميا
وميما تعددت أوجو التعاوف والتقارب، وااللتقاء بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة في 

تمارس اإلرىاب لمجرد توفير بيئة أكثر مبلئمة  بعض األمور، إال أف المنظمات اإلجرامية قد
بالمخدرات  االتجارلمشاريعيا اإلجرامية عندما تمارس الجماعات اإلرىابية النشاط اإلجرامي ك

واألسمحة، حيث أف ىذا النشاط مصمـ عادًة لتوفير الموارد المادية لتمكينيا مف متابعة 
 .(3)جداوؿ عمميا اإلرىابي بصورة أكثر فاعمية

 

  

                                  
 .ٕٚ( د/ فايزة يونس الباشا، مرجع سابق، صٔ)
 .ٜٛ( د/ شريف سيد كامل، مرجع سابق، صٕ)
 ومابعدىا.ٙٓٔيد انظر: د/ إماـ حسنيف خميل، مرجع سابق، ص( لممز ٖ)
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 ةــــــاخلـامت
 (1)(َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا أن نَِّسيَنآ َأْو َأْخَطْأَنا)

إفَّ البحث في عبلقة اإلرىاب بالظواىر اإلجرامية المستحدثة ىو أمر شاؽ وصعب نظًرا 
لتعدد وتنوع الجرائـ المستحدثة، وتعدد وتداخل تعريفات بعض ىذه الظواىر وعدـ االتفاؽ 

ض منيا، وذلؾ التساميا بالتعقيد والتداخل، وتعدد صورىا، وتنوع عمى تعريف محدد لمبع
دوافعيا وأىدافيا، إضافة إلى أبعادىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية، 
وىذا مف شأنو إحداث قدر مف االضطراب والمبس عند تحديد عبلقة اإلرىاب بالظواىر 

 اإلجرامية المستحدثة.
أف يحيط الباحث بجميع جوانب ىذا الموضوع، لذلؾ ال بد مف اإلشارة إلى وليس بيسير 

أننا حاولنا بياف جزء بسيط مف ىذه العبلقة، وذلؾ مف خبلؿ تحديد عبلقة اإلرىاب بالجريمة 
 المنظمة والعنف السياسي.

 وخمصنا مف خبلؿ ىذا البحث إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات نذكر أىميا كالتالي:
 : النتائج:أوالً 

وحتى داخل الدولة نفسيا، وذلؾ  ،عدـ وجود  مفيـو محدد لئلرىاب عمى المستوؼ الدولي -ٔ
 يعود إلى أف كل دولة تعرؼ اإلرىاب وفق ما يخدـ مصالحيا وأجندتيا.

إف اإلرىاب كظاىرة عالمية متواجد في كل مكاف في شرؽ العالـ وغربو، وشمالو   -ٕ
تعمق بالعدالة والديف وتركز عمى الفئات األكثر فقرًا وجنوبو، وتركز عمى أىداؼ سياسية ت

 في المجتمع.
 الفقر والبطالة أرض خصبة لكافة أشكاؿ الجريمة. -ٖ
إفَّ انتشار ظاىرة اإلرىاب تأتي نتيجة ألسباب متداخمة ومترابطة، وفي مقدمة ىذه األسباب  -ٗ

ووجود جماعات البطالة والجيل وغياب الدولة في تحقيق أدنى مقومات الحياة الكريمة 
 متطرفة تعمل عمى استقطاب الشباب واستغبلليـ في العمميات اإلرىابية.

توجد بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة نقاط التقاء، تتمثل في استخداـ العنف والتنظيـ  -٘
 والتخطيط واألساليب المتبعة وطبيعتيا العابرة لمحدود.

والجريمة المنظمة، كما ظير مدػ  تبيَّف أف ىناؾ تعاوف ومصالح متبادلة بيف اإلرىاب -ٙ
استفادة الجماعات اإلرىابية مف ىذه الصمة مف خبلؿ تبادؿ الخبرات والعناصر 
اإلجرامية، وتمويل أنشطتيا، واالستفادة مف تنامي القدرات لكل منيما، إضافة إلى تبادؿ 

 المعمومات والمصالح اإلجرامية بينيما.

                                  
 (.ٕٙٛسورة البقرة اآلية ) (ٔ)
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بادلة بيف اإلرىاب والجريمة المنظمة، ال تكفي لوصف إفَّ التشابو والتعاوف والمصالح المت -ٚ
اإلرىاب بأنو صورة مف صور الجريمة المنظمة، أو أنيما متماثبلف، فنشاط كل منيما 
وأىدافو ودوافعو وأوصافو األخرػ تجعل التفرقة بينيما واضحًة جمية، وأنيما شيئاف 

ف تعددت أوجو التشابو والتع  اوف بينيما.منفصبلف لكل منيما ذاتيتو، وا 
 ثانًيا: التوصيات:

ضرورة التنسيق بيف أجيزة اإلعبلـ بمختمف أنواعيا، وكذلؾ المنابر الدينية مف مساجد  -ٔ
وكشف وسائمو في التأثير عمى  ،ومرشديف ووعاظ في توعية المواطنيف بمخاطر اإلرىاب

ـ فييا أفراد المجتمع وخاصة الشباب بقصد استقطابيـ في المنظمات اإلرىابية وتجنيدى
 لتنفيذ عممياتيـ اإلرىابية واإلجرامية.

سف التشريعات البلزمة لمكافحة مختمف الجرائـ وتعزيز التعاوف الفعاؿ بيف مختمف  -ٕ
والسمطات األخرػ المعنية بإنفاذ القوانيف، بغرض توفير  ،األجيزة القضائية واألمنية

لتي باتت تشّكل ا ىابيةاإلر  اآلليات الصحيحة والمناسبة لمكافحة الجماعات اإلجرامية
 ات اإلنسانية.لمجتمععمى اتيديداٍت خطيرًة 

تستوجب الصمة المتبادلة والمتنامية بيف جماعات اإلرىاب وجماعات الجريمة المنظمة،  -ٖ
 تطوير استراتيجيات المكافحة لتتبلءـ مع ىذه الصمة المتنامية.

وخاصة لفئة الشباب، يوصي الباحث بأف عمى الدولة القياـ بدورىا إليجاد فرص عمل  -ٗ
يجاد بيئة تعميمية مناسبة، مف أجل خمق جيل متعمـ يؤدؼ رسالتو في تنوير األجياؿ  وا 

 .بخطورة اإلرىاب والجريمة المنظمة القادمة
تنمية القدرات األمنية، وتطوير وتحديث الوسائل واألساليب األمنية وتبادؿ المعمومات  -٘

اب والجريمة المنظمة، خاصة في تجارة لمحد مف تنامي الصمة والترابط بيف اإلرى
 والتي تستخدـ أمواليا في تمويل العصابات اإلرىابية. ،المخدرات واألسمحة

إنشاء مراكز إقميمية ودولية لتدريب األجيزة األمنية والعدلية عمى أحدث وسائل مكافحة  -ٙ
نشاء بنؾ معمومات دولي عف الجماعات اإلرىابية  الجرائـ اإلرىابية والجرائـ المنظمة، وا 

ويكوف تحت  ،والعصابات اإلجرامية المنظمة تشارؾ جميع الدوؿ في تزويدىا بالمعمومات
إشراؼ األمـ المتحدة، كوف اإلرىاب أصبح ظاىرة عالمية، وتعزيز الدور الرقابي لمبنوؾ 

، ة مسئولي إدارات البنوؾ والعمبلءالمركزية، ومنحيا استقبللية عالية، وسمطات واسعة لمساءل
 تى لو كانوا مف ذوؼ النفوذ السياسي أو االقتصادؼ.ح

استمرار العمل عمى تطوير برامج التنمية، لدعـ االقتصاد الوطني، والوفاء باحتياجات  -ٚ
 بنوعييا اإلرىابية المواطف وأسباب رفاىيتو، فالفقر والبطالة أرض خصبة لمجريمة

 المنظمة.و 
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بالبشر،  االتجارمف خبلؿ ثنايا ىذه الدراسة الذؼ كرسناىا لتسميط الضوء عمى جريمة 

والتي ُتعد وصمة عار في جبيف اإلنسانية، كونيا مف الجرائـ المستحدثة  ذات الطابع 
 يمة االتجارجريمة تجارة المخدرات، وجر  عدالدولي، وتحتل المرتبة الثالثة في العالـ، ب

بالبشر وأسباب انتشارىا، ومف خبلؿ الدراسة  االتجارالسبلح، وتناولت الدراسة ماىية جريمة ب
بالبشر، عمى اعتبار أف االستغبلؿ ىو المظير  االتجارتوصمنا إلى تقارب التعريفات لجريمة 

 االتجارلمتعددة في ارتكاب جرائـ بالبشر، والوسائل ا االتجارالمادؼ الخارجي لجرائـ 
بالبشر، تيدؼ إلى االستغبلؿ الجنسي أو اإلجبار عمى القياـ بالعمل غير المشروع، ُبغية 
تحقيق أكبر قدر ممكف مف الربح، والعنصر الرئيس بينيا ىو وجود عنصر الخداع، أو القوة، 

يز بينيا وبيف بعض الجرائـ تـ التطرؽ إلى التمي وقدكميا أعماؿ غير قانونية، و أو اإلكراه، 
 المشابية ليا. 

بالبشر، ودورىا  االتجاركما تناولت الدراسة الجيود الوطنية والدولية في مواجية جريمة 
، وقد اتعمى المجتمعخطيرًة  وآفةً  اً متزايد اً في الحد مف انتشارىا، باعتبار أنيا تشكل خطر 

قميمي لمحد مف انتشارىا، حفاظًا عمى خمصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز التعاوف الدولي واإل
والمواثيق والدساتير والقوانيف المحمية، كرامة اإلنساف وآدميتو التي أقرتيا الشرائع السماوية، 

 الدولية واإلقميمية.
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 المقدمـة:
الحمد  رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف دمحم بف عبد هللا وعمى 

 مف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف.....أما بعد:آلة وصحبِو و 
بالبشر، والتي ُتعد مف أىـ  االتجارالدراسة موضوع مواجية جرائـ في ىذه فإننا سنتناوؿ 

مواضيع القانوف الجنائي لخطورة النتائج المترتبة عمى ىذا النوع مف الجرائـ، والتي توجت 
 مف خبلؿ ىذه الدراسة.بالبشر والذؼ سوؼ نشير إليو  االتجاربصدور قانوف 
 البحث:أواًل: أىمية 

بالبشر بكافة صورىا وأشكاليا، انتياكًا صريحًا لحقوؽ اإلنساف  االتجارتمّثل جريمة 
التي كفميا وحماىا ديننا اإلسبلمي الحنيف، وكافة الشرائع السماوية، والتشريعات والقوانيف 

حاجة الفئات  ؿستغبلباترػ، الوضعية، والمواثيق الدولية؛ إذ تجعمو سمعة تباع وتش
المستضعفة لمماؿ؛ وبصفة خاصة النساء واألطفاؿ، ميما ترتب عمى ذلؾ مف اإلضرار 
ـْ ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر  ـَ َوَحَمْمَناُى ْمَنا َبِني آَد باألشخاص أو إزىاؽ أرواحيـ. قاؿ تعالى: ﴿َوَلَقْد َكرَّ

َف الطَّ  مْ َوَرَزْقَناُىـ مِّ ـْ َعمَ يَِّباِت َوَفضَّ ْف َخَمْقَنا َتْفِضيبًل﴾ ىَناُى مَّ َكِثيٍر مِّ
(ٔ) . 

بالبشر إلى ظاىرة عالمية فرضت نفسيا عمى  االتجارمعولمة تحولت جرائـ لونتيجة  
األجندة الدولية، وصارت موضوعًا لفعاليات عديدة تسعى لدراسة أبعادىا ومسبباتيا وسبل 

المجتمعات  استقرارمنظـ التي باتت تيدد التصدؼ لمخاطرىا، كونيا إحدػ صور اإلجراـ ال
 وسيادة القانوف. 

بالبشر مف أىـ الموضوعات الجدية االجتماعية في الوقت  االتجاروليذا أضحت جريمة 
الراىف، سواء عمى المستوػ الدولي أو اإلقميمي أو الوطني، حيث أولت االىتماـ بيا كافة 

ية، فمف جانب عنيت ُمنظمة اأُلمـ الُمتحدة الدوؿ، والعديد مف المنظمات الدولية واإلقميم
بالدعوة إلى مواجية ىذا النوع مف الجرائـ باعتبارىا أحد أشكاؿ الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية، مف خبلؿ إبراـ العديد مف االتفاقيات الدولية منيا، االتفاقية الدولية لمجريمة المنظمة 

 ثبلثة المكممة ليا. ـ( والبروتوكوالت الٕٓٓٓعبر الوطنية )باليرمو
كما اىتمت عدد مف المنظمات اإلقميمية، وبصفة خاصة االتحاد األوروبي وجامعة 

بالبشر، وأبرمت عددًا مف االتفاقيات منيا، االتفاقية  االتجارجرائـ  الدوؿ العربية بمكافحة

                                  
 (.ٓٚسورة اإلسراء: اآلية )ٔ) )
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جيت غالبية األوروبية، واالتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وات
بالبشر، منيا التشريع  االتجارالتشريعات الُمقارنة إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريـ 

 اليمني.
 :ثانيًا: مشكمة الدراسة

بالبشر ُتعد مف أخطر الجرائـ المستحدثة، وأحد  االتجارتبرز مشكمة الدراسة أف جرائـ 
بالمخدرات  االتجارػ خطورة أشكاؿ الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما ُتعد في نفس مستو 

واألسمحة وغيرىا، فعصابات اإلجراـ المنظـ غالبًا ما تكوف متعددة الجنسيات مف حيث 
ىويات أعضائيا ونطاؽ عممياتيا. وبالتالي أصبحت المشكمة عالمية، األمر الذؼ يترتب عمى 

 أكاف ذلؾ عمى المستوػ الدولي أو الوطني. ذلؾ صعوبة مكافحتيا سواءً 
لمستوػ الوطني، تستخدـ العصابات المنظمة كافة الوسائل إلخفاء عمميات فعمى ا

خفاء كافة األدلة عمى وقوع مثل ىذه الجرائـ، وتتميز ىذه الجرائـ بالخفاء والسرية،  التيريب، وا 
ما يؤدؼ إلى صعوبة اكتشافيا وضبط مرتكبييا، بينما عمى المستوػ الدولي، تواجو األجيزة 

تحقيق صعوبات في السير في اإلجراءات القضائية، نظرًا لمطابع الدولي المعنية بالضبط وال
جرائية.  الذؼ تتسـ بو، وما يترتب عمى ذلؾ مف عوائق قانونية وا 

كما تظير مشكمة الدراسة أنو بالرغـ مف وضع وتحديد أنماط وصور ىذه الجرائـ إال أف 
، وقد يعود ذلؾ إلى الطبيعة الخفية المعمومات اإلحصائية المتوافرة عف ىذه التجارة غير دقيقة

 .ليذه الجرائـ
 :ثالثًا: الفرضيات

 يفترض الباحث مجموعة مف الفرضيات، أىميا:
بالبشر سيكوف لو دور كبير في الحد  االتجارإصدار المشرع اليمني لقانوف مكافحة  .ٔ

 مف ىذا النوع مف الجرائـ الخطرة.
بالبشر،  االتجاروالمعنية بمكافحة ف لبلتفاقيات الدولية واإلقميمية التي صدرت إ .ٕ

 تطبيقيا.بسوؼ يكوف ليا األثر الفّعاؿ في مكافحة ىذه الجرائـ عند التزاـ الدوؿ 
 يعزز التعاوف الدولي واإلقميمي مف مكافحة ىذه الظاىرة. .ٖ
 تسيـ االتفاقيات األمنية بيف الدوؿ مف الحد مف ىذه الظاىرة. .ٗ
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 :رابعًا: أىداف الدراسة
بالبشر وما  االتجارالدراسة إلى إلقاء الضوء عمى جرائـ ىذه مف خبلؿ  يسعى الباحث

يميزىا عف غيرىا مف المصطمحات المشابية ليا، وعرض الجيود الوطنية والدولية في 
 األتية: مكافحتيا، إضافة إلى تحقيق عدد مف األىداؼ

 أسباب انتشارىا. بالبشر في التشريعات واالتفاقيات الدولية و  االتجاربياف ماىية جريمة  .ٔ
 بالبشر وغيرىا مف الجرائـ المشابية ليا.  االتجارتوضيح مدػ التمييز بيف جريمة  .ٕ
بالبشر؛ كونيا تشكل ثالث تجارة  االتجارالتعريف بالجيود الوطنية في مواجية جرائـ  .ٖ

 غير مشروعة في العالـ.
بيدؼ الوصوؿ  توضيح األحكاـ التي تضمنيا التشريع اليمني في مواجية ىذه الجريمة، .ٗ

 إلى ُمكافحة فعالة ليذه الجريمة في مجتمعنا اليمني.
بالبشر  االتجاربياف مدػ فعالية العقوبات التي أقرىا المشرع اليمني في قانوف مكافحة  .٘

 واالمتيازات التي كفميا لضحاياىا.
 .االتجار بالبشرتوضيح دور األجيزة الرسمية المختصة في مكافحة جرائـ  .ٙ
 .االتجار بالبشرات الدولية والثنائية في الحد مف جرائـ االتفاقي بياف .ٚ
 .ا المعنية في مواجية ىذه الجريمةإبراز آليات األمـ المتحدة وأجيزتي .ٛ

 البحث:خامسًا: أسباب اختيار 
بالبشر إلى دراسة األحكاـ والقواعد في  االتجاريرجع السبب في اختيار موضوع جرائـ 

متو مع ءبالبشر، ومدػ مبل االتجارـ بشأف مكافحة ٕٛٔٓ( لسنةٔالقانوف اليمني رقـ)
ثراء ىذا القانوف ما أمكف، باعتبارىا إحدػ  االتفاقيات الدولية واالقميمية، واالستفادة منيا وا 

 أشكاؿ الجرائـ المنظمة ذات الطبيعة الخاصة العابرة لمحدود.   
 :سادسًا: حدود الدراسة

ـ بشأف مكافحة ٕٛٔٓ( لسنةٔنوف اليمني رقـ)تتمثل حدود الدراسة إلى التطرؽ إلى القا
بالبشر، ومدػ فعالية العقوبات التي أقرىا المشرع في ىذا الخصوص، واالمتيازات  االتجار

التي كفميا لضحاياىا، إضافة إلى بياف االتفاقيات الدولية واإلقميمية المعنية بمكافحة ىذه 
 في الحد مف ىذه الظاىرة. الظاىرة، والتي وافقت عمييا اليمف، ومدػ اسياماتيا
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 :سابعًا: منيجية الدراسة
بالبشر، كاف ال بد لنا مف استخداـ  االتجارنظرًا لحداثة القانوف اليمني الخاص بمكافحة 

مة لدراسة الظواىر االجتماعية ومنيا ءالمنيج المقارف، والذؼ ُيعد مف المناىج األكثر مبل
الجريمة الخطيرة المستحدثة العابرة لمقارات، ومقارنة  بالبشر، وييتـ بدراسة ىذه االتجارجريمة 

القانوف اليمني باالتفاقيات الدولية واالقميمية، ُبغية الوصوؿ إلى استنتاجات تسيـ في تطوير 
 بالبشر. االتجارالجانب القانوني وتقديـ بعض التوصيات لممشرع اليمني لمحد مف جرائـ 

 :ثامنًا: خطة الدراسة
دـ، فإنو مف أجل إعطاء الدراسة أبعادىا البلزمة، واإلحاطة بجميع جوانبيا ارتباطًا بما تق

القانونية النظرية منيا والعممية، والوقوؼ عمى معطياتيا المختمفة، وبما ينسجـ مع خصوصية 
بالبشر، ولئلجابة عف ىذه اإلشكالية ارتأينا أف ننتيج في معالجة  االتجارظاىرة جريمة 

 تقسيـ الخطة إلى ثبلثة مباحث كالتالي:الموضوع محل الدراسة 
 بالبشر. االتجارالمبحث األول: ماىية جريمة 

 بالبشر. االتجارالمطمب األوؿ: مفيـو جريمة   
 بالبشر. االتجارالمطمب الثاني: اسباب انتشار جريمة   
 بالبشر والجرائـ المشابية ليا. االتجارالمطمب الثالث: التمييز بيف جريمة    

 بالبشر. االتجارالثاني: الجيود الوطنية في مواجية جريمة المبحث 
 بالبشر في التشريع اليمني. االتجارالمطمب األوؿ: تجريـ   
 المطمب الثاني: االتفاقيات الدولية واالقميمية التي صادقت عمييا اليمف.  
 بالبشر. االتجارالمطمب الثالث: دور بعض الجيات الحكومية في مكافحة جريمة   
 بالبشر. االتجارلمبحث الثالث: الجيود الدولية لمكافحة جريمة ا
 بالبشر. االتجارالمطمب األوؿ: االليات الدولية في مكافحة جريمة   
 بالبشر. االتجارالمطمب الثاني: دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة   
 بالبشر. االتجارالمطمب الثالث: دور مجمس حقوؽ اإلنساف في مكافحة جريمة   

 وفي األخير نسرد في خاتمة ىذه الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات.
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 املبحح األول
  بالبشر االجتارة ـماهية جرمي

 تمييد وتقسيم:
بالبشر مف الظواىر اإلجرامية الخطيرة الُمستحدثة، تيدؼ إلى  االتجارُتعد جريمة 

قسرؼ، أو نموذج عصرؼ لمرؽ. ولبياف االستغبلؿ الجنسي التجارؼ أو العبودية، والعمل ال
الجرائـ بيف بالبشر، وأسبابيا، والتمييز بينيا و  االتجارذلؾ يستدعي إيراد مفيـو جريمة 

 المشابية ليا، وىو ما سنورده في ثبلثة مطالب عمى النحو اآلتي:
 بالبشر. االتجارالمطمب األوؿ: مفيـو جريمة   
 بالبشر. االتجارالمطمب الثاني: اسباب انتشار جريمة   
 والجرائـ المشابية ليا.بالبشر  االتجارالتمييز بيف جريمة المطمب الثالث:     

 
يراد إبالبشر، البد مف معرفة ما يدؿ عمى وجوده، مف خبلؿ  االتجارلبياف مفيـو جريمة  

الدراسة، لما لو مف أىمية في معرفة الشيء  بالبشر الذؼ تدور حولو االتجاربياف واؼ لمعنى 
بالبشر في المغة والتشريع والفقو  االتجاروالقصد مف ىذا المفع، وىو ما يستدعي إيراد تعريف 

 وبعض االتفاقيات الدولية، ىذا ما سنتناولو في النقاط التالية: 
 بالبشر في المغة: االتجارأواًل: تعريف جريمة 
" و"البشر" فما المراد بكل منيما في االتجارلبشر" مف كممتيف" با االتجارتتكوف عبارة "

 " مف الفعل الماضي "اتجر" االتجارقواميس المغة العربية؟ فكممة "
. (ٕ)، ويتجر التاجر: يتولى التجارة في مختمف المواد بيعًا وشراء(ٔ)"اتجاروالمصدر "

ؼ يمارس األعماؿ التجارية والتجارة: تقميب الماؿ لغرض الربح، والتاجر: ىو الشخص الذ
في  االتجار، ومف ثـ ف(ٖ)عمى وجو االحتراؼ، شريطة أف يكوف لو أىمية االشتغاؿ بالتجارة

المغة يعني" مزاولة مينة التجارة عف طريق البيع والشراء بتقديـ السمعة لمغير مقابل 

                                  
مختار الصحاح لمشيخ/ دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الرازؼ، ترتيب، محمود خاطر، دار الفكر العربي، بيروت،  (ٔ)

 .ٚٚـ، صٕٙٓٓىػ،ٖٚٗٔلبناف، 
 .ٕٛ، بدوف سنة نشر، صٔالوسيط إخراج/ إبراىيـ مصطفى واخروف، دار الدعوة، استانبوؿ، تركيا، جالمعجـ  (ٕ)

 ٚٚالمرجع السابق، ص (ٖ)
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األنثى وكممة "البشر" تعني في المغة بأنيـ الخمق بحيث تشمل ، الحصوؿ عمى ثمنيا"
اإلنساف بشرًا  وسمى، (ٕ)وابو البشر آدـ عميو السبلـ ،(ٔ)والذكر الواحد واالثنيف والجمع

. وعمى ذلؾ فالبشر في المغة يقصد بيـ "بنو آدـ (ٖ)لتجرد بشرتو مف الشعر والصوؼ والوبر
 أؼ سواًء أكاف اإلنساف ذكرًا أـ ُأنثى صغيرًا أـ كبيرًا مفردًا أـ جمعًا".

بالبشر وفقًا لممعنى المغوؼ يقصد بو "البيع والشراء لؤلشخاص  االتجارف وبناء عميو،
بيذا المعنى ما ىو إال عمل مادؼ أساسو التداوؿ لمشخص الطبيعي الذؼ  االتجارالطبيعييف"، و 

، وال ييـ في ذلؾ أف يحصل التاجر عمى فائدة)الربح( قميمة أو االتجارتقع منو المنفعة محل 
حصل عمى شيء مف ذلؾ، فالعبرة ىي بالفعل الذؼ قاـ بو التاجر وليس كثيرة، أو أنو لـ ي

 بالنتيجة)الفائدة( التي حصل عمييا.
 بالبشر يتألف مف جزأيف ىما: االتجاروبالتالي فإف مفيـو 

، وىو يتعمق بسمعة معينة ليا كياف مادؼ يمكف تداوليا بيعًا وشراًء في االتجاراألوؿ: 
حددة. والثاني: البشر، وىـ الخمق الذؼ يتـ المتاجرة بيـ عمى مقابل ثمف أو قيمة مادية م

أنيـ سمعة مف الممكف تداوليا وتحريكيا مف بمد آلخر مع اعتبارىـ خاضعيف في ىذه الحالة 
 والجمع.واالثنيف لقوانيف العرض والطمب، بحيث تشمل األنثى والذكر الواحد 

 بالبشر في الفقو: االتجارثانيًا: تعريف جريمة 
بالبشر بأنو:" كافة التصرفات المشروعة وغير  االتجاررؼ جانب مف فقياء القانوف مفيـو ع

المشروعة التي تحوؿ االنساف إلى مجرد سمعة أو ضحية، يتـ التصرؼ فيو بواسطة وسطاء 
محترفيف عبر الحدود الوطنية، بقصد استغبللو في أعماؿ ذات اجر متدف أو في أعماؿ جنسية 

رًا عنيا أو بأؼ صورة مف صور سقالضحية أو  ةوسواء تـ ىذا التصرؼ بإراد أو ما شابو ذلؾ،
 .ٗ()العبودية"

                                  
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبناف، دوف ذكر سنة ٖلساف العرب لئلماـ العبلمة/ ابف منظور، الجزء األوؿ، ط (ٔ)

 .ٖٔٗالنشر، ص
، دار ٖ، طٔيط عمى طريقة المصباح المنير وأساس الببلغة، لؤلستاذ/الطاىر أحمد الزاوؼ، جترتيب القاموس المح (ٕ)

 .ٕٛٚالفكر العربي، القاىرة، دوف ذكر سنة النشر، ص
، تحقيق/ ابراىيـ الترزؼ، مطبعة ٓٔتاج العروس مف جواىر القاموس، لمشيخ/ دمحم بف مرتضى الحسيني الزبيدؼ، ج (ٖ)

 .ٖٛٔص، ٕٜٚٔحكومة الكويت، 
-أركانيا -آيات دمحم مسعود، بحث مقدـ في الندوة العممية التي اقامتيا مممكة البحريف بعنواف)مفيـو االتجار بالبشر (ٗ)

 .ٛـ، صٕٛٔٓأسبابيا(، 
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بالبشر بأنيا:" كل نشاط إجرامي يمارسو  االتجارفيما عرؼ بعض الفقو مفيـو جريمة 
الجاني سواء كاف شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا أو جماعة إجرامية تجاه فئة مستضعفو 

يشكل ىذا النشاط نموذجًا إجراميًا وفقًا لمقانوف، باستغبلؿ الظروؼ مف البشر، بحيث 
االجتماعية واألحواؿ االقتصادية ليذه الفئة استغبلاًل سيئًا، باستخداـ طرؽ غير مشروعة أيًا 

بيـ كونيـ سمعة متداولة، سواء كاف ذلؾ عمى  االتجاركاف صورىا، بقصد جني األرباح ب
 .(ٔ)المستوػ الداخمي أو الدولي"

 :التشريع بالبشر في االتجارجريمة  تعريفثالثًا: 
بالبشر  االتجار( بشأف مكافحة ٔ/أ( مف القانوف اليمني رقـ)ٗعرفت المادة) -ٔ

. بأنيا: " كل مف قاـ بتطويع أو نقل أو تنقل أو (ٕ)بالبشر االتجارجريمة  ـ،ٕٛٔٓلسنة
داخل الجميورية أـ عبر سواء  -إيواء أو تسمـ أو تسميـ أو استقباؿ شخص أو أكثر

حدودىا الوطنية بقصد استغبلليـ، إذا تـ ذلؾ بواسطة استعماؿ القوة أو التيديد أو بيما أو 
بواسطة االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع. أو إساءة استعماؿ السمطة، أو استغبلؿ حالة 

لحصوؿ عمى الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل ا
 االتجاربشخص آخر لو سيطرة عميو، كما ُيعد مرتكبا لجريمة  االتجارموافقة شخص عمى 

 بالبشر كل مف أىدػ أو باع أو عرض لمبيع أو شراء شخصًا أو أكثر أو وعد بيما". 
/ب( مف القانوف ذاتو االستغبلؿ بأنو: "أؼ مف األفعاؿ التي تمارس ٗفيما عرفت المادة)

بالبشر بأؼ شكل مف أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي مثل: البغاء أو  تجاراالعمى ضحايا 
استغبلؿ الغير في الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو االسترقاؽ أو الممارسات الشبيية 
بالرؽ أو االستعباد، أو التسوؿ خاصة الطفل أو المرأة فييا، أو استئصاؿ ونزع األعضاء 

يا أو المتاجرة بيا أو إجراء التجارب العممية، أو أؼ عممية أو األنسجة البشرية أو جزء من
 إرىابية، أو أؼ صورة أخرػ مف صور االستغبلؿ المجرمة قانونًا".

                                  
ـ ٕٓٔٓ( لسنو ٗٙلبشر في ضوء القانوف المغربي رقـ )باد. خالد مصطفى فيمي، النظاـ القانوني لمكافحة االتجار  (ٔ)

 . ٕٛـ، صٕٔٔٓالدولية والتشريعات العربية، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، القاىرة، واالتفاقيات
( مادة موزعة في سبعة فصوؿ تتضمف ٘ٗـ، عمى)ٕٛٔٓ( لسنةٔ( يشتمل قانوف مكافحة االتجار بالبشر اليمني رقـ)ٕ)

خاص االعتبارية، حماية الضحايا، وأحكاـ التسمية والتعاريف ونطاؽ السرياف، التجريـ والعقاب، مسؤولية الناقميف واألش
 . ٛ(، صٖٔٗختامية. لممزيد انظر: الجريدة الرسمية، العدد )
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 االتجارـ بشأف مكافحة ٕٓٔٓ(لسنةٗٙ( مف القانوف المصرؼ رقـ )ٗعرفت المادة) -ٕ
بالبشر كل مف  جاراالتبالبشر بأنيا: " ُيعد مرتكبًا لجريمة  االتجارجريمة  :(ٔ)بالبشر

يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي، بما في ذلؾ البيع أو العرض لمبيع أو الشراء أو 
الوعد بيما أو االستخداـ أو النقل أو التسميـ أو اإليواء أو االستقباؿ أو التسمـ سواء داخل 

التيديد إذا تـ ذلؾ بواسطة استعماؿ القوة أو العنف أو  –الببلد أو عبر حدودىا الوطنية 
بيما ، أو بواسطة االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع ، أو استغبلؿ السمطة، أو استغبلؿ 

مالية أو مزايا مقابل الحصوؿ  حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تمقى مبالغ
إذا كاف  –وذلؾ كمو  –بشخص آخر لو سيطرة عميو  االتجار ىموافقة شخص عم ىعم

تغبلؿ أيًا كانت صوره بما في ذلؾ االستغبلؿ في أعماؿ الدعارة وسائر التعامل بقصد االس
أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي، واستغبلؿ األطفاؿ في ذلؾ، وفي المواد اإلباحية أو السخرة أو 
الخدمة قسرًا، أو االسترقاؽ أو الممارسات الشبيية بالرؽ أو االستعباد، أو التسوؿ، أو 

 البشرية، أو جزء منيا".استئصاؿ األعضاء أو األنسجة 
( 51( مف  القانوف االتحادؼ اإلماراتي رقـ)ٔوفي ىذا الخصوص عرفت المادة) -ٖ

 االتجاربالبشر، جريمة  االتجارـ بشأف ٕ٘ٔٓالمعدؿ بالقانوف رقـ)ا( لسنةـ و 2006لسنة
أو  بأنيا: " تجنيد أشخاص أو نقميـ أو ترحيميـ أو استقباليـ بواسطة التيديد بالقوة بالبشر

استعماليا أو غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أو االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع، أو إساءة 
استعماؿ السمطة أو إساءة استغبلؿ حالة الضعف، أو بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا 

 .(ٕ)أو الوعد بذلؾ، لنيل موافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغبلؿ"
ادة أيضًا االستغبلؿ بأنو: " االستغبلؿ يشمل جميع أشكاؿ كما أوضحت نفس الم

االستغبلؿ الجنسي أو استغبلؿ دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو االسترقاؽ أو 
 الممارسات الشبيية بالرؽ أو االستعباد أو نزع األعضاء".

 بالبشر في االتفاقيات الدولية: االتجاررابعًا: تعريف جريمة 
بالبشر في االتفاقيات والمؤتمرات الدولية، ما جعل  لبلتجارلمفاىيـ والتعريفات تباينت ا

مف الصعب التوصل إلى تعريف قانوني موحد، ويرجع ذلؾ إلى االختبلؼ بيف مفاىيـ 

                                  
 .ٙٚـ، صٖٕٔٓ، ٔ( د. رامي متولي القاضي، مكافحة االتجار بالبشر، دار النيضة العربية، القاىرة، طٔ)
نطاقو ودوافعو" بحث منشور في المجمة العممية " دراسة لحقيقتو و ، االتجار بالبشر (  د. دمحم أحمد النونو المخبلفي،ٕ)

 .ٚـ، صٕٚٔٓبجامعة الناصر، صنعاء، 
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ف كاف عدد مف االتفاقيات والمنظمات الدولية  العبودية والعمالة القسرية وتيريب البشر، وا 
 بالبشر، منيا:  االتجارتعريف لجريمة  أشارت في بنود نصوصيا إلى

م بشأن منع 2111بالبشر في البروتوكول الممحق باتفاقية باليرمو االتجارتعريف  -1
 :(1)باألشخاص وخاصة النساء واألطفال االتجاروقمع ومعاقبة 

بالبشر، عمى أنو:" يقصد  االتجار( مف ىذا البروتوكوؿ المقصود بٔ/ٖنصت المادة )
باألشخاص تجنيد األشخاص أو نقميـ أو تنقيميـ أو إيواؤىـ أو استقباليـ  االتجاربتعبير 

بواسطة التيديد بالقوة أو استعماليا أو غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أو االختطاؼ أو االحتياؿ 
أو الخداع أو استغبلؿ السمطة أو استغبلؿ حالة استضعاؼ أو بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية 

خص لو سيطرة عمى شخص أخر لغرض االستغبلؿ، ويشمل أو مزايا لنيل موافقة ش
االستغبلؿ كحد أدنى استغبلؿ دعارة الغير أو سائر االستغبلؿ الجنسي أو السخرة أو 

 .الخدمة قسرًا أو االسترقاؽ أو الممارسات الشبيية بالرؽ أو االستعباد أو نزع األعضاء"
بالبشر الذؼ تبناه المجمس  رلبلتجاويعتبر البروتوكوؿ أوؿ مف وضع تعريفًا دوليًا 

( منو. األركاف المكونة ٖـ، حيث حددت المادة)ٕٓٓٓ/ٓٔ/ٙالخاص باألمـ المتحدة في
 بالبشر في عناصر ثبلثة، ىي: االتجارلفعل جريمة 

 .: ويقصد بيا تجنيد أشخاص أو نقميـ أو انتقاليـ أو إيواؤىـ أو استقباليـاألفعال -ٔ
: وتعني األدوات المستخدمة في تنفيذ ألفعالالوسائل المستخدمة الرتكاب تمك ا -ٕ

الفعل وىي التيديد بالقوة أو استعماليا أو غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أو االختطاؼ أو 
االحتياؿ أو الخداع أو التعسف في استعماؿ السمطة أو إساءة استغبلؿ حالة استضعاؼ أو 

 .االتجارص محل بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية ومزايا لمحصوؿ عمى موافقة الشخ
بالبشر، وتتمثل في: دعارة الغير أو سائر  االتجار: استخدامات أغراض االستغالل -ٖ

أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو االسترقاؽ أو الممارسات الشبيية 
( مف البروتوكوؿ ٖبالرؽ أو االستعباد أو نزع األعضاء. وفي ىذا الموضوع أضافت المادة)

                                  
ـ، واعتمدتيا ٕٓٓٓ( أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة االتفاقية الدولية لمجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة عاـٔ)

المياجريف، وكاف األخر معنيَا بمنع وحظر ـ، وأضافت ليا بروتوكوليف عني أحدىما بتيريب ٕٕٓٓاألمـ المتحدة في عاـ
ـ. وبحموؿ ٖٕٓٓديسمبر  ٕ٘ومعاقبة االتجار بالبشر خاصة النساء واألطفاؿ، ودخل بروتوكوؿ االتجار حيز النفاذ في 

. راجع في ذلؾ: أ. أمير فرج يوسف، ٖٚٔبمدا واألطراؼ  ٚٔٔـ، وقد صدقت عمى بروتوكولي االتجار ٕٓٔٓيونيو 
 .ٜٖٔـ، صٕٛٓٓ، ٔة عبر الوطنية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، طالجريمة المنظم
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عدـ االعتداد بموافقة  -ٔو مسألتيف جديرتيف بالوقوؼ عندىا نظرًا ألىميتيا، ىما:ذات
  :(ٔ)عدـ الموافقة عمى تجنيد األطفاؿ -ٕالضحية. 

: ال تكوف موافقة الضحية في الفقرة)أ( محل اعتبار في الحاالت التي يكوف قد األولى -
فبل يأخذ برضا …. ؼاستخدـ فييا أؼ مف الوسائل المذكور فييا القسر أو االختطا

 الضحية. 
عامًا ونقمو أو ترحيمو أو إيواؤه أو  ٛٔ: ُيعد تجنيد الطفل الذؼ يقل سنو عف الثانية -

استقبالو لغرض االستغبلؿ اتجارًا باألشخاص، حتى إذا لـ ينطو عمى استعماؿ أؼ مف 
ف كاف برضاه، ال ُيعْ  االتجارالوسائل المبينة في الفقرة)أ(، أؼ أف  َتد بموافقتو لقمة بالطفل، وا 

 .(ٕ)إدراكو لمصالحو ونقص وعيو
وبالتالي، فإف ىذا البروتوكوؿ ييدؼ إلى ضرورة تعزيز التعاوف بيف الدوؿ في التحقيق 

بالنساء واألطفاؿ  االتجارباألشخاص، ُبغية حماية ومساعدة ضحايا  االتجارومبلحقة 
 واحتراـ حقوؽ اإلنساف الخاصة بيـ.

بالبشر في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  االتجارتعريف جريمة  -2
 :(3)م2112بشأن بيع األطفال واستغالليم في البغاء الصادر في يوليو

يقصد ببيع األطفاؿ أؼ فعل أو تعامل يتـ  -( مف البروتوكوؿ عمى أنو:" إٔبينت المادة )
أخر مقابل بمقتضاه نقل طفل مف جانب أؼ شخص أو مجموعة مف األشخاص إلى شخص 

يقصد باستغبلؿ األطفاؿ في البغاء استخداـ  -مكافأة أو أؼ شكل آخر مف أشكاؿ العوض". ب
                                  

عمى /ب( مف البروتوكوؿ المكمل لبلتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة المتعمقة باالتجار بالبشر، ٖ( تنص المادة)ٔ)
)أ( محل اعتبار في ال تكوف موافقة ضحية االتجار باألشخاص عمى االستغبلؿ المقصود والمبيف في فقره  -بأنو:"

يعتبر تجنيد طفل أو نقمو أو تنقيمو أو إيواؤه  -الحاالت التي يكوف قد استخدـ فييا أؼ مف الوسائل المبينة في الفقرة )أ(. ج
أو استقبالو لغرض االستغبلؿ اتجار باألشخاص حتى لو لـ ينطو عمى استعماؿ أؼ مف الوسائل المبينة في الفقرة )أ(. 

 .ٛ، صمرجع سابقالنونو،  أحمدل أؼ شخص دوف الثامنة عشرة مف العمر. لممزيد انظر: د. دمحم ويقصد بتعبير طف
( تعريف االتجار باألشخاص ٔلممزيد انظر: دليل بشأف مكافحة االتجار بالبشر، موجو الى ممارسي العدالة الجنائية، النمطية ) (ٕ)

مشارًا إليو الدكتور/ دمحم . ٔ،صٕٓٔٓ(، فيننا،UNODCت والجريمة )وتيريب المياجريف، مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرا
أبو غانـ، جريمة التيريب المنظـ لميجرة غير المشروعة دراسة تطبيقية عمى الجميورية اليمنية، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، 

 .ٜٙٔـ، صٕٗٔٓ
ـ، ٕٕٓٓفاؿ واستغبلليـ في البغاء والصادر في يوليو(  ُيعد البروتوكوؿ االختيارؼ التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطٖ)

ـ ، الجدير بالذكر أف الجميورية ٜٜٛٔأحد البروتكوالت المكممة لبلتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل، والتي وقعت في جنيف عاـ
ـ ٕٕٓٓلسنة( ٘ـ، وعمى إثر ذلؾ أصدر المشرع اليمني القانوف رقـ)ٜٜٔٔاليمنية قد صادقت وانضمت ليذه االتفاقية عاـ

 .ٕٛـ، صٕ٘ٓٓ(، ٕٕبشأف حقوؽ الطفل. لممزيد انظر: الجريدة الرسمية  العدد)
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يقصد  -طفل لغرض أنشطة جنسية مقابل مكافأة أو أؼ شكل آخر مف أشكاؿ العوض. ج
باستغبلؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية تصوير أؼ طفل بأية وسيمة كانت يمارس ممارسة حقيقية 

اكاة أنشطة جنسية صريحة أو أؼ تصوير لؤلعضاء الجنسية لمطفل إلشباع الرغبة أو بالمح
 الجنسية.
 :(1)بالبشر االتجارتعريف منظمة العفو الدولية لجريمة  -3

بالبشر بأنيا: "انتياؾ حقوؽ اإلنساف بما  االتجار( جريمة ٖعرفت المنظمة في المادة)
والحرية، وأمف الشخص والكرامة، والتحرر  فييا الحق في السبلمة الجسدية والعقمية والحياة

 مف العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكف اآلمف".
 وبتحميل ىذا التعريف نجده قد شمل ثبلثة عناصر ىي: 

 : األفعاؿ، وىي تجنيد أشخاص أو نقميـ أو انتقاليـ أو إيواؤىـ أو استقباليـ.األول
األفعاؿ، بواسطة االختطاؼ أو الخداع أو االحتياؿ  : الوسائل المستخدمة الرتكابالثاني

 أو التيديد  بالقوة أو إساءة استخداـ السمطة.
: أغراض االستغبلؿ، استغبلؿ دعارة الغير أو أؼ شكل مف اشكاؿ االستغبلؿ الثالث

 الجنسي أو السخرة أو نزع األعضاء أو االسترقاؽ واالستعباد. 
 :(2)بالبشر االتجاربي لجريمة تعريف منظمو األمن والتعاون األور  -4

بالبشر عمى  االتجار( جريمة ٙٔ/ٕعرفت منظمة االمف والتعاوف األوربي في المادة)
يواء أو استقباؿ  (3)أنيا: "جميع األعماؿ المدرجة في التوظيف، واالختطاؼ، والنقل وبيع وا 

                                  
ـ، ومقرىا لندف ، ويضـ ٜٔٙٔ( تعد منظمة العفو الدولية إحدػ الحركات العالمية لتعزيز حقوؽ االنساف، وتأسست عاـ ٔ)

ء عقوبة اإلعداـ والتعذيب وغيره مف ضروب دولة مف مختمف أنحاء العالـ، وتعمل عمى إلغا ٓٗٔاعضاؤىا فيما يزيد عف  
المعاممة السيئة، ومساعدة طالبي المجوء، الذؼ يتيددىـ خطر إعادتيـ إلى بمدىـ . لممزيد انظر: موقع المنظمة        

http://www.amnesty.org 
حيث  ي واالقميمي في العالـ،مف أكبر المنظمات الدولية في مجاؿ التعاوف االمن األوروبي( ُتعد منظمة االمف والتعاوف ٕ)

ـ، وتيتـ في المقاـ ٜ٘ٚٔدولة مشاركة، بدأت المنظمة اعماليا سنة  ٙ٘ـ ، وتضـ في عضويتيا ٜ٘ٚٔتأسست عاـ 
دارة االزمات، وتغطي كافة الجوانب االنسانية بما في ذلؾ:  محاربة االتجار بالبشر.  -ٔاألوؿ بمنع نشوب الصراعات وا 

 Organization forسيادة القانوف.. وغيرىا . انظر موقع واؼ باؾ مشيف:  -ٗقوؽ االنساف. ح -ٖمكافحة االرىاب.  -ٕ
Security and Co-operation in Europe    

( مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر النقل بأنو:" نقل ٙٔ/ٕمنظمة االمف والتعاوف األوربي  في المادة ) عرفت( كما ٖ)
ف وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية بمقابل أو بدوف مقابل مف مكاف إلى آخر الشخص المتجر بو بأؼ وسيمة م

 داخل الحدود الوطنية أو عبرىا بقصد االتجار بو أو مع العمـ بغرض االتجار بو".
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ستغبلؿ أو أشخاص، عف طريق التيديد أو استخداـ القوة أو الخداع أو القسر ألغراض اال
 يجبروف عمى العمل لدائف، في مجتمع آخر غير الذؼ عاش فيو الشخص مف قبل".

ومف خبلؿ التعريفات السالف ذكرىا في الفقو واالتفاقيات والمنظمات الدولية، وبعض 
بالبشر، نجدىا متقاربة، عمى  االتجارالقوانيف العربية والقانوف اليمني المختصة بمكافحة 

بالبشر، فضبًل إلى أف الوسائل  لبلتجارغبلؿ ىو المظير المادؼ الخارجي اعتبار أف االست
بالبشر، تيدؼ أغمبيتيا إلى االستغبلؿ الجنسي أو  االتجارالمتعددة في ارتكاب جرائـ 

اإلجبار عمى القياـ بالعمل، والعنصر الرئيس بينيما ىو وجود عنصر الخداع، أو القوة، أو 
ف كاف بعض التعريفات أقتصر عمى التصرفات اإلكراه، كبلىما أعماؿ غير ق انونية. وا 

 واألفعاؿ، كما أشار إلييا بعض الفقو. 
وبعد استعراض التعاريف التي أوردىا رجاؿ الفقو، وبعض التشريعات العربية، والتشريع 

بالبشر، فإننا نرػ أف  االتجاراليمني، وبعض االتفاقيات والمنظمات الدولية، بشأف جريمة 
بالبشر ىي: عممية توظيف أو تجنيد شخص أو إيواؤه أو نقمو أو الحصوؿ  تجاراالجريمة 

خضاع الضحايا  عميو عف طريق التيديد أو استخداـ القوة، أو االحتياؿ أو اإلكراه، وا 
لمعبودية رغمًا عنيـ لغرض استخداميـ أو إجبارىـ عمى العمل القسرؼ، أو السخرة، أو 

غراض جنسية، بيدؼ تحقيق أكبر قدر مف الماؿ. أو أنو ممارسة الدعارة أو استغبلليـ أل
غير المشروع بالبشر ألغراض االستغبلؿ الجنسي التجارؼ أو العبودية اإلنجابية،  االتجار

 والعمل القسرؼ، أو في نموذج عصرؼ لمرؽ.

ا أساليب مختمفة ومتطورة، جعمتيا تدخل في بالبشر ظاىرة عالمية، لي االتجارُتعد جريمة 
إطار مفيـو الجريمة المنظمة، حيث تخطط ليا وتنفذىا مجموعة مف العصابات، احترفت ىذا 

وتشير التقديرات المجاؿ وجعمتو محور نشاطيا واىتماميا والمصدر األساسي لدخميا، 
مثل ثالث أكبر نشاط إجرامي بالبشر الُمختمفة أضحت حاليًا تُ  االتجاراإلحصائية إلى أف صور 

 .ٔ()بالسبلح والُمخدرات االتجارفي العالـ مف حيث تحقيق األرباح بعد 

                                  
يبمغ ( تشير إحصائيات مكتب األمـ المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، أف جريمة االتجار بالبشر تدر دخبًل ٔ)
( مميار دوالر سنويًا، منافسة بذلؾ الدخل الذؼ تدره تجارة األسمحة والمخدرات، ويقع كل عاـ آالؼ األشخاص ٕٖ)

مميوف شخص  ٗ.ٖضحايا في أيدؼ الميربيف في ببلدىـ وفي الخارج، وتمثل النساء ثمثي الضحايا، حيث أف ىناؾ 
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ونظرًا لخطورتيا وانتشارىا عالميًا، كاف البد مف معرفة األسباب التي تؤدؼ إلى القياـ 
ف كانت بعض ىذه األسباب الكامنة وراء ىذه الظاىرة متعددة، وىي في مجمميا  بيا، وا 

. وسنورد تمؾ األسباب في النقاط التالية (ٔ)، وفي بعض األحياف يعزز بعضيا البعضمعقدة
  تباعًا:      

 : تفشً الفقر والبطالة وتدنى المستوى االقتصادي -1
مما الشؾ فيو أف تزايد الفقر وتدني المستوػ االقتصادؼ في العديد مف الدوؿ ومنيا 

بالبشر  االتجاري في تزايد حركة جريمة اليمف وبعض دوؿ شرؽ آسيا وافريقيا، سبب رئيس
في ىذه الدوؿ؛ فػاألسر الفقيرة في الكثير منيا، غالبًا ما تكوف خياراتيـ في تدبر األمور 
المعيشية قميمة أو منعدمة، األمر الذؼ تمجأ بعض األسر في ىذه البمداف الفقيرة إلى تسميـ 

بتعميميـ، ولكنيـ يبيعونيـ كالعبيد  أطفاليا لبعض األقارب أو غير األقارب الذيف يعدونيـ
بيـ، والحصوؿ عمى  االتجارمقابل الحصوؿ عمى الماؿ بعد نقميـ إلى دولة أخرػ، بقصد 

 . (ٕ)أمواؿ ومنافع لؤلشخاص الذيف اتجروا بيـ
 العولمة وانتشار التجارة: -2

، والتي ُتعد العولمة احدػ األنظمة القائمة عمى المعمومات واإلبداع التقني غير المحدود
تجعل العالـ قرية واحدة، دوف اعتبار لؤلنظمة والحضارات والثقافات والقيـ والحدود الجغرافية 
والسياسية القائمة في العالـ؛ فالعولمة تعمل عمى التبادؿ الثقافي والتجارؼ، وغيرىا لمتقارب 

. حيث (ٖ)لبشريةواالستفادة المتبادلة في االقتصاد والثقافة والحكـ والسياسة في المجتمعات ا
تعمل العولمة عمى تقارب العالـ مما يترتب عمى ذلؾ آثار اقتصادية، مما يساعد عمى ظيور 

                                                                               
 ٕٛ( أرباح استغبلؿ النساء واألطفاؿ جنسيًا بحوالي ILOضحايا لبلتجار  بالبشر، وقدرت منظمة العمل الدولية )

مميار دوالر سنويًا، وذلؾ في تقرير ليا عائد لمعاـ  ٕٖمميار دوالر سنويًا، فيما قدرت أرباح العمالة اإلجبارية بحوالي 
إلجبارؼ % مف ضحايا االستغبلؿ التجارؼ اٜٛـ، والذؼ يحمل عنواف "ثمف اإلكراه"، كما أكدت المنظمة أف ٜٕٓٓ

مميوف  ٕ.ٔمبلييف إنساف في العالـ سنويًا ُيتاجر بيـ، بينيـ  ٖلمجنس ىـ مف النساء والفتيات، وأف ما يقارب مف 
ألفًا مف الضحايا إلى الواليات المتحدة األمريكية سنويًا. لممزيد انظر: د.  ٓ٘ألفًا و ٘ٗطفل، وينقل ما يتراوح بيف 

 .ٕٙرامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص
( د. عطيات ربيع عبد المغني عبدهللا، التنسيق بيف األجيزة الحكومية لمواجية ظاىرة االتجار بالبشر، رسالة ٔ)

 .ٚٛـ، صٖٕٔٓدكتوراه، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حمواف، القاىرة، 
في مجمة رسالة  ( د. دمحم احمد عيسى، االتجار بالبشر في القانوف وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، بحث منشورٕ)

 .ٜٗٔـ، صٕٕٔٓالحقوؽ، السنة الرابعة، العدد الثاني، كمية القانوف، بغداد، 
 .ٕٚ( د. دمحم أحمد النونو المخبلفي، مرجع سابق، صٖ)
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العصابات االجرامية، التي بدورىا تقـو بنقل النساء واألطفاؿ بيف الدوؿ المختمفة الستغبلليـ 
 .(ٔ)بيا لبلتجارفي الدعارة والعمل القسرؼ ونزع األعضاء مف أجساميـ 

الجريمة المنظمة أحد التحديات الكبرػ التي تواجو أجيزة العدالة الجنائية في وُتعد 
عصر العولمة، حيث انتشرت عصابات اإلجراـ المنظـ عبر الحدود الدولية، وامتد نشاطيا 

بالبشر واستغبلليـ لغايات العمل والرذيمة،  االتجارببني البشر، فانتشرت جرائـ  االتجارإلى 
 د واألفعاؿ الماسة باألخبلؽ واآلداب العامة وغيرىا.وفي اإلعبلـ الفاس

 تحقيق الربح المالي: -3
تيدؼ العصابات حيث بالبشر احد صور الجريمة المنظمة،  االتجارُتعد جرائـ 

بالبشر المرتبة الثالثة في  االتجاراالجرامية إلى تحقيق أكبر قدر مف األرباح، وتحتل جرائـ 
درات والسبلح غير المشروعة، وُتعد تجارة النساء واألطفاؿ بالمخ االتجارالعالـ بعد جرائـ 

مف أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نموًا، ويتحقق ذلؾ عف طريق إغراء آالؼ النساء 
واألطفاؿ يوميًا لمدخوؿ في عالـ الجنس الدولي بوعودىـ الحصوؿ عمى حياة أفضل، 

 .(ٕ)وأعماؿ مربحة خارج أوطانيـ
 التصدع األسري: -4

بالبشر، مف تمؾ  االتجارد ضعف الترابط العائمي  واألسرؼ أحد أسباب انتشار جرائـ ُيع
األسباب المؤدية إلى التصدع األسرؼ، الطبلؽ أو الترمل، أو وفاة أحد الوالديف أو كبلىما، 
أو نزوحيـ أو ىجرة األب إلى مكاف أخر، مما يؤدؼ إلى ضعف دور العائمة في متابعة 

إلى انحراؼ وجنوح بعض األوالد، ويترتب عمى ذلؾ  -أحياناً –األبناء، مما يسبب 
استغبلليـ مف قبل عصابات اإلجراـ في القياـ بالعديد مف األنشطة اإلجرامية ومف بينيا 

 . (ٖ)االستغبلؿ الجنسي، وتجارة األعضاء
 السياسي: االستقرارالفساد وعدم  -5

بعض البمداف، قد شكبل تربة السياسي في  االستقرارال جداؿ أف الفساد المالي وعدـ 
 االتجارمنيا العمميات اإلجرامية المتعمقة بو خصبة لعمل المنظمات اإلجرامية الدولية 

                                  
ـ واالتفاقيات ٕٓٔٓلسنة  ٗٙ( د. خالد مصطفى فيمي، النظاـ القانوني لمكافحة االتجار بالبشر في ضوء القانوف رقـٔ)

 .ٚٔٔـ، صٕٔٔٓريعات الوطنية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاىرة، الدولية والتش
 .ٕٚ( د. دمحم أحمد النونو المخبلفي، مرجع سابق، صٕ)
( د. أكـر عبد الرزاؽ المشيداني، جرائـ االتجار بالبشر، نظرة في أبعادىا القانونية واالجتماعية واالقتصادية، منشورات ٖ)

  .ٓٛـ، صٕٗٔٓة اإلدارية، جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، المنظمة العربية لمتنمي
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( ٘.ٜبحوالي ) االتجاربالبشر، وتقدر وكالة االستخبارات األميركية الواردات السنوية ليذا 
شر بنشاطات بالب االتجارمميار دوالر أميركي، ولذلؾ ليس بالغريب أف ترتبط ظاىرة 

إجرامية منظمة أخرػ مثل عمميات غسل األمواؿ وتيريب المخدرات وتزوير الوثائق 
وتيريب البشر؛ فضبًل عف ارتباطيا المؤكد بالجماعات اإلرىابية، وىنا نؤكد أف أؼ نظاـ 
يتياوف في محاربة ىذه الجريمة عميو أف يتحمل عواقب ىذا األمر، لما لو مف أبعاد عمى 

 .أمنو القومي
وبالتالي فإف فساد العامميف لدػ أؼ نظاـ، ُيعد إحدػ األدوات الميمة التي تستخدميا 
عصابات األجراـ المنظـ مف أجل حمايتيا وعدـ كشف ما تقـو بو مف أنشطة منظمة 
إجرامية، حيث يقـو بعض العامميف مف الذيف يعمموف في الجوازات والمطارات وحرس 

، و تستغل ذلؾ التسييل العصابات اإلجرامية في (ٔ)بشربال االتجارالحدود، عمى تسييل 
 بالبشر. االتجارتسيير صفقاتيا غير المشروعة، منيا 

 السياحة الجنسية: -6
بالبشر، وتعتبر سياحة األطفاؿ  االتجارُتعد السياحة أحد أسباب انتشار جريمة   

نولوجية بما في ذلؾ والمنتجات اإلباحية بأنواعيا، تجارة عالمية تسيميا وسائل تك الجنسية
اإلنترنت التي توسع الخيارات المتاحة لممستيمكيف، وتسمح بعقد صفقات مباشرة، بطريقة 
تكاد تكوف غير قابمة لمكشف. كما يشجع الطمب العالمي عمى العمالة غير القانونية 

ويزدىر ىذا النمط مف تجارة البشر بيف السياح مثل اليابانييف والرخيصة والمستضعفة، 
ذيف يقصدوف السفر مف ببلدىـ إلى تايبلند، واألمريكيوف الذيف يسافروف إلى المكسيؾ ال

وأمريكا البلتينية، وىناؾ البعض ممف ال يقصدوف السفر خصيصًا لمممارسة مع األطفاؿ، 
نما يستغموف وجودىـ في دولة معينة لفعل ذلؾ  . (ٕ)وا 

القائميف لمينة الدعارة  إضافة لذلؾ، فإف الترخيص الرسمي في بعض البمداف يمنح
بالبشر، ويساعدىـ عمى إضافة الصفة القانونية عمى تجارة  االتجارأفضل غطاء عمى 

  .البشر االتجارالعبودية الجنسية، وىذا ما يؤدؼ إلي صعوبة التعرؼ عمى ضحايا جرائـ 

                                  
 .ٜٕد. دمحم أحمد النونو المخبلفي، مرجع سابق، ص (ٔ)
( أ. وىيب حسف أحمد، بحث مقدـ في ندوة عممية اقامتيا المؤسسة الوطنية اليمنية، بعنواف)مكافحة االتجار بالبشر في ٕ)

 .ٛ، صٕٕٓٓاطار القانوف الدولي(، صنعاء، 
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 ونتيجة الستفحاؿ ظاىرة سياحة األطفاؿ فإف منظمة السياحة العالمية وصناع السياحة،
، وقد تبنت اثنتاف وثبلثوف دولة (ٔ)وبعض الحكومات، قد بدأت مواجية ىذا الموضوع

قوانيف خارجة عف نطاؽ التشريع الوطني تسمح بمبلحقة مواطنييا عمى جرائـ ترتكب في 
 الخارج.

 استغالل األطفال فً البغاء:  -7

 االتجارجريمة يعتبر استغبلؿ األطفاؿ في البغاء أحد األسباب اليامة في توسيع انتشار 
بالبشر، وُيقصد بو استخداـ طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أؼ شكل آخر مف 

، ويتـ استخداـ الحاسب اآللي (ٕ)أشكاؿ العوض، وكذلؾ استغبلؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية
بلؿ أو االنترنت أو الرسـو المتحركة إلعداد أو لعرض أو الترويج ألعماؿ إباحية تتعمق باستغ

، أو لتحريضيـ عمى (ٖ)األطفاؿ في الدعارة واألعماؿ اإلباحية أو التشيير بيـ أو بيعيـ
 االنحراؼ أو القياـ بأنشطة منافية لآلداب، ولولـ تقع الجريمة فعبًل".

ومف أشكاؿ استغبلؿ األطفاؿ في الدعارة، الممارسات الشبيية بالرؽ، كبيع األطفاؿ 
، والعمل القسرؼ أو اإلجبارؼ، بما في ذلؾ التجنيد (ٗ)القنانةبيـ وعبودية الديف و  االتجارو 

القسرؼ أو اإلجبارؼ لؤلطفاؿ الستخداميـ في صراعات مسمحة، إضافة إلى استخداـ طفل 
أو تشغيمو أو عرضو لمزاولة أنشطة غير مشروعة، والسيما تيريب المخدرات بالشكل الذؼ 

بيا، وغيرىا مف األعماؿ التي يرجح أف  راالتجاحددتو المعاىدات الدولية ذات الصمة، و 
تؤدؼ بفعل طبيعتو أو بفعل الظروؼ التي تزاوؿ فييا، إلى اإلضرار بصحة األطفاؿ أو 

 سبلمتيـ أو سموكيـ األخبلقي.
  

                                  
عمل لمكافحة االستغبلؿ التجارؼ، وأعمنت عف نظاـ انضباط عالمي لمسياحة عاـ  لجنةشكمت منظمة السياحة العالمية ( ٔ)

، بيدؼ جمب االنتباه الدولي ٕٔٓٓ، وانعقد المؤتمر العالمي الخاص بمكافحة االستغبلؿ التجارؼ في يوكوىاما عاـ ٜٜٜٔ
 ليذا الموضوع.

ي األعماؿ اإلباحية: تصوير أؼ طفل، بأؼ وسيمة كانت، وىو يمارس ممارسة حقيقية أو ُيقصد باستغبلؿ األطفاؿ ف(ٕ) 
 بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، أو أؼ تصوير لؤلعضاء الجنسية لمطفل إلشباع الرغبة الجنسية.

ألشخاص ( المراد ببيع األطفاؿ: ىو أؼ فعل أو تعامل يتـ بمقتضاه نقل طفل مف جانب أؼ شخص أو مجموعة مف ا(ٖ
 إلى شخص آخر مقابل مكافأة  مالية أو أؼ شكل آخر مف أشكاؿ العوض.

، طبقًا لعرؼ أو قانوف أو عف طريق االتفاؽ، بأف يعيش ويعمل (ٗ)  يقصد بالقنانة: ىي حالة أو وضع أؼ شخص ممـز
تغيير عمى أرض شخص آخر، وأف يقدـ خدمات معينة ليذا الشخص، بعوض أو ببل عوض، ودوف أف يممؾ حرية 

 وضعو. 
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 الحروب والنزاعات المسلحة الداخلٌة والكوارث الطبٌعٌة: -8

بالبشر،  االتجارجريمة  ُتعد الحروب والنزاعات المسمحة مف األسباب المؤدية إلى تنامي
نتيجة اآلثار المترتبة عمى الخراب والدمار لمبمد، كما أف الحروب والنزاعات المسمحة، ليا 
عبلقة في غياب سمطات الدولة، وانييار األنظمة القانونية والسياسية واألمنية، األمر الذؼ 

ؾ الحقوؽ والحريات، يؤدؼ إلى انتشار العصابات اإلجرامية وقياميا بالنيب والسمب وانتيا
 االتجار. وتجنيد األطفاؿ ىو أحد األشكاؿ الحادة لجريمة (ٔ)وينتج ذلؾ تجنيد" األطفاؿ"

بالبشر. كما أف ىروب عدد مف األفراد مف المناطق التي فييا الحروب أو النزاعات إلى 
مناطق أخرػ، أو حالة فيضانات أو كوارث طبيعية، ىو ما يعرضيـ لمخاطر الموت 

 . (ٕ)بالبشر لبلتجاررد، والوقوع في أيدؼ العصابات اإلجرامية والتش
 الدعارة:  -9

بالبشر واألكثر انتشارا في دوؿ العالـ،  االتجارُتعد الدعارة مف أىـ وأخطر صور جرائـ 
ومنيا اليمف، لما تحققو مف عائدات مالية كبيرة لقمة خطورتيا ولتعمير السمعة المستخدمة 

ف تكمفة الجريمة. ومف أىـ األشخاص المستيدفة األطفاؿ ذكورًا لفترة طويمة مما يقمل م
ناثًا   . السيدات –الفتيات  –وا 
بالبشر الدعارة وال القانوف العربي  االتجارلـ يعرؼ القانوف اليمني لمكافحة و 

 االتجاربروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة يتـ تعريف الدعارة في االسترشادؼ، وكذلؾ لـ 
نساء المكمل التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر باألشخاص وبخاصة ال

إلى  باألشخاص واستغبلؿ دعارة الغير االتجارالوطنية ، وكذلؾ لـ تشر اتفاقية حظر 
ـ ٜٜٗٔ( لسنةٕٔ، بينما خصص قانوف الجرائـ والعقوبات اليمني رقـ)(ٖ)تعريف الدعارة

فساد األخبلؽ)الموادالفصل الرابع مف الباب الحادؼ عشر منو لم ، ٕٚٚفجور والدعارة وا 
( جرائـ الفجور والدعارة بأنيا: " إتياف ٕٚٚ(، فقد عرفت المادة)ٕٔٛ، ٕٓٛ، ٜٕٚ، ٕٛٚ

                                  
( قررت المادة األولى مف البروتوكوؿ االختيارؼ التفاقية حقوؽ الطفل المتعمقة باشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة (ٔ

عمى أف" تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير الممكنة عمميًا لضماف عدـ اشتراؾ أفراد قواتيا المسمحة الذيف لـ يبمغوا الثامنة 
اشتراكًا مباشرًا في األعماؿ القتالية" بينما قررت المادة الثامنة منو عمى أف" تكفل الدوؿ األطراؼ عدـ  عشرة مف العمر

النونو أحمد خضوع األشخاص الذيف لـ يبمغوا الثامنة عشرة مف العمر لمتجنيد في قواتيا المسمحة". لممزيد انظر: د. دمحم 
 . ٕٛالمخبلفي، مرجع سابق، ص

 .ٜٚالقاضي، مكافحة االتجار بالبشر، مرجع سابق، ص ( د. رامي متولي(ٕ
 ـ بشأف مكافحة االتجار بالبشر.ٕٛٔٓ( لسنةٔ( لممزيد انظر إلى قانوف رقـ) ٖ)
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فعل مف األفعاؿ الماسة بالعرض والمنافية لمشرع بقصد إفساد الغير، أو التكسب مف وراء 
 كاآلتي:   ذلؾ". ولمدعارة صور شتى وىي

ؿ ىذه الشبكات يتـ إيياـ الفتيات عمى الحصوؿ عمى خبلمف  :شبكات البغاء -أ 
أعماؿ مناسبة مقابل أجور جيدة، ويتـ تسفيرىف بطريقة غير شرعية إلى الدوؿ التي 

 مف فييا لممارسة الرذيمة.ػمَ ستغْ يُ سَ 
يتـ تصوير النساء في مشاىد إباحية حيث  :اآلثار الجنسية في مواقع االنترنت -ب 

ذه الطريقة تبلقي رواجًا كبيرًا، وذلؾ ألف اإلنترنت خميعة عبر مواقع متخصصة، وى
يستعمل مف شريحة كبيرة في المجتمعات، باإلضافة إلى ما يشكمو ذلؾ مف دخل 
اقتصادؼ كبير، فعف طريق التجارة االلكترونية التي تقدميا شبكة االنترنت أصبح 

ي بمدانيـ، بالبشر إبراـ صفقات وىـ ف االتجاربإمكاف عصابة اإلجراـ المنظـ في 
مما يترتب عميو تأميف لتمؾ العصابات، وبالتالي تجنيب الجناة مف الوقوع في أيدؼ 

 .(ٔ)العدالة
: حيث يتـ اختطاؼ االطفاؿ مف قبل استخدام األطفال كقطع غيار بشري  -ج 

جماعات متخصصة ويتـ بيع اعضائيـ )كالكمى وغيرىا(، وال يكوف نصيب الطفل 
مف نصيب التاجر ىذا إذا لـ يبلقى الطفل حتفو أثناء  إال أقل القميل والباقي يكوف 

 ىذه العمميات.
 التسول: -1

بالبشر،  االتجارمما ال شؾ فيو أف التسوؿ ُيعد مف األسباب الفاعمة في انتشار جرائـ 
لباسيـ أردػ الثياب مف  ويقصد بو ترؾ االطفاؿ في األماكف العامة والقياـ بقطع أطرافيـ وا 

، وما يقوموف بجمعو مف تبرعات تأخذه العصابات التي أجل الحصوؿ عمى الماؿ
ف بعض إاحضرتيـ، وفي أثناء ذلؾ يتعرض األطفاؿ إلى مخاطر وأضرار كثيرة، بل 

لييـ كي يستغميـ في أعماؿ التسوؿ، ويقـو االمتسوليف يقـو باختطاؼ األطفاؿ مف أى
االت يقـو بعضيـ بإحداث عاىات في ىؤالء األطفاؿ، فضبًل عف أنو في بعض الح

باألطفاؿ إما بالبيع أو التأجير لمغير، ومف المؤكد أف التسوؿ مف  االتجارالمتسوؿ ب
 تحتاج إلى رصد.وال الظواىر المشاىدة والمعروفة في اليمف 

                                  
 .ٕٛ( د. دمحم أحمد النونو المخبلفي، مرجع سابق، صٔ)
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وىو ما أكده المشرع اليمني في فرض عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنة عمى مف 
( مف قانوف مكافحة ٙٔ، والمادة )(ٔ)ئـ وعقوبات(جرآٖٕيقـو بعممية التسوؿ، وفقًا لممادة)

 .(ٕ)بالبشر االتجار
 جرائم االختطاف: -11

بالبشر، ويعني  االتجارتعتبر جريمة االختطاؼ مف األسباب المباشرة في جريمة 
، واالختطاؼ في (ٖ)االختطاؼ بأنو: " أخذ الشخص في سرعة، واألخذ يقتضي القبض والتنقل

عمى الجمع بيف االنتزاع والسيطرة عمى الضحية وبيف نقمو وابعاده عف بالبشر يستند  االتجار
قاـ بذلؾ الجاني نفسو أو كاف ىناؾ مف تعاوف معو بفعل مف  المكاف الذؼ خطف منو، سواءً 

، وُتعد ىذه السموكيات مف األفعاؿ التي شاعت وانتشرت في اليمف في اآلونة (ٗ)ىذه األفعاؿ
عبلـ بكثرة، ولشيوعيا وانتشارىا فيي ُتعد مف أخطر أنواع ل اإلاألخيرة والتي تتناوليا وسائ

بالبشر السابق ذكره، ألف الجناة  االتجاربالبشر، وينطبق عمييا تعريف  االتجارأعماؿ جرائـ 
غالبًا يطالب الخاطفوف و في جرائـ االختطاؼ يقوموف بنقل الضحايا الرىائف إلى أماكف نائية، 

 نشآت خدمية أو إطبلؽ سجناء وغير ذلؾ.مبناء أو  مالية ما بفديةإ
 جريمة تجارة األعضاء البشرية: -12

باألعضاء  االتجارتتناقل وسائل اإلعبلـ بيف الفينة واألخرػ أخبارًا عف حاالت جرائـ 
البشرية وتحديدًا )الكمى(، مستغبًل حاجة بعض األشخاص الذيف يقوموف بالتصرؼ في 

                                  
تاد ممارسة التسوؿ في (جرائـ وعقوبات عمى أنو :"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير مف اعٖٕٓتنص المادة)(ٔ) 

أؼ مكاف إذا كاف لديو أوفي إمكانو الحصوؿ عمى وسائل مشروعة لمتعيش وتكوف العقوبة الحبس الذؼ ال يزيد عمى سنة 
 إذا رافق الفعل التيديد أو ادعاء عاىة أو اصطحاب طفل صغير مف غير فروعو....الخ".

مى أنو:" يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف سنو وال تزيد عمى ( مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر عٙٔتنص المادة ) (ٕ)
أو  كل مف يستفيد أو يجني ربحاً ؿ  رياوال تزيد عمى خمس مائة الف ؿ  ريالف أثبلث سنوات وبغرامة مالية ال تقل عف مئتي 

في ىذا القانوف،  منفعة مف أعماؿ أو خدمات تقدـ مف أحد ضحايا االتجار بالبشر وتشكل احدػ حاالت االستغبلؿ الواردة
فييا. وتكوف العقوبة الحبس مدة ال تقل عف  أو شريكاً  لجريمة االتجار أو مساىماً  لؾ، مالـ يكف المستفيد مرتكباً ذمع عممو ب

إذا كاف ؿ  رياوال تزيد عمى مميوف ؿ  رياثبلث سنوات وال تزيد عمى خمس سنوات وبغرامة مالية ال تقل عف ثبلثة ألف 
 امرأة". الضحية طفبًل أو 

دراسة في فقو الشريعة اإلسبلمية والقانوف اليمني، مكتبة خالد  -( د. عمي حسف الشرفي، احكاـ جرائـ االختطاؼ والتقطعٖ)
 .ٖٓ، صٜٕٓٓء، ، صنعابف الوليد

، ٔ( د. عبد الولي احمد المرىبي، مكافحة جرائـ خطف األشخاص،" دراسة مقارنة"، شركة ناس لمطباعة، القاىرة، طٗ)
 . ٘ٔ، ص ٜٕٓٓ
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ظيار األمر كما لو أنو فعل أعضائيـ أو عف طريق الخداع واالحت ياؿ عمى بعض األشخاص وا 
حياء لنفس  .ٔ()خير وا 

وقد تـ رصد بعض الحاالت لسرقة أعضاء مف أشخاص أثناء إجرائيـ لعمميات جراحية 
)مثبًل رصدت حاالت سرقة كمى مف أشخاص أجريت ليـ عمميات جراحية لمزائدة الدودية 

 نزع أعضاء منيـ بالقوة.والخرؽ(، كما رصدت حاالت اختطاؼ ألطفاؿ و 
وبالتالي، فإف الحاجة لمماؿ، تعتبر إحدػ الوسائل التي تتبعيا عصابات اإلجراـ المنظـ 
في ممارستيا تجاه الناس المحتاجيف لمماؿ، األمر الذؼ قد يؤدؼ إلى قياـ بعض االشخاص 

امية بممارسة إلى التبرع بأحد أعضائو مقابل حفنة قميمة مف الماؿ، أو قياـ العصابات اإلجر 
سياسة الخداع أو التيديد عمى أحد مف الناس ونزع أعضائو، ومف أكثر األعضاء التي يتـ 

 المتاجرة بيا: الكمى، وقرنية العيف، القمب، الكبد.

 
ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالـ  بالبشر تحتل االتجارسمفًا، أف جريمة كما أشرنا 

؛ حيث تحقق انشطتو ارباحًا طائمة تقدر بالمبلييف، ويشمل (ٕ)بعد المخدرات، وتجارة السبلح
 بالبشر االستغبلؿ الجنسي والسخرة، األمر الذؼ يتطمب في دراستنا ىذه التمييز االتجار

 ا، وذلؾ في النقاط التالية: بالبشر وغيرىا مف المصطمحات المشابية لي االتجاربيف جرائـ 
 تيريب المياجرين:بالبشر و  االتجارأواًل: أوجو التمييز بين 

باألشخاص، وتيريب المياجريف يأتي مف خبلؿ اآلثار المترتبة  االتجارإف التمييز بيف 
باألشخاص بوصفيا حالة لتيريب المياجريف، تمؾ اآلثار التي غالبًا  االتجارعمى معاممة حالة 

 االتجاركما أف العقوبة المطبقة عمى الشخص المداف بجريمة ، ٖ()ف وخيمة عمى الضحيةما تكو 
ف كاف تيريب المياجريف و ٗ()بالبشر وليس تيريب المياجريف ىي أشد قسوة بالبشر  االتجار، وا 

                                  
( أ. عمي ناصر الجمعي،  بحث مقدـ  في الندوة التي اقامتيا المؤسسة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر، بػ)مفيـو ٔ)

 .  ٖٕـ، صٜٕٓٓاالتجار بالبشر(، صنعاء، 
ي عقدت في ( د. دمحم فتحي عيد، عصابات اإلجراـ المنظـ ودورىا في االتجار بالبشر، بحث مقدـ في الندوة العممية التٕ)

 . ٘ٔـ، صٕٗٓٓ/ٚ/ٚٔ-٘ٔجامعة االمير نايف العربية لمعمـو االمنية الرياض، مف 
( مف قانوف االتجار بالبشر اليمني بأنو: "كل شخص طبيعي ذكرًا كاف ٖ/ٕ( بيف المشرع اليمني المقصود بالضحية في المادة )ٖ)

االتجار بالبشر المنصوص عمييا في ىذا القانوف بصرؼ ـا انثى تعرض ألؼ  ضرر مادؼ أو معنوؼ، ناجمًا عف إحدػ جرائـ 
 النظر عما إذا كاف مرتكب الجريمة قد عرؼ ىويتو أو قبض عميو أو تمت محاكمتو أو تمت إدانتو". 

 .ٓٚٔ( د. دمحم أحمد النونو المخبلفي، مرجع سابق، صٗ)
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بالبشر، البد  االتجاركبلىما جـر يشتمل عمى نقل أفراد مف البشر لغرض الربح، غير أنو في 
 صريف إضافييف يتجاوزاف نطاؽ التيريب، ىما:مف وجود عن

عمى شكل ما غير سميـ مف أشكاؿ التجنيد، كالقير أو الخداع  االتجاريجب أف ينطوؼ  -ٔ
  أو االستغبلؿ لسمطة ما.

أف يكوف الفعل قد تـ القياـ بو بيدؼ استغبللو، مع أف ذلؾ اليدؼ ال يمـز بالضرورة   -ٕ
 أف يكوف قد تحقق فعبًل.

 البشر يتطمب لقياميا ركناف أساسياف، ىما:ب االتجاركما أف جريمة 
: ويتضمف سموكًا وأفعااًل محسوسة يقـو بيا الجاني مثل:)القسر أو المادي الركن  - أ

 القير أو االحتياؿ أو الخطف(.
: ويتحقق مف خبلؿ قصد الجاني استغبلؿ الشخص المتاجر بو في الركن المعنوي   - ب

  عمل إجرامي بمفيـو السخرة.
أما اليجرة غير الشرعية فيتحقق ركنيا عند دخوؿ دولة غير مصرح الدخوؿ إلييا، أو 
غير مصرح بالدخوؿ إلييا إال بعد استيفاء عناصر وشروط إجرائية محددة، مف دوف 

 استغبلؿ الحق.
ومف مظاىر االختبلؼ بينيما أيضًا أنو في حالة التيريب يكوف لممياجريف حرية إرادة 

فإنيـ يصبحوف في حالة سخرة، باإلضافة إلى  االتجارحدود، بينما في حالة بعد عبورىـ ال
باألفراد عبر الحدود، إذ يمكف أف يحدث داخل  االتجارذلؾ فإنو ليس بالضرورة أف يتـ 

حدود الدولة الواحدة مادامت عناصره متوفرة، بينما يتـ تيريب المياجريف مف دولة إلى دولة 
 :(ٔ)أخرػ فقط، مف خبلؿ

فقد يكوف  االتجارالتيريب ينطوؼ دائمًا عمى طابع عابر لمحدود الوطنية، وأما  أف -ٔ
 .كذلؾ وقد ال يكوف 

بالبشر ىو العوائد  االتجارأف مصدر الربح الرئيس الذؼ يعود عمى مرتكبي الجـر في  -ٕ
التي تتأتي مف استغبلؿ الضحايا في البغاء أو السخرة أو بأؼ طرؽ أخرػ. وأما في 

ريف فإف أجرة التيريب التي يدفعيا المياجر غير القانوني ىي مصدر تيريب المياج
أؼ عبلقة مستمرة بيف مرتكبي الجـر والمياجر، بعد أف ال يوجد  عادةً و الربح الرئيسي، 

 يكوف ذلؾ المياجر قد وصل إلي وجيتو المقصودة.
                                  

 .ٕٚٔمرجع سابق، صالنونو المخبلفي،  د. دمحم أحمد( ٔ)
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يتضمف تيريب البشر يستمـز موافقة المياجريف عمى القياـ بذلؾ النشاط، بينما ال   -ٖ
بالبشر موافقة الضحايا، أو إذا تـ الحصوؿ عمى موافقتيـ في البداية؛ فإف  االتجار

تصرفات التجار المؤذية والقسرية والمخادعة، تؤدؼ إلى إلغاء تمؾ الموافقة، فغالبًا ما 
بالبشر أنيـ سُيجبروف عمى العمل في البغاء، أو أنيـ سيستغموف  االتجاريجيل ضحايا 
بالبشر عف تيريبيـ ىو وجود  االتجارفة. فالعنصر الرئيسي الذؼ يميز في أعماؿ مختم

 عنصر الخداع، أو القوة، أو اإلكراه.
بالبشر بمسمؾ إجرامي يتصل بالمرور غير الشرعي لممياجريف  االتجارغالبًا ما يبدأ  -ٗ

بيف الدوؿ )تيريب البشر(، وعمومًا فإف التفرقة بيف النشاطيف تتطمب توفر معمومات 
 مة حوؿ ظروؼ الضحية النيائية.مفص

ف كانت  -خبلفًا لمتيريب–بالبشر االتجار -٘ قد يحدث داخل حدود الدولة أو خارجيا. وا 
بالبشر، مثل قانوف  االتجاربعض التشريعات ال تتضمف نصوصًا لحماية ضحايا 

كي، والذؼ يشترط نقل الضحايا مف منطقة إلى أخرػ يبالبشر األمر  االتجارحماية 
ـ بأؼ عمل أو خدمات عف طريق القوة، أو اإلكراه، أو الخداع، واالحتياؿ، واستغبللي

خضاعيـ لخدمة إجبارية، أو ألعماؿ السخرة، أو لضماف الديف، أو لمعبودية، والتي  وا 
 بيـ. االتجارتعتبر نوعًا مف أنواع 

 :ٔ()، أو تيريب ألسباب عدة ىياتجارويرجع تحديد صعوبة ما اذا كانت القضية قضية 
لى آخر عمى نحو غير شرعي، إ بمدف خبلؿ معرفة االشخاص المتجر بيـ مف م - أ

بانيـ تعرضوا لمخداع، أو القسر أو االكراه، حيث أصبحوا تحت رغبات الميربيف غير 
 الشرعييف.

الظروؼ التي يمر بيا الشخص الميرب طويمة لدرجة يصعب فييا تصديق انو كاف  - ب
 يمكف الموافقة عميو .

بيـ في آف واحد، مستخدميف نفس  االتجارلى تيريب االشخاص، و تعمد المجرميف ا - ج
 بالبشر. االتجارالمسارات التي تتخذ اثناء التحقيقات في حالة 

بالبشر في أؼ مرحمة مف المراحل  لبلتجارالنية المقصودة مف البداية، لمميرب  - د
 العممية.        

  
                                  

 . ٕٚٔغانـ، مرجع سابق، ص( د. دمحم أبو ٔ)
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 ريب المياجرين:بالبشر وتي االتجارثانيًا: أوجو االختالف بين جريمة 
بالبشر وتيريب المياجريف: االستغبلؿ،  االتجارمف أىـ الفوارؽ التي تميز بيف 

الموافقة، البعد عبر الوطني، الضحية مصدر ربح، وسوؼ نشير الى ىذه الفوارؽ بصورة 
 موجزة عمى النحو التالي:

  االستغالل: -1
وُيعد االستغبلؿ أىـ المؤشرات  ،(ٔ)ويعتمد عمى استخداـ القوة، أو اإلكراه بغرض االستغبلؿ

، وليست تيريب، فاالستغبلؿ ىو مصدر اتجارالدالة في حالة توفره عمى كوف القضية قضية 
باألشخاص، وعمى عكس مف قصد  االتجارالربح الرئيس، ومف ثـ فيو الغرض األساسي في 

الميربيف بعد باألشخاص، فإف ميربي المياجريف ال يبيتوف نية استغبلؿ المياجريف  االتجار
تمكينيـ مف الدخوؿ بطريقة غير قانونية إلى بمد ما أو اإلقامة فيو بصفة غير قانونية، فعادة 
ما يتقاضى الميربوف أجورىـ مقدمًا، أو عند وصوؿ المياجر، كوف التيريب ال يتضمف 

ؼ بالبشر اليد االتجاربالضرورة إجبار أو استغبلؿ، أو انتياؾ لحقوؽ اإلنساف. عمى نقيض 
 منو تحقيق الربح؛ ومف ثـ فقد تستمر مرحمة االستغبلؿ لسنوات.

 الوطني:عبر البعد  -2
يتسـ تيريب المياجريف دومًا ببعد عابر لمحدود الوطنية يشمل بمديف اثنيف عمى أقل 
تقدير، واليدؼ مف التيريب وما يتصل بو مف سموكيات ىو في الغالب تسييل دخوؿ 

تسييل إقامتو بصورة  البمد )أ( إلى البمد )ب(، أوشخص ما عمى نحو غير قانوني مف 
بالبشر فقد ينطوؼ عمى البعد عبر الوطني ولكف ليس دائمًا،  االتجاراما غير قانونية، 
بالبشر في بعض الحاالت عف طريق نقل الضحية، أو تدبير إقامتو  االتجارحيث يحدث 

صمي دوف أف ينطوؼ عمى تخطي بالبشر داخل البمد اال االتجاربطريقة قانونية، وقد يحدث 
 . (ٕ)أؼ معابر حدودية

 الموافقة: -3
: االتجارُتعد الموافقة مف أىـ العوامل الرئيسية المميزة لعممية التيريب عف عممية 

ف كاف في بعض األحياف يتعرض  الطبيعية االختيارية، وغير االختيارية لمجرائـ، وا 
ريب، أو يتراجعوف عف موافقتيـ، المياجريف لبعض الجرائـ بحقيـ أثناء عممية التي

ويجبروف عمى االستمرار مف قبل الميربيف، عمى عكس عممية تيريب المياجريف، فإف 

                                  
 ( لممزيد انظر: الحماية القانونية لمعماؿ المياجريف، المنظمة االستشارية القانونية االسيوية االفريقية، نيودليي.ٔ)

AALCO/50/COLOMBO/2011/SD/S-2011- 
شخاص وتيريب إلى ممارسي العدالة الجنائية، تعريف االتجار باألو ( دليل بشأف مكافحة االتجار بالبشر، موجٕ)

 .ٓٛٔص  ،(، لممزيد انظر: د. دمحم أبو غانـ، مرجع سابقٔالمياجريف، نمطيو )
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باألشخاص يتـ نقميـ عمى غير إرادتيـ، وبصورة غير قانونية، وقد ال يعرفوف  االتجار
غبلؿ ماىية الدولة التي يعبروف اراضييا، وفي االخير يكوف المجني عميو معرضًا لبلست

الجنسي، وقد يتـ بيعيـ بواسطة الغش، واالستغبلؿ، والقير عمى عكس عممية التيريب، 
 ةاستغبلاًل كامبًل لحال االتجارفإف المياجريف الذيف يرغبوف في تيريبيـ، تشكل عمميو 

 . (ٔ)الفرد، وانتياؾ لحقوقو االساسية 
في حيف أف عممية  بالبشر يكوف ىناؾ جاف ومجني عميو، االتجاروفي عممية جريمة 

 تيريب المياجريف، يكوف فييا فاعبلف غير قانونييف، ىما الميرب والمجني عميو.
 االتجارطابع عابر لمحدود الوطنية، وأما  ىينطوؼ دائمًا عم (ٕ)فإف التيريب وبالتالي،

فقد يكوف وقد ال يكوف كذلؾ، مف ناحية أخرػ فاف مصدر الربح الرئيسي الذؼ يعود عمي 
مف استغبلؿ الضحايا في البغاء  ىبالبشر ىي العوائد التي تتأت االتجارالجـر في مرتكبي 

أو السخرة أو بأؼ طرؽ أخرػ. وأما في تيريب المياجريف فإف أجرة التيريب التي يدفعيا 
ال يوجد أؼ عبلقة مستمرة بيف عادًة المياجر غير القانوني ىي مصدر الربح الرئيسي، و 

 .(ٖ)بعد أف يكوف ذلؾ المياجر قد وصل إلي وجيتو المقصودة مرتكبي الجـر والمياجر،
 :(4)الضحية -4

غير المشروع بوجو عاـ جريمة في حق البشر، بخبلؼ تيريب المياجريف  االتجارُيعد 
 إذ يعتبر في األساس جريمة في حق الميرب منيا والميرب الييا، 

ذا كاف يوصف المياجروف الميربوف بأنيـ ضحايا لشبكات التي ريب التي تستخدـ وا 
جريمة ضد الشخص المتجر بو، بينما التيريب جريمة ضد  االتجاروسائل قيرية، فإف 

                                  
 .٘ٚٔ، صسابق مرجعد. دمحم أبو غانـ،  (ٔ)
عرفت األمـ المتحدة تيريب المياجريف في البروتوكوؿ المعني بمكافحة المياجريف عف طريق البر والبحر والجو،  (ٕ)

أف التيريب ىو:" تدبير الدخوؿ غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرؼ ليس ذلؾ المعروؼ ببرتوكوؿ المياجريف، 
الشخص مف رعاياىا أو مف المقيميف الدائميف فييا مف أجل الحصوؿ، بصوره مباشرة عمى منفعة مالية أو منفعة مادية 

أخرػ". لممزيد انظر موقع االمـ المتحدة عمى الرابط: 
http://www.unodc.org/documents/treatis/organized_crime/2010_CTOC_COP_WG4_2010_fi

nal_report_A.pdf 
 .ٓٔأ. وىيب حسف أحمد، مرجع سابق، ص (ٖ)
كاف أ سواءً  اً ضرر  ييقصد بيا : " الشخص الذؼ يعان/ب( مف بروتوكوؿ االتجار بالبشر أف الضحية ٛٔتنص المادة) (ٗ)

القياـ بأفعاؿ بباالمتناع، أو  ساسية سواءً األفييا تعد كبير عمى حقوقو يكوف درجة خسارة مادية ب ـعاطفيًا، أ ـنفسيًا، أ ـجسديًا، أ
التعد مخالفة لمقوانيف الدولية المعترؼ بيا المتعمقة بحقوؽ االنساف" لممزيد انظر: اعبلف المبادغ االساسية لعدالة ضحايا 

ساءة استغبلؿ السمطة. لممزيد انظر:   .  ٙٚٔسابق، صالمرجع الغانـ،  . دمحم أبودالجرائـ، وا 
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، وال ينطوؼ تيريب المياجريف بالضرورة عمى إيذاء لممياجريف، (ٔ)الدولة وقوانيف اليجرة
كونيـ لـ يتـ استغبلليـ وال يعدوف مف ضحايا جرائـ التيريب، بل مف ضحايا جرائـ اخرػ 

ىو جريمة ترتكب بحق  االتجارياكات لحقوؽ االنساف، عمى عكس التيريب فإف وانت
شخص ما، وىو ما اكده بروتوكوؿ مكافحة التيريب ووضع بعض االحكاـ الخاصة بحماية 

ف كانت ىذه االحكاـ ليست واسعة مثل الذؼ وضعت لضحايا   .االتجارودعـ المياجريف، وا 
في  االتجار، بعدـ احتجاز ضحايا التجارا/أ( مف بروتوكوؿ ٖاشارت المادة) وقد

بالبقاء  االتجارالسجوف والزاـ الدوؿ في اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرػ تسمح لضحايا 
 .  (ٕ)داخل إقميـ الدولة بصفو دائمة أو مؤقتو

 مصدر الربح: -5
ييدؼ الميربوف حيث ، االتجاركل مف يقـو بالتيريب أو ل يالمصدر الرئيس الربحُيعد 

ف ذلؾ الحصوؿ عمى مبالغ مالية مقابل ما يقوموف بو مف نقل الناس، أما المتاجروف فيـ م
أرباحًا إضافية مف  ايجنو  يبالبشر لك االتجاريواصموف ممارسة السيطرة عمى الضحايا في 

 .   )ٖ(خبلؿ االستمرار في استغبلليـ ضحاياىـ
 :بالبشر االتجارباألطفال و  االتجارثالثًا: التمييز بين 

باألطفاؿ بأنو: بيع طفل وشراؤه أو عرضو لمبيع، أو تسميمو أو نقمو، أو  االتجارُيعرؼ 
في غير ذلؾ  استغبللو جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديا، أوفي األبحاث والتجارب العممية، أو

 . (ٗ)مف األغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج
قل األطفاؿ بطريقة أو بأخرػ غير شرعية سواء أكاف أما تيريب األطفاؿ فيعرؼ بأنو، ن

 .(٘)برضا الطفل أو أسرتو أو بدوف رضاه كاالختطاؼ وغيره

                                  
(ٔ) Baseline Research on Smuggling of Migrants in, from and through Central Asia,,op.cit,p.11. 

 ٘ٔ المتحدة، األمـواالتجار باألشخاص،  اإلنساف بحقوؽ  يتعمق فيما بيا الموصي التوجييية لممزيد انظر المبادغ (ٕ)
 Add/ٕٚ/ٔ٘/CRH/A.ٕٔ ص ـ،ٕٓٔٓسبتمبر

 .  ٔٛٔغانـ، مرجع سابق، ص د. دمحم أبو (ٖ)
تتراوح  ألف طفل وطفمة ٓ٘ـ بمغت ٕٚٔٓاليمف خبلؿ  تشير بعض التقارير أف مؤشرات جريمة تيريب األطفاؿ في  (ٗ)

سية سنة. وتعد ىذه النسبة مخيفة وحقائقيا مقمقة لمغاية، وأف أغمب األماكف والنقاط الرئي ٛٔسنوات إلى  ٚأعمارىـ ما بيف 
 -صعدة -حرض -التي تـ اختطاؼ األطفاؿ منيا، وتيريبيـ إلى دوؿ الجوار تتـ عبر المنافذ الحدودية مثل: )أفمح الشاـ

الحديدة(، وتستخدـ عصابات اإلجراـ المنظـ في عممياتيا طرؽ متنوعة، كما تستخدـ األطفاؿ في المتاجرة بيـ، لغرض 
لممزيد انظر: أ. عمى ناصر الجمعي،   تغبلؿ الجنسي أو في بيع االعضاء.التسوؿ أو السرقة أو خدمة المنازؿ أو االس

 .ٕٔمرجع سابق، ص
 . ٗـ، صٕٕٔٓتقرير صادر عف المركز اليمني لمحماية والتأىيل، وزارة حقوؽ اإلنساف، صنعاء،  (٘)
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وتجدر االشارة إلى أف أغمب التقارير تشير إلى أف معظـ عمميات التيريب تتـ بموافقة 
ى األىل وتواطئيـ وال يتـ اظيار ىذه التواطؤات بسبب الخجل االجتماعي، ويرجع ذلؾ إل

مجتمع الضعف مشاركة المجتمع المحمي في التصدؼ ليذه الجريمة، وضعف دور منظمات 
لؤلطفاؿ الميربيف، إلى جانب العديد مف اآلثار  مدني في المناطق الريفية األكثر وفراً ال

النفسية واالجتماعية واآلثار االقتصادية، كالصدمات النفسية التي يتعرض ليا األطفاؿ اثناء 
اثناء عممية التسمل، واإلجياد  ب مثل: الضرب واإلساءة التي يتعرضوف ليا أحياناً رحمة التيري

البدني والتأـز النفسي والخوؼ والقمق مف اإلمساؾ بيـ اثناء رحمة التيريب، وعدـ االىتماـ 
بيـ بعد الحجز، إضافة إلى األعباء المالية التي تتحمميا الدولة في توفير الرعاية 

ة التأىيل النفسي لؤلطفاؿ ضحايا التيريب، وكذلؾ في االنفاؽ عمى جيود االجتماعية، وا عاد
ف كاف ىناؾ مترادفات عديدة لمصطمح تيريب األطفاؿ مكافحة ىذه الجريمة. ، إال أف (ٔ)وا 

والخطف،  االتجارمصطمح )تيريب األطفاؿ( أعـ وأشمل مف المصطمحات األخرػ، ك
يريب أو خطف األشخاص واستغبلليـ واالستغبلؿ وىي تتـ بغرض بيع أو شراء أو ت

باألعضاء  االتجارألغراض العمل القسرؼ أو الخدمات الجنسية أو الزواج حسب الطمب أو 
البشرية، وبالرغـ مف االختبلفات بيف المصطمحات السابقة إال أنيا تتفق حوؿ اإلساءة 

 لؤلطفاؿ واالستغبلؿ غير المشروع ليـ.
 املبحح الجاني

 بالبشر االجتارمواجهة جرمية  اجلهود الوطنية يف
 تمييد وتقسيم:

 واقتصادية وأمنية سياسية ظروؼ نتيجة اليمف في بالبشر االتجار ظاىرة تزايد أف الشؾ
 بالبشر، االتجار مكافحة ف قانو  سف إلى الدولة دفع ما ىو الفترة، ىذه في الببلد تعانييا
 الجريمة ىذه لمنع جديدة أدوات تطوير ودعـ وتقوية مرتكبييا، عمى رادعة عقوبات وتحديد

 مف يتمكنوا لكي الناجيف تساعد التي الخدمات إلى الوصوؿ إمكانية وزيادة ليا، والتصدؼ
 عدد عمى صادقةوالم حياتيـ، بناء وا عادة التعافي عمى الضحايا ومساعدة الذاتي، االكتفاء

                                  
استغبلؿ فالبعض يطمق عميو مصطمح االتجار باألطفاؿ، والبعض يستخدـ مصطمح الخطف والبعض يستخدـ (ٔ) 

األطفاؿ، والبعض األخر يستخدـ تيريب األطفاؿ لمداللة عمى الممارسات واالنتياكات غير المشروعة التي تستخدـ مع 
األطفاؿ الُمساء إلييـ. لممزيد انظر: د. أحمد شفيق السكرػ، الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية، دار المعرفة 

 .ٗ٘ٗـ، صٕٓٓٓ، ٔالجامعية، اإلسكندرية، ط

http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.yemeress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 بمداف جميع مع بالبشر االتجار مكافحة جيود لتعزيز واإلقميمية، الدولية االتفاقيات مف
  . ىذا ما سنتناولو في ثبلثة مطالب، عمى النحو اآلتي:العالـ

 .اليمني بالبشر في التشريع االتجارالمطمب األوؿ: تجريـ 
 ي صادقت عمييا اليمف.المطمب الثاني: االتفاقيات الدولية واالقميمية الت

 بالبشر. االتجارالمطمب الثالث: دور بعض الجيات الحكومية في مكافحة جريمة 

 تمييد وتقسيم:
نو ما إبالبشر ف االتجاراتخاذ اليمف لمعديد مف الخطوات اإليجابية لمكافحة مف رغـ الب

ىذه الظاىرة ازدىرت  وقدعديدة يتعيف القياـ بيا لمكافحة ىذه الظاىرة. تزاؿ ثمة إجراءات 
نتيجة ضعف منذ بداية التسعينات وحتى اآلف، حيث انتشر المياجروف، والميربوف، 

مف التي العقوبات المقررة عمى مرتكبييا، وقد قامت الجميورية اليمنية بعدد مف اإلجراءات، 
تمؾ اإلجراءات في وضع عقوبات تمثمت بالبشر،  جاراالتشأنيا الحد مف انتشار جرائـ 

 االتجارفعالة نص عمييا قانوف الجرائـ والعقوبات) ليس محل حديثنا ىنا(، وقانوف مكافحة 
امتيازات عديدة، إضافة إلى  االتجاربالبشر، الذؼ وضع عقوبات كبيرة، ومنح ضحايا 

  و اآلتي:فرعيف عمى النحجممة مف اإلجراءات. سنوردىا تباعًا في 
 الفرع األول

 بالبشر  االتجارعقوبة جريمة 
 بالبشر االتجارواالمتيازات التي كفميا المشرع لضحايا 

بالبشر، واالمتيازات العديدة التي  االتجارفي ىذا الفرع عقوبة مرتكبي جريمة  نبيف   
  بالبشر، وذلؾ في النقاط التالية: االتجاركفميا المشرع اليمني لضحايا جريمة 

 بالبشر: االتجارأواًل: عقوبة جريمة 
( مف ٙبالبشر عقابًا، وفقًا لممادة) االتجارقرر المشرع اليمني عمى كل مف ارتكب جريمة 

بالبشر بالعقوبات  االتجاربالبشر التي تنص عمى أف:" يعاقب عمى جرائـ  االتجارقانوف 
اذا كاف لذلؾ  –ص أو الدية المقررة في ىذا القانوف مع عدـ االخبلؿ بعقوبة الحد أو القصا

 خر.آشد منصوص عمييا في أؼ قانوف أأو بأؼ عقوبة  –مقتضى 
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بالبشر بعقوبة الحبس مدة  االتجاركما شدد المشرع اليمني عمى كل مف ارتكب جريمة 
إذا ارتكب أؼ مف الجرائـ  ؿ رياال تقل عف خمس سنوات، وبغرامة ال تقل عف مائة الف 

( مف القانوف ذاتو، ٚبالبشر، والمادة) االتجار( مف قانوف ٗة)المنصوص عمييا في الماد
بالبشر، وفقًا  االتجارإضافة إلى أف المشرع اليمني وضع عقوبات عمى مف ارتكب جريمة 

/أ( مف القانوف ذاتو،  بأنو:" يعاقب بعقوبة الحبس مدة ال تقل عف سبع سنوات وال ٛلممادة)
بالبشر في أؼ حالة مف الحاالت  االتجارمة تزيد عف خمس عشر سنة كل مف ارتكب جري

 اآلتية: 
إذا أنشأ الجاني أو أسس أو نظـ أو أدار أو موؿ جماعة إجرامية منظمة ىدفيا أو مف  -ٔ

بالبشر أو تولى القيادة فييا أو كاف أحد أعضائيا أو  االتجارأىدافيا ارتكاب جرائـ 
 منظمًا ليا أو دعا لبلنضماـ إلييا مع عممو بأغراضيا. 

إذا كاف الجاني زوجًا لمضحية أو أحد أصوليا أو فروعيا أو ممف لو الوالية أو  -ٕ
 عف مبلحظتيا أو تربيتيا أو كانت لو سمطة عمييا. الوصاية عمييا أو كاف مسئوالً 

وارتكب الجريمة باستغبلؿ الوظيفة  عامةً  إذا كاف الجاني موظفًا عامًا أو مكمفًا بخدمةً  -ٖ
 أو الخدمة العامة.

 البشر.ب اتجارف الجاني سبق وأف أديف بجريمة إذا كا -ٗ
 إذا كانت الضحية مف النساء أو األطفاؿ أو عديمي األىمية أو مف ذوؼ اإلعاقة. -٘
إذا نتج عف الجريمة إصابة الضحية بعاىة مستدامة كمية أو جزئية أو بمرض ال  -ٙ

 يرجى الشفاء منو. 
 إذا وقعت الجريمة عمى أكثر مف ضحية. -ٚ
مة بطريق الحيمة أو التيديد بالقتل أو بإيقاع أذػ جسيـ أو تعذيب إذا ارتكبت الجري -ٛ

 بدني أو نفسي أو باستخداـ سبلح أو التيديد باستخدامو.
 إذا ارتكب الجريمة أكثر مف شخص أو جماعة إجرامية منظمة. -ٜ

  إذا كانت الجريمة عابرة لمحدود الوطنية. -ٓٔ
:" يعاقب بنفس العقوبة كل مف /ب( مف القانوف ذاتو أيضًا عمى أفٛكما نصت المادة)

 .(ٔ)أو اشترػ أو عرض لمبيع أو الشراء شخص أو أكثر"اىدػ أو باع 
  

                                  
 الفقرة أ، ب( مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر. ٛلممزيد راجع المادة) (ٔ)
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 بالبشر: االتجارالمساىمة الجنائية في جريمة  -
 بالبشر عمى عنصريف، ىما: االتجارتقـو المساىمة في جريمة 

 العنصر األول: وحدة الجريمة.
 العنصر الثاني: تعدد الفاعمين. 

ا مالمساىمة التبعية(، قد ذكرى–عنصراف لمقياـ بالمساىمة )المساىمة االصميةوىذاف ال
 االتجار( مف قانوف الجرائـ والعقوبات اليمني، وقانوف ٕ٘ –ٕٔالمشرع اليمني في المواد)

 .(ٔ)ٔ،ٕ( الفقرة٘ٔبالبشر في المادة )
اـ بالفعل والمساىـ االصمي ىو مف يأتي بدور رئيسي في ارتكاب الجريمة، وذلؾ بالقي

، (ٕ)التنفيذؼ ليا، أو بالتدخل في االفعاؿ التنفيذية ليا إف كانت تتكوف مف عدد مف االفعاؿ
وتشمل المساىمة االصمية المتمالئ الموجود عمى مسرح الجريمة وقت حدوثيا، أو المساىـ 

 . (ٖ)بالمباشرة أو المساىـ بطريقة التسبب
شر، فيو: مف يفعل فعبًل ال يكوف مف بالب االتجارأما المساىـ التبعي في جرائـ 

مكونات الجريمة وال يكوف مف عناصر الفعل التنفيذؼ ليا، كوف ذلؾ الفعل ال ُيعد غير 
مشروع أو محـر إال اذا وقعت الجريمة مف الجاني الذؼ يقـو بنقل أو تسميـ المجني عميو 

ـ الجريمة، وتتحقق )الطفل أو المرأة( بيدؼ أفعاؿ أو أعماؿ مف شأنيا أف تؤدؼ إلى قيا
بالعوف المادؼ الذؼ يقدمو الجاني األصمي، كما تتحقق بالمساعدة أو التحريض أو 

 االتجار( مف قانوف ٘ٔ(مف قانوف الجرائـ والعقوبات، والمادة)ٖٕاالتفاؽ، وفقًا لممادة)
 .(ٗ)بالبشر

  

                                  
وال تزيد  ة، مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر عمى أنو:" يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف سنٔ،ٕ(الفقرة٘ٔتنص المادة) (ٔ)

كل مف يستفيد أو يجني  ؿ رياائة ألف وال تزيد عمى خمس م ؿ رياالف  ئتيعمى ثبلث سنوات وبغرامة مالية ال تقل عف م
ربحا أو منفعة مف أعماؿ أو خدمات تقدـ مف أحد ضحايا االتجار بالبشر وتشكل احدػ حاالت االستغبلؿ الواردة في ىذا 

 ، مالـ يكف المستفيد مرتكبا لجريمة االتجار أو مساىما او شريكا فييا . ذلؾالقانوف، مع عممو ب
يعاقب بالعقوبة المقررة بالجريمة  -ٔ، مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر عمى أنو:" ٕ، ٔة( الفقر ٘ٔتنص المادة) (ٕ)

المرتكبة كل مف حرض باؼ وسيمة عمى ارتكاب جريمة مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف ، واذا لـ يترتب عمى 
العقوبة المقررة لمجريمة المرتكبة كل مف يعاقب ب -ٕالتحريض أؼ ضرر يعاقب المحرض بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف.

 يعد شريكًا في أؼ مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف.
 ومابعدىا. ٕ٘ٚـ، ص ٕٗٔٓ، ٘د. عمي حسف الشرفي، النظرية العامة لمجريمة، مكتبة الوسطية، صنعاء، ط (ٖ)

 ( مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر اليمني.٘ٔراجع نص المادة) (ٗ)
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 بالبشر: االتجارالشروع في جريمة  -
( مف قانوف ٚٔانوف الجرائـ والعقوبات، والمادة)( مف قٜٔقرر المشرع اليمني في المادة) 

 . (ٔ)بالبشر االتجارعمى الشروع في ارتكاب جريمة عقوبة بالبشر  االتجار
كما وضع المشرع اليمني عقوبة عمى مف يقـو بنقل أو تنقل األطفاؿ أو النساء مف مكاف  

أو  ًة أموااًل أو أمتع ارجيا، مستخدماً كاف داخل الجميورية اليمنية أو إلى خ إلى آخر سواءً 
وسائل نقل أو أدوات مف شأنيا أف تستعمل في ارتكاب أؼ مف الجرائـ المنصوص عمييا 

أف يحكـ بمصادرة جميع االشياء المذكورة آنفًا مع عدـ و المتحصمة منيا و في ىذا القانوف 
 .(ٕ)القانوف  ا( مف ىذٕٓاالخبلؿ بحقوؽ الغير حسف النية، كما في المادة)

االشارة إلى أف المشرع اليمني أعفى الجاني أو خفف مف العقوبة إذا قاـ أحد  وتجدر 
الجناة  بإببلغ أؼ مف السمطات المختصة بالجريمة ومرتكبييا قبل عمـ السمطات بيا، وأدػ 
الببلغ إلى ضبط الجناة، أو أبمغ السمطة المختصة قبل إقفاؿ باب المرافعة الختامية، ونتج 

الجناة وضبط األدوات المستخدمة في الجريمة واألمواؿ المتحصمة  عف الببلغ كشف باقي
 بالبشر. االتجار/أ( مف قانوف مكافحة ٕٓمنيا، وفقًا لممادة)

حسب كما وضع المشرع اليمني عمى الشخص االعتبارؼ مسؤولية )مسؤولية تضامنية(، 
( مف قانوف ٕٗ( مف قانوف الجرائـ والعقوبات، والمادة)ٕٗ، ٖٕ، ٕٕفي المواد )ورد  ما

 .(ٖ)بالبشر اليمني االتجارمكافحة 
 بالبشر: االتجارثانيًا: االمتيازات التي كفميا المشرع اليمني لضحايا جريمة 

( مف القانوف ذاتو، امتيازات ٜٕبالبشر، في المادة) االتجاروضع المشرع اليمني لضحايا 
 ، مف أىميا:يدةعد

بالبشر،  االتجارلمساعدة ضحايا إنشاء حساب خاص في البنؾ المركزؼ اليمني  -ٔ
وتقديـ المساعدات المالية لمضحايا ممف ثبت عمييـ أضرار ناجمة عف أؼ مف الجرائـ 

 المنصوص عمييا في ىذا القانوف.
 عدـ مسؤولية الضحية)مسؤولية جزائية أو مدنية(. -ٕ

                                  
( مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر، عمى أنو:" يعاقب عمى الشروع في جرائـ االتجار بالبشر طبقًا ٖ/٘ٔتنص المادة) (ٔ)

 لؤلحكاـ العامة الواردة في قانوف الجرائـ والعقوبات".
 ( مف قانوف مكافحة االتجار بالبشر اليمني.ٕٓراجع نص المادة) (ٕ)

ة االتجار بالبشر، عمى أنو:" يعاقب المسؤوؿ عف االدارة الفعمية لمشخص االعتبارؼ ( مف قانوف مكافحٕٗتنص المادة) (ٖ)
بواسطة أحد  وبذات العقوبة المقررة لمجريمة في ىذا القانوف إذا ارتكبت الجريمة باسـ الشخص االعتبارؼ أو لصالح

ؿ بواجبات وظيفتو. ويكوف الشخص العامميف لديو متى ثبت عمـ المسؤوؿ بذلؾ أو إذا ارتكبت الجريمة بإخبلؿ المسؤو 
االعتبارؼ مسؤوال بالتضامف عف الوفاء بما يحكـ بو مف عقوبات ماليو وتعويضات، ولممحكمة أف تقضي بوقف نشاط 

 الشخص االعتبارؼ ولمدة ال تجاوز عف سنة.
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بطت إعفائو مف العقوبات المقررة عف مخالفة قانوف اليجرة والجنسية واإلقامة متى ارت -ٖ
 مباشرة بكونو ضحية. 

 حق الضحية في المطالبة بالتعويض مف الضرر المادؼ أو المعنوؼ الذؼ تعرض لو. -ٗ
اعطى المشرع الحكومة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصمة، التدابير  -٘

بالبشر، ُبغية مساعدتيـ  االتجارالفعالة لحماية وتييئة الظروؼ المناسبة لضحايا 
 ـ في المجتمع مع مراعاة الحقوؽ األساسية والجوانب اإلنسانية.وا عادة دمجي

كما كفل المشرع حق الضحية في سبلمتو الجسدية والنفسية والمعنوية وحريتو  -ٙ
 الشخصية والحفاظ عمى سرية المعمومات وبياناتو الشخصية.

أعطى المشرع الحق لمضحية في الحصوؿ عمى مساعدة قانونية )االستعانة بمحامي(  -ٚ
 .ةمرأ ااء مرحمة التحقيق والمحاكمة وتوفير العنصر النسائي إذا كانت الضحية أثن

منح المشرع المحكمة أو النيابة إلزاـ الجيات المختصة بتنفيذ اإلجراءات الناشئة  -ٛ
وحماية الضحية والشيود وعدـ النشر عمييـ، وتوفير أماكف مناسبة إلقامة ضحايا 

 بالبشر. االتجار
لخارجية مف خبلؿ البعثات الدبموماسية القنصمية اليمنية في أعطى المشرع وزارة ا -ٜ

الخارج، بتقديـ كافة المساعدات الممكنة لمضحايا مف اليمنييف بالتنسيق مع الجيات 
 المختصة في الدوؿ المعتمدة لدييا.

بالبشر األجانب إقامة مؤقتة لحيف التعافي واالنتياء مف  االتجارمنح المشرع ضحايا  -ٓٔ
 قيق والمحاكمة متى استمـز األمر ذلؾ.إجراءات التح

 الفرع الثاني
 بالبشر االتجاربعض الجراءات التي اتخذتيا اليمن لمواجية جريمة 

بالبشر، ومف  االتجارجريمة اتخذت الجميورية اليمنية عدد مف اإلجراءات، لمواجية    
 :اآلتي تمؾ اإلجراءات

 سيق:في مجال تطوير التشريعات وتعزيز التعاون والتن  -1
بالبشر من أجل الحد من  االتجارمكافحة ـ بشأف ٕٛٔٓ( لسنة ٔرقـ)سن القانون  -

 .اإلجرامية هذه الظاهرة

والمؤسسة القطرية  جامعة الدوؿ العربيةالورش بالشراكة مع عقد العديد مف تـ  -
 االتجارفحة ، والمنظمات الدولية ذات العبلقة والمعنية بمكابالبشر االتجارلمكافحة 

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/home_page/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXy8CgMJMgYwODEH8zA08jD5cgP0M_YwsvY6B8JB55QwK6gxOL9MNBduI3AyRvgAM4Guj7eeTnpuoX5EZUeOo6KgIA1RJ3BA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.qfcht.org/
http://www.qfcht.org/
http://www.qfcht.org/
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بالبشر وبخاصة النساء واألطفاؿ، مستعينًا باالتفاقيات الدولية، واالتفاقية العربية 
 بالبشر. االتجارلمكافحة 

موافقة الدولة لعدد مف المؤسسات والمنظمات المحمية بالقياـ بعقد ندوات عممية  -
مكافحة لية بالبشر، منيا قياـ مركز منارات والمؤسسة الوطن االتجارتتعمق بمكافحة 

أبعادىا االجتماعية واالقتصادية و بالبشر  االتجاربالبشر بعقد ندوة بػ)ظاىرة  االتجار
 . (ٔ)والدينية(

 بالبشر. االتجارجريمة وتطوير قدرات المسؤوليف المعنييف بمكافحة  تدريب -
 بالبشر في اليمن، االتجاروضع وإعداد خطط استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة  -

 .جيات المعنية بتنفيذىاومتابعة ال

 إعداد مشروع لوائح داخمية لتنظيـ سير العمل في مراكز استقباؿ األطفاؿ المّيربيف.  -
تشكيل لجاف متعددة مف مجمس النواب ومجمس الشورػ، لتقصي الحقائق والتحقيق  -

 حوؿ جرائـ تيريب البشر، ومنيا مشكمة تيريب األطفاؿ والنساء. 
بالبشر، ومنيا ضحايا تيريب  االتجارة تتعمق بمكافحة تشكيل لجاف عميا وطنية فني -

 النساء واألطفاؿ، ومتابعة الجيات ذات العبلقة بتنفيذىا. 
فتح عدد مف مراكز استقباؿ األطفاؿ المرحميف مف دوؿ الجوار، وتنفيذ برامج تعميمية  -

البلزمة وثقافية واجتماعية وترفييية لؤلطفاؿ في تمؾ المراكز، وتوفير الكوادر الفنية 
 لذلؾ.

فتح معيديف لمتدريب الميني والفني في منطقتي حرض وعبس، ووضع العديد مف  -
البرامج واألنشطة، التعميمية والثقافية واالجتماعية والترفييية اليادفة إلى الوقاية 

 والحماية النفسية، وتوفير الكوادر الفنية البلزمة لذلؾ.
تسرب األطفاؿ، خاصة مف المناطق  فتح فصوؿ لمتعميـ العبلجي يستيدؼ الحد مف -

 التي يتسرب منيا عممية تيريب البشر.
قياـ الحكومة ممثمة بوزارة حقوؽ اإلنساف في عدد مف المحافظات منيا:)حجة،  -

والممصقات الحديدة، ريمة، المحويت( بحمبلت توعوية، وتوزيع المطبوعات 
لتي أصدرتيا الجيات بالبشر ا االتجاروالمطويات والمقاالت الصحفية حوؿ جرائـ 

ذات العبلقة ومنظمات المجتمع المدني )وزارة الشؤوف االجتماعية، المجمس 

                                  
 .ٖٔأ. عمي ناصر الجمعي، مفيـو االتجار بالبشر، مرجع سابق، ص (ٔ)
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األعمى لؤلمومة والطفولة، المدرسة الديمقراطية، مؤسسة شوذب(، ُبغية مكافحة 
 بالبشر. االتجار

حباط عمميات التيريب مف  - قياـ الدولة ممثمة بوزارة الداخمية بتكثيف جيودىا لضبط وا 
ؿ تشديد اإلجراءات في المنافذ والنقاط األمنية بيف المحافظات عمي سفر األطفاؿ خبل

والنساء، واستمرار التوعية عمى مستوػ الجميورية لكافة منسبييا، حوؿ جريمة تيريب 
 البشر لمحد منيا.

تدريب متكامل لمعامميف مع األطفاؿ بقياـ الحكومة ممثمة بوزارة التربية والتعميـ،  -
يريب في مراكز ودور الرعاية االجتماعية، وتشغيل مراكز ودور الحماية ضحايا الت

لؤلطفاؿ الميربيف، وتطوير ميارات العامميف فييا حوؿ كيفية التعرؼ عمى األطفاؿ 
 ضحايا التيريب عمى مستوػ الجميورية.

جديدة، استيدفت األسر  ةألف حال ٕٓٓكثر مف ألاعتماد الدولة مخصصات مالية  -
 الحدودية، لتحسيف أوضاعيـ المعيشية.في المناطق 

التنسيق مع مراكز ودور الرعاية االجتماعية لمساعدة األطفاؿ ضحايا التيريب ودعـ  -
 االتجارأسرىـ، إضافة إلى فتح عدد مف المراكز في الحدود الستقباؿ ضحايا 

 العائديف مف الدوؿ المجاورة، إلعادة إدماجيـ في المجتمع. 
 تأىيل والتوعية العالمية:في مجال التدريب وال  -2

تحسيف األوضاع االقتصادية واالجتماعية وتنمية المجتمعات  عمىتعمل الدولة جاىدة    
 :اآلتي المحمية وذلؾ مف خبلؿ

استمرار برامج مكافحة الفقر وتوسيع مظمة شبكة األماف االجتماعي لممناطق  -
 المستيدفة.

ألطفاؿ عبر وسائل االعبلـ استمرار وتكثيف مساحة التوعية بمخاطر تيريب ا -
 .ةوالمرئي ةالمسموع

عقد ورشة عمل تشاوريو توعوية مع المعنييف في المكاتب التنفيذية والمجالس  -
المحمية ومنظمات المجتمع المدني في عدد مف محافظات الجميورية، منيا 

 محافظة الحديدة ومحافظة حجة ومحافظة المحويت، ومحافظة تعز.
طة توعوية حوؿ مخاطر تيريب األطفاؿ )مؤسسة شوذب، إشراؾ األطفاؿ في أنش -

 برلماف األطفاؿ(.
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تطوير دليل خطباء المساجد حوؿ حماية حقوؽ األطفاؿ والبدء في إجراءات  -
تطوير مادة أساسية حوؿ حقوؽ الطفل ضمف منيج المعيد العالي لموعع 

 واإلرشاد. 
 –ؿ )عودة أحمد إنتاج فمـ كرتوني توعوؼ لؤلطفاؿ حوؿ مخاطر تيريب األطفا -

 مؤسسة شوذب(.
تدريب متكامل لمعامميف مع األطفاؿ ضحايا التيريب في مراكز ودور الرعاية  -

 االجتماعية عمى مستوػ الجميورية.
تنفيذ دورات تدريبية لضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة، استيدفت التوعية في  -

 ء.صفوؼ العامميف في ىذا المجاؿ، حوؿ حقوؽ األطفاؿ والنسا

 نتناوؿ ىذه االتفاقيات كما يمي:
 بالبشر:  االتجارأواًل: المصادقة واالنضمام لعدد من االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة 

سمبية، وتعتبره العديد مف الدوؿ حوؿ بالبشر في الغالب داللة  لبلتجارال شؾ أف  
ميست بمعزؿ عف تطورات المنظومة الدولية، فومنيا اليمف،  العالـ نشاطًا غير مرغوبًا،

والتواصل العالمي، لذا صار ىناؾ إدراؾ متزايد لحجـ وأبعاد ىذه الظاىرة في جميع دوؿ 
العديد مف اإلجراءات العالـ، حيث بدأت الدوؿ في التعامل مع ىذه الظاىرة اإلجرامية، ب

، ومنيا اليمف حيث عممت عدد مف اإلجراءات، عمى المستوييف التشريعي والتنفيذؼ
 االتجاروصادقت وانضمت إلى عدد مف االتفاقيات الدولية واالقميمية ذات الصمة بمكافحة 

 :اآلتي بالبشر، ومنيا
رؽ المبرمة في ـ، إلى االتفاقية الدولية لمٜٕٜٔ/ٕ/ٜصادقت وانضمت اليمف بتاريخ  -ٔ

ـ في ٖٜ٘ٔ/ٕٔ/ٚـ، والمعدلة بالبروتوكوؿ المبـر بتاريخ ٕٜٙٔ/ٜ/ٕ٘جنيف بتاريخ
 نيويورؾ.

بالنساء البالغات  االتجارصادقت وانضمت اليمف إلى االتفاقية الدولية حوؿ  -ٕ
 ـ.ٜٜٗٔفي عاـ  ةـ والمعدلٕٜٔٔعاـالموقعة 
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باألشخاص  تجاراالصادقت وانضمت اليمف إلى االتفاقية الدولية حوؿ حظر  -ٖ
 ـ.ٜٔ٘ٔعاـ، الموقعة واستغبلؿ الدعارة

الموقعة ( بشأف إلغاء العمل الجبرؼ ٘ٓٔانضمت اليمف إلى االتفاقية الدولية رقـ ) -ٗ
 ـ.ٜٜٙٔ/ٗ/ٗٔبتاريخ 

ـ، إلى االتفاقية المتعمقة بمركز البلجئيف ٜٓٚٔ/ٔ/ٛٔانضمت اليمف بتاريخ  -٘
 ـ.ٜٔ٘ٔ/ٚ/ٕٛالمبرمة في جنيف بتاريخ 

ـ، عمى البروتوكوؿ الدولي المتعمق بمركز ٜٓٛٔ/ٔ/ٛٔاليمف بتاريخ وافقت  -ٙ
 ـ.ٜٚٙٔ/ٔ/ٖٔالبلجئيف والمبـر في نيويورؾ بتاريخ 

باألشخاص  االتجارـ إلى االتفاقية الدولية لقمع ٜٜٛٔ/ٗ/ٙانضمت اليمف بتاريخ  -ٚ
 ـ.ٜٓ٘ٔ/ٖ/ٕٔبتاريخ  ، الموقعةواستغبلؿ بغاء الغير

 ـ.ٜٜٛٔفاقية الدولية لحقوؽ الطفل الصادرة عاـصادقت وانضمت اليمف إلى االت -ٛ
( بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمل ٕٛٔانضمت اليمف إلى االتفاقية الدولية رقـ) -ٜ

 ـ.ٕٓٓٓ/ٙ/٘ٔاألطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا بتاريخ 
ـ إلى االتفاقية الدولية لمناىضة ٕٓٓٓ/ٚ/ٗٔصادقت وانضمت اليمف بتاريخ  -ٓٔ

 ـ.ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٖخداميـ وتمويميـ والمبرمة في نيويورؾ بتاريخ تجنيد المرتزقة واست
مى البروتوكوؿ االختيارؼ لبلتفاقية عـ ٕٗٓٓ/ٕٔ/٘ٔصادقت اليمف بتاريخ  -ٔٔ

الدولية حوؿ حقوؽ الطفل بشأف عدـ إشراؾ األطفاؿ في الصراعات المسمحة 
 ـ.ٕٓٓٓ/٘/ٕ٘والمبـر بتاريخ 

ية الدولية لمكافحة الجريمة ـ، عمى االتفاقٕٚٓٓ/ٙ/٘ٔصادقت اليمف بتاريخ  -ٕٔ
 ، والثبلثة البروتوكوؿ المكممة لبلتفاقية.ٕٓٓٓعبر الوطنية لعاـ 

 بالبشر: االتجارثانيًا: االتفاقيات القميمية التي عقدتيا اليمن بشأن مكافحة جريمة 
قامت الجميورية اليمنية عمى المستوػ االقميمي، بعقد عدد مف االتفاقيات الثنائية 

 :اآلتي بالبشر، منيا االتجارمكافحة المعنية ب
قياـ الجميورية اليمنية بالمصادقة واإلنضاـ إلى عدد مف االتفاقيات الثنائية مثل:  -ٔ

 المصادقة عمى االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
قياـ الجميورية اليمنية بعقد عدد مف االتفاقيات الثنائية، مع عدد مف الدوؿ   -ٕ

 مجاورة والصديقة، في تسميـ المحكـو عمييـ. ال
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بالبشر ُتعد مف الجرائـ المنظمة العابرة لمحدود،  االتجارسبق وأف أشرنا سمفًا، أف جرائـ 
فحة ىذه اآلفة الخطرة، واتساع أشكاليا، وتبعًا لذلؾ فقد تعددت الجيات الحكومية في مكا

تكثيف الجيود، وتعزيز التعاوف والتنسيق مع الجيات المختمفة ذات  ياألمر الذؼ يستدع
  :كما يميالعبلقة، وسنورد بعض الجيات 

  بالبشر: االتجارأواًل: جيود وزارة حقوق النسان في مكافحة 
، بالبشر، تزداد وتتسع رقعت االتجارال شؾ أف أضرار ومخاطر جريمة  يا يومًا بعد يـو

خاطرىا وأضرارىا، قامت وزارة حقوؽ اإلنساف، بعدد مف مولتسميط الضوء عمييا والتوعية ب
 اإلجراءات، منيا:

خاطرىا متنظيـ عدة فعاليات لمناقشة ىذه الظاىرة وتسميط الضوء عمييا والتوعية ب -ٔ
 وأضرارىا. 

برة لدراسة ىذه كما قامت الوزارة بتشكيل فريق متخصص مف ذوؼ الكفاءة والخ -ٕ
الظاىرة واقتراح التدابير والمعالجات المناسبة ليا، باإلضافة إلى مشاركة الوزارة في 
المجاف المتخصصة المشكمة مف عدة جيات بشأف بعض المسائل التي تندرج 

 بالبشر كتيريب األطفاؿ وعمالة األطفاؿ وغيرىا. االتجارضمف أفعاؿ 
مرات التي انعقدت خارج اليمف لمناقشة ىذه شاركت الوزارة في الفعاليات والمؤت -ٖ

 بالبشر. االتجارالظاىرة أو بعض االفعاؿ التي تندرج ضمف افعاؿ 
 االتجارقامت الوزارة إلى الحصوؿ عمى إصدار بتشكيل المجنة الوطنية لمكافحة  -ٗ

ـ، تشمل عدد مف ٕٕٔٓ( لػػعاـ ٙٗبالبشر، بناًء عمى قرار رئيس الوزراء رقـ )
 :اآلتي المعنية. تختص بالقياـ بعدد مف اإلجراءات، منيا ممثميف الجيات

 بالبشر. االتجارإعداد جممة مف التصورات والمقترحات والرؤػ، لمحد مف ظاىرة  -أ
 .االتجارالمشاركة في إعداد التقارير والردود الرسمية بشاف ظاىرة  -ب
 ىذه الظاىرة. التعاوف مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لمحد مف -ج
بالبشر، والذؼ أصبح سارؼ  االتجارالمشاركة في إعداد مشروع قانوف مكافحة  -د

 العمل بو، بعد إقراره مف السمطة التشريعية.
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بالبشر: االتجارجريمة ثانيًا: جيود وزارة الداخمية في مكافحة   
مة قبل وقوعيا، تختص وزارة الداخمية بتطبيق القوانيف والموائح، والعمل عمى منع الجري

حالتيا إلى القضاء، ووفقًا لذلؾ  والقبض عمى المتيميف بعد وقوعيا، وجمع أدلو الجرائـ وا 
يقع عمى عاتق الشرطة اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة لمحيمولة دوف وقوع الجرائـ، 

قاط ألشخاص واألماكف )نابالبشر، حيث تقـو الشرطة بالتفتيش  االتجارومف ضمنيا جرائـ 
التفتيش(، وكذا التحرؼ أو إستيقاؼ األشخاص المشتبو بيـ،  وغيرىا مف وسائل الحيمولة 

 دوف ارتكاب الجرائـ.
الجدير بالذكر أنو يقع عمى عاتق الشرطة العديد مف المياـ، منيا ضبط الجريمة بعد 

حالتيـ إلى القضاء خبلؿ اربع وعشر  يف وقوعيا، وتحريز أدلتيا والقبض عمى الجناة، وا 
بالبشر، إضافة إلى أف الشرطة ىي المختصة  االتجارساعة، ويسرؼ ذلؾ عمى جرائـ 

بالتنسيق مع الخارجية في تنظيـ الدخوؿ والخروج إلى الببلد عف طريق المنافذ الرسمية 
 الجوية والبرية والبحرية.
ب تتـ بعض حاالت التيريأف يحصل أثناء قياـ الشرطة بعمميا، قد الجدير بالذكر أنو 

حصل عممية التيريب عبر الحدود، تبيـ عبر المنافذ الرسمية، وغالبًا ما  االتجارلمبشر أو 
بالبشر تتـ  االتجاريا بصورة غير مشروعة، كما أف تبادؿ المتيميف بجرائـ منويتـ العبور 

 بواسطة إدارة االنتربوؿ التابعة لوزارة الداخمية.
يزتيا المختمفة، في االشتراؾ مع المجاف كما تبذؿ الوزارة جيود كبيرة، مف خبلؿ أج

بالبشر، والمشاركة في الندوات  االتجارمنيا جرائـ و المخصصة لدراسة الموضوعات اليامة، 
والمؤتمرات وورش العمل، بالتنسيق والتعاوف مع الجيات ذات العبلقة في الحكومة، بيدؼ 

 .اليمف أمف واستقراراالطبلع عمى كل المتغيرات وكيفية الوقاية مف أؼ أضرار تمس 
 بالبشر: االتجارجريمة ثالثًا: جيود وزارة العدل في مكافحة 

ر، مف خبلؿ قياـ بالبش االتجارُتعد وزارة العدؿ إحدػ الجيات المعنية بمكافحة جرائـ 
اقتراح ببتحريؾ الدعوػ الجزائية، ورفعيا، ومباشرتيا، كما تقـو وزارة العدؿ النيابة العامة 
والعقوبات،  انيف النافذة، مثل قانوف الجرائـنيف ذات الصمة بالقضاء أو تعديل القو مشاريع القوا

بالبشر وقانوف االجراءات الجزائية وقانوف المرافعات المدنية والتجارية، وغيرىا  االتجاروقانوف 
 بالبشر. االتجارمف القوانيف ذات الصمة المباشرة ب
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شاريع القوانيف فقط، بل تقـو بعمميات عدة، عمى ولـ يقتصر دور وزارة العدؿ، عمى اقتراح م
 المستوػ الخارجي، أو عمى المستوػ الداخمي، نورد بعض ىذه األعماؿ عمى النحو اآلتي:

 عمى المستوى الخارجي:  -1
المجرميف  بخصوص تسميـقياـ وزارة العدؿ بعقد العديد مف االتفاقيات الثنائية -أ

 ية.المحكـو عمييـ بعقوبات سالبة لمحر 
الدوؿ، بالتنسيق والتعاوف مع  معظـإبراـ اتفاقيات التعاوف القضائي الثنائية مع  -ب

 االنتربوؿ الدولي، واالنتربوؿ التابع لوزارة الداخمية، ووزارة الخارجية.
 عمى المستوى الداخمي: -2

شأف فإف وزارة العدؿ، ىي الجية المعنية في متابعة المحاكـ والنيابات، لمعرفة ما تـ ب  
، الجيات الحكومية، وغير الحكومية بالبشر، بالتنسيق والتعاوف مع االتجارقضايا جرائـ 

بالبشر وذلؾ  االتجارجريمة ومف ىذا المنطمق يمكف االشارة إلى جيود وزارة العدؿ بشاف 
 عمى النحو اآلتي:

ات بالبشر في قانون الجرائم والعقوب االتجارقامت وزارة العدل بتضمين بعض افعال 
 :ما يمي (ٔ)النافذ، من تمك العقوبات

(جرائـ وعقوبات عمى أف:" يعاقب ٕٛٗ: حيث تنص المادة رقـ ) عقوبة الرق -ٔ
بالحبس مدة ال تزيد عمى عشر سنوات كل مف اشترػ أو باع أو اىدػ أو تصرؼ بأؼ 
تصرؼ كاف في إنساف، وكذا كل مف جمب إلى الببلد أو صدر منيا انسانًا بقصد التصرؼ 

 يو".ف
( جرائـ وعقوبات عمى أف:" يعاقب ٖٕٓ: حيث تنص المادة رقـ ) عقوبة التسول-ٕ

بالحبس مدة ال تزيد عف ستة أشير مف أعتاد ممارسة التسوؿ في أؼ مكاف إذا كاف لديو أو 
في امكانو الحصوؿ عمى وسائل مشروعة لمتعيش، وتكوف العقوبة الحبس الذؼ ال يزيد 

لتيديد أو إدعاء عاىة أو اصطحاب طفل صغير مف غير عمى سنة إذا رافق الفعل ا
 فروعو".
(جرائـ وعقوبات عمى أف:" ٕٕ٘: حيث تنص المادة رقـ ) عقوبة خطف المولود-ٖ

كل مف خطف طفبًل حديث العيد بالوالدة أو إخفاءه أو بدؿ بو غيره أو عزاه زورًا إلى غير 
 والديو يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى خمس سنوات".

                                  
 . ٘(، طٕٕ، العدد)ٕ٘ٓٓـ، الجريدة الرسمية، لسنةٜٜٗٔ( لسنةٕٔجرائـ والعقوبات اليمني رقـ)لممزيد انظر قانوف ال (ٔ)
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( جرائـ وعقوبات، ٕٚٚحيث عرفت المادة رقـ ) عقوبة ممارسة الفجور والدعارة :-ٗ
ىذا الفعل عمى أف الفجور و الدعارة ىو:" اتياف فعل مف األفعاؿ الماسة بالعرض والمنافية 

( جرائـ ٕٛٚلمشرع بقصد إفساد أخبلؽ الغير او التكسب مف وراء ذلؾ ".أما المادة رقـ )
لعقوبة حيث نصت عمى أف:" يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث وعقوبات، فقد بينت ا

 ".امة كل مف يمارس الفجور والدعارةسنوات أو بالغر 
(جرائـ وعقوبات، عقوبة التحريض عمى الفجور والدعارة ٜٕٚكما بينت المادة رقـ )

حيث نصت أف:" يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث سنوات مف حرض غيره عمى 
أو الدعارة، فإذا وقعت الجريمة بناء عمى ىذا التحريض تكوف العقوبة الحبس الذؼ الفجور 

ذا كاف مف حرضو ووقعت منو الجريمة صغيرًا لـ يبمغ الخامسة  ال يتجاوز سبع سنوات، وا 
عشرة مف عمره أو كاف المحرض يعتمد في معيشتو عمى فجور أو دعارة مف حرضو يجوز 

س مدة ال تجاوز عشر سنوات، فإذا اجتمعت الحالتاف أف تصل عقوبة المحرض إلى الحب
 جاز أف تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة ال تجاوز خمس عشرة سنة".

(جرائـ وعقوبات، ٕٔٛ: قررت المادة رقـ )عقوبة إدارة محالت الفسوق والدعارة-٘
 عقوبة عمى مف يدير محل الفسوؽ والدعارة، حيث نصت عمى أف:" يعاقب بالحبس مدة ال
تزيد عمى عشر سنوات كل مف يدير بيتًا أو محبًل لمفجور أو الدعارة، ويحكـ في جميع 
األحواؿ بغمق البيت أو المحل مدة ال تجاوز سنتيف، ويحكـ كذلؾ بمصادرة األثاث 

 واألدوات وغيرىا مما يكوف موجودًا فيو أثناء ممارسة الفجور".
( جرائـ ٖٖٓلعقوبة المادة رقـ ): بينت ىذه ا عقوبة تحريض الطفل عمى السرقة-ٙ

وعقوبات، التي نصت عمى أف:" يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أو بغرامة ال تجاوز 
  عمى ذلؾ التحريض". مف حرض الصغار عمى السرقة، ولـ تقع الجريمة بناءً  ؿ رياألفي 
 ( جرائـ وعقوبات،ٖٚٔحيث بينت ذلؾ المادة رقـ ) عقوبة استغالل الحاجة :-ٚ

والتي نصت عمى أف: "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث سنوات أو بالغرامة مف 
أستغل حاجة شخص أو عدـ خبرتو أو طيشو فقدـ لو أو حصل منو عمى ماؿ أو خدمة ال 

  تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي ليا".
ائـ ( مف قانوف مكافحة جر ٕ: قررت المادة رقـ ) عقوبة االختطاف لألشخاص-ٛ

التقطع واالختطاؼ، عمى أف:" يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف اثنتي عشر سنة وال تزيد 
عف خمس عشرة سنة كل مف خطف شخصًا، فإذا وقع الخطف عمى أنثى أو حدث، فتكوف 
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ذا صاحب الخطف أو تبله إيذاء أو اعتداء كانت  العقوبة الحبس مدة عشريف سنة، وا 
خمس وعشريف سنة، وذلؾ كمو دوف االخبلؿ بالقصاص العقوبة الحبس مدة ال تزيد عمى 

ذا صاحب  أو الدية أو االرش عمى حسب األحواؿ إذا ترتب عمى االيذاء ما يقتضي ذلؾ، وا 
 الخطف أو تبله قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة اإلعداـ".

مف القانوف ذاتو، عمى أف:" يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف  (٘كما نصت المادة )
سنوات وال تزيد عمى اثنتي عشرة سنة كل مف احتجز أؼ شخص كرىينة، وذلؾ بغية عشر 

التأثير عمى السمطات العامة في أدائيا ألعماليا أو الحصوؿ منيا عمى منفعة أو مزية مف 
أؼ نوع لو أو لغيره وتكوف العقوبة الحبس مدة ال تقل عف خمسة عشر سنة إذا استخدـ 

 لتيديد بيا".الجاني القوة أو العنف أو ا
 املبحح الجالح
 (1)بالبشر االجتاراجلهود الدولية ملكافحة جرمية 

 تمييد وتقسيم:
بالبشر مأساة إنسانية حقيقية وجريمة بحق اإلنساف، جمعت أسوأ  االتجارُتعد جريمة 

االنتياكات في حق اإلنساف وكرامتو، ويمارس مف خبلليا جميع أنواع التسمط واإليذاء 
ـ تتوقف الجرائـ المنظمة عند ىذا الحد، بل اتخذ ضعاؼ النفوس مف ممتيني ولوالعبودية، 

ىذا النشاط اإلجرامي مف األعضاء البشرية سمعًا تجارية يتـ بيعيا بمبالغ مالية طائمة، 
ر عدد مف االتفاقيات الدولية، والبروتوكوالت المكممة لبلتفاقيات ااألمر الذؼ أدػ إلى إصد

باألشخاص، وتضع العديد مف الضوابط المنظمة  االتجارتجريـ الدولية ذات العبلقة ب
وكاف لبلتفاقيات الدولية وأجيزة األمـ المتحدة الدور  لعممية "نقل األعضاء بيف البشر،

وىو ما سنبينو في ثبلثة مطالب عمى النحو  بالبشر، االتجارالكبير في مكافحة جرائـ 
 اآلتي: 
 بالبشر. االتجاردورىا في مكافحة جريمة المطمب األوؿ: االليات الدولية و   
 بالبشر. االتجارالمطمب الثاني: دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة   
 بالبشر. االتجارالمطمب الثالث: دور مجمس حقوؽ اإلنساف في مكافحة جريمة   

  

                                  
، ٔ( د. دمحم يحي مطر، الجيود الدولية في مكافحة االتجار بالبشر، جامعة نايف العربية لمعمـو األمنية، الرياض، طٔ)

 .ٖٕٔـ، صٕٓٔٓ
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أشكاؿ  ةمستخدم بالبشر االتجارالمنظـ بعمميات  ـ مف قياـ عصابات اإلجراـعمى الرغ
، إال أف األمـ المتحدة عقدت العديد مف االتفاقيات الدولية لمكافحة (ٔ)مختمفة في ارتكابيا

 بالبشر، ىذا ما سنورده في النقاط التالية:  االتجارجرائـ 

 بالبشر: االتجاراالنسان في مكافحة أواًل: دور االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوق 

 م: 1948سنة الصادر االعالن العالمي لحقوق االنسان  -1
صدرت الوثيقة األبرز في مجاؿ حقوؽ االنساف وىي االعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

( ٖالذؼ وضعت في ديباجتو معايير عامة تمنع التمييز بمكافحة أنواعو، واكدت المادة )
 االتجار( االسترقاؽ صراحة فحظرتو، و ٗفي الحرية، وذكرت المادة)منو عمى حق اإلنساف 
 بالرقيق بكافة أشكاليما.

 م: 1966العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  -2
ما جاء في االعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وذلؾ  نفسجاء العيد الدولي بنص مماثل ل

تجار بو، كما نصت جواز االسترقاؽ)الرؽ( واالأكدت عمى عدـ  والتي( منو، ٛفي المادة)
أيضًا عمى عدـ جواز استعباد أؼ شخص أو توقيع السخرة عمى أؼ أحد كاف، وعدـ جواز 

، عمى أف (ٕ)العمل الجبرؼ، إال إذا كانت قوانيف الدوؿ تتيح عقوبة السجف واألشغاؿ الشاقة
 .(ٖ)تكوف ىذه العقوبة موقعة، وفقًا لمقانوف 

 بالبشر: االتجاربالبشر في مكافحة  االتجاراالتفاقيات الدولية الخاصة بثانيًا: دور 
وسوؼ بالبشر دور فعاؿ،  االتجارال شؾ أف لبلتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة  

 بصورة موجزة في النقاط التالية:نتناوليا 

                                  
خاصة األطفاؿ مف جية النظرة العممية النفسية واالجتماعية والقانونية، ( د. أميرة دمحم بكر، البحريف، االتجار بالبشر وبٔ)

 .ٜ٘ـ، صٕٔٔٓدار النيضة العربية، القاىرة، 
( د. صالح زيد قصيمة، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوؽ االنساف، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة باجي ٕ)

 .ٖٖـ، صٜٕٓٓمختار/ عنابة/ الجزائر، 
 ( مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية.ٛيد راجع نص المادة)( لممز ٖ)
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 في األشخاص واستغالل دعارة الغير لعام االتجاراالتفاقية الدولية الخاصة بحظر  -1
 :(1)م1949

بقصد  بالنساء سواءً  االتجارحضرت ىذه االتفاقية جميع األفعاؿ المتعمقة بجرائـ 
بالنساء وحمايتيف، وسف  االتجاراالستغبلؿ الجنسي أو ألغراض الدعارة، ومساعدة ضحايا 

 االتجارالتشريعات والقوانيف التي تتفق أحكاميا مع اإلحكاـ الدولية الخاصة بمنع ومكافحة 
إلى أوطانيـ، كما أعطت االتفاقية السمطات المختصة،  االتجاراء، وا عادة ضحايا بالنس

إمكانية استبعاد بعض قطاعات االستخداـ مف نطاقات تطبيق ىذه االتفاقية، حيث ما 
يعترؼ تطبيق أحكاميا بعض الصعوبات، وتحـر ىذه االتفاقية الدعارة عمومًا، دوف أدنى 

 و قيرية(. تفرقة بيف الدعارة )إجبارية أ
 بالبشر: االتجاردور االتفاقيات الدولية الخاصة باالسترقاق في مكافحة  -2

باالتفاقية الخاصة  اءً ورد حظر االسترقاؽ تدريجيًا في العديد مف االتفاقيات الدولية ابتد
ـ، ثـ االتفاقية التكميمية إلبطاؿ الرؽ وتجارة الرقيق واالعراؼ والممارسات ٕٜ٘ٔبالعبودية لسنة 

( منيا، عمى ضرورة التزاـ الدوؿ عمى ٔـ، والتي نصت في المادة)ٜٙ٘ٔبالرؽ لسنة  ةشبييال
منع الرؽ ومحاربتو وابطاؿ اعرافو وممارستو، بما في ذلؾ الممارسات المشمولة في االتفاقية 

 القديمة وتمؾ غير المشمولة بيا وىي بموجب الفقرتيف )أ ، ب( مف ىذه المادة.
 :1979ضد المرأة لعام  اتفاقية منع التمييز -3

ـ صدرت اتفاقية األمـ المتحدة بشأف إلغاء كل أشكاؿ التمييز ضد ٜٜٚٔفي عاـ 
النساء، وألزمت ىذه االتفاقية في مادتيا السادسة الدوؿ األطراؼ بضرورة اتخاذ اإلجراءات 

 .(ٕ)الضرورية لضماف إلغاء تجارة النساء واستغبلؿ الدعارة
 :(3)م)باليرمو(2111كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمعام اتفاقية األمم المتحدة لم -4

حضرت اتفاقية األمـ المتحدة حوؿ الجريمة المنظمة أعماؿ االستغبلؿ واالسترقاؽ التي 
، وقد تضمنت ىذه االتفاقيات تجريـ أربعة أنماط مف (ٗ)بالبشر االتجارتدخل في مفيـو 

 السموؾ وىي:

                                  
يوليو  ٕ٘ـ، ودخمت حيز النفاذ في ٜٜٗٔديسمبر ٕ( ٗ)د/  ٖٚٔ( اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ٔ)

دولي والقانوف المصرؼ، ( منيا، انظر: د. مصطفى شحاتو، جرائـ االتجار بالبشر بيف القانوف الٕٗـ، وفقًا لممادة )ٜٔ٘ٔ
 .ٓٙـ، صٕٕٔٓدار النيضة العربية، القاىرة، 

 ـ.ٜٜٚٔ( مف اتفاقية منع التمييز ضد المرأة لعاـ ٙ( أنظر: المادة )ٕ)
 ـٕٚٓٓ/ٔٓ/ٕٕ( صادقت عمييا الجميورية اليمنية تاريخ ٖ)

(4)Mathilde Darley, Le statut de la victim dans la lute contre la traite des femmes, Revue 
Critipueinternationale, 2006/ 1 no 30, P. 108. 
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 إجرامي.االشتراؾ في جماعة أو تنظيـ  - أ
 غسل األمواؿ. - ب
 الرشوة والفساد. - ج
 .(ٔ)عرقمة سير العدالة - د

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بخصوص بيع األطفال ودعارتيم والصور   -5
 :(2)م2111الخميعة لعام 

ُيعد ىذا البروتوكوؿ، إحدػ أىـ اآلليات والصكوؾ التشريعية الدولية الصادرة في إطار 
بشر خصوصًا الواقعة عمى الطفل، وقد جاء لتحقيق أغراض اتفاقية بال االتجارمكافحة 

 حقوؽ الطفل وتنفيذ أحكاميا.
وأشار البروتوكوؿ أف مكافحة بيع األطفاؿ واستغبلليـ في البغاء وفي المواد اإلباحية 
سيتيسر باعتماد نيج جامع يتصدػ لمعوامل المساىمة في ذلؾ، وتشمل التخمف والفقر والتفاوت 

وػ الدخل واليياكل االجتماعية واالقتصادية الجائرة واليجرة والتمييز والممارسات في مست
باألطفاؿ،  االتجارالبلمسوؤلة مف جانب الكبار والممارسات التقميدية والنزاعات المسمحة وكذا 
 ورأػ البروتوكوؿ أف القضاء عمى ىذه المشكمة سيتيسر بمعالجة ىذه األسباب.

 :(3)م2111باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال لعام  االتجاراقبة بروتوكول منع وقمع ومع -6
باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ مكمبًل  االتجارُيعد بروتوكوؿ منع وقمع ومعاقبة 

ـ، والذؼ يتطمب ٕٓٓٓالتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ 
ىذا البروتوكوؿ مع ما يقتضيو الحاؿ مف متغيرات ما تطبيق أحكاـ ىذه االتفاقية بناء عمى 

بالبشر، والذؼ  االتجار، بيدؼ منع ومعاقبة مرتكبي جرائـ (ٗ)لـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ
 .(٘)سيفيد في منع ومكافحة ىذه الجريمة"

                                  
( د. محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية وماىيتيا ووسائل مكافحتيا دوليًا وعربيًا، دار الشروؽ، ٔ)

 .ٕٙـ، صٕٗٓٓ، ٔالقاىرة، ط
 ،ـٕٓٓٓمايو  ٕ٘المؤرخة في  ورة الرابعة والخمسوف الد ٖٕٙ( اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ ٕ)

 ـ.ٕٕٓٓ يوليو ٛٔحيز النفاذ في ت دخم
( اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديق واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في الدورة الخامسة والخمسوف ٖ)

 ـ. ٕٓٓٓنوفمبر ٘ٔوالمؤرخة في 
 .ٕٕ٘ـ، صٕٔٔٓ، القاىرةبالبشر، )دراسات مقارنة(، دار الكتب القانونية،  ( د. دىاـ إكراـ عمر، جريمة االتجارٗ)
 )الدليل التشريعي لتنفيذ  ٔبالبشر، ج دمحم يحيى مطر، وآخروف، الجيود الدولية في مكافحة االتجار ( د.٘)

حدة لمكافحة الجريمة باألشخاص السيما النساء واألطفاؿ المكمل التفاقية األمـ المت ومعاقبة االتجارمنػع بروتوكوؿ 
 ومابعدىا. ٕٚٗـ، صٕٓٔٓالمنظمة(، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
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 بالبشر: االتجارفي مكافحة لألمم المتحدة ثالثًا: دور الجمعية العامة 
 والتوصيات: سيامات في مجال القراراتإ -1

أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، العديد مف القرارات والتوصيات، لمكافحة جرائـ 
 :اآلتي (ٔ)بالبشر، منيا االتجار
ـ، الخاص "بتعزيز التعاوف الدولي في منع ٖٕٓٓ( الصادر عاـٖٚٔ-ٛ٘القرار رقـ)-أ

 .(2)بالبشر ومكافحتو وحماية ضحاياه" االتجار
بالنساء والفتيات"،  االتجارـ، بشأف "ٕٙٓٓ( الصادر عاـٗٗٔ-ٔٙالقرار رقـ)-ب

والذؼ يدعو الدوؿ إلى بذؿ المزيد مف الجيود لمقضاء عمى ىذه الجرائـ، السيما النساء 
 بات يشكل ىاجسًا كبيرًا، عمى العالـ.حيث والفتيات 

ـ، والمتعمق بدعوة الدوؿ أعضاء األمـ ٜٕٓٓ( الصادرعاـٗٙٔ-ٖٙالقرار رقـ) -ج
باألشخاص" وااللتزاـ  االتجارلمتحدة في "تحسيف تنسيق الجيود المبذولة لمكافحة ا

بالبشر  االتجاربالمعايير الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، ومنيا ما يخص مكافحة جرائـ 
 عمى المستوػ الدولي والوطني. 

 راالتجاـ بشأف منع ومكافحة ٕٗٓٓلسنة ٕٔ/ٕٓ( الصادر فيٙ٘ٔ–ٜ٘القرار رقـ)-د
، والذؼ حث الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة عمى اتخاذ عمييا باألعضاء البشرية والمعاقبة

بيا عمى نحو  االتجارالتدابير البلزمة لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصاؿ األعضاء البشرية و 
 .(3)غير مشروع

                                  
ـ، عمى مبعوثييا في ميمات السبلـ شراء "خدمات ٕٗٓٓبعد العديد مف الفضائح، حضرت األمـ المتحدة منذ عاـ ( ٔ)

بالنساء  وسنة واليرسؾ وغيرىا، كانت عامبًل حاسمًا في نمو صناعة البغاء واالتجارؿ في كمبوديا والباجنسية"، كما ىو الح
لغرض الدعارة، في محاولة لوقف ذلؾ كاف الحل الوحيد "الطمب"، وقد اتخذت األمـ المتحدة ىذا القرار تأسيًا بالحكومة 

ة والدبموماسية" شراء خدمات جنسية" في السويدية التي تحضر عمى القوات العسكرية وأفراد الخدمات اإلنسانية والشرط
لممزيد  الخارج، وقد اعتمدت اإلدارات السويدية ىذه السياسة بيدؼ "الحد مف المواقف التي تكوف ميينة بالنسبة لمنساء.

 انظر:
-Richard POULIN, Abolitionnistes et reglementaristes: la batailleautour du Protocolecontre la 

traite des personnes de la Convention des Uniescontre la criminalitetransnationaleorganisee, 

Revue Tiers Monde, N' 199, juillet – September 2009, p675. 

–ٛٔ( في الفترة مف ايبلندتصدر القرار في المؤتمر الحادؼ عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في بانكوؾ ) (ٕ)
بالبشر )دراسة مقارنة(، دار  ـ. راجع: د. أحمد لطفي السيد مرعي، استراتيجية مكافحة جرائـ االتجارٕ٘ٓٓإبريل  ٕٛ

 ومابعدىا. ٙـ، صٕٙٓٓ، ٕالنيضة العربية، القاىرة، ط
 .ٗٛٔبالبشر بيف القانوف الدولي والقانوف المصرؼ، مرجع سابق، ص مصطفى شحاتو، جرائـ االتجار. د( ٖ)
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 إسيامات الجمعية العامة في مجال االجتماعات والمنتديات: -2  
صدار القرارات أبرمت الجمعية  المتعمقة العامة لؤلمـ المتحدة، عدد مف االتفاقيات وا 

بالبشر، كما نظمت الكثير مف الورشات والمنتديات التي مف شأنيا  االتجارمكافحة جرائـ ب
، ودعوة الدوؿ األعضاء إلى تنفيذ بروتوكوؿ (ٔ)تطوير استراتيجية مكافحة ىذه الجريمة

وؿ مكافحة تيريب المياجريف عف طريق البر والبحر باألشخاص وبروتوك االتجارتحريـ 
والجو، المكمميف التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعاـ 

كما عينت الجمعية العامة مقررًا خاصًا يعنى بقضايا بيع األطفاؿ واستغبلليـ  ـ.ٕٓٓٓ
ـ، ٜٜٜٔاء دراسة وا عداد التقرير عاـ جنسيًا واستخداميـ في المواد اإلباحية، الذؼ قاـ بإجر 

باألطفاؿ في منطقة جنوب شرؽ أسيا، أكد فيو أف ست دوؿ في جنوب  االتجاريتعمق ب
شرؽ آسيا )الصيف، وكمبوديا، ميانمار، فيتناـ، ألوس، وتايبلند( ُتعد مناطق نشطة مف 

لمتحدة عاـ بالنساء واألطفاؿ. كما عينت الجمعية العامة لؤلمـ ا االتجارطرؼ عصابات 
 مقررًا خاصًا بشأف العنف ضد المرأة وأسبابو ونتائجو.ٜٜٗٔ

 بالبشر: االتجاررابعًا: دور االتفاقيات القميمية في مكافحة 
 م: 1951االتفاقية االوربية لحقوق االنسان لسنة  -1

والتي نصت في المادة الرابعة منيا عمى انو ال يجوز استرقاؽ او تسخير اؼ انساف ، 
 يجوز اف يطمب مف اؼ انساف اداء عمل جبرًا او سخرة. وبانو ال
 م: 1981الميثاق االفريقي لحقوق االنسان لسنة  -2

بضرورة احتراـ الكرامة االنسانية، كما حظر الميثاؽ كافة أوجو  االعتراؼحرصًا عمى 
االستغبلؿ، وذلؾ بموجب المادة الخامسة منو والتي جاء فييا لكل فرد الحق في احتراـ 

و واالعتراؼ بشخصيتو القانونية وحظر كافة اشكاؿ استغبللو وامتيانو واستعباده كرامت
خاصة االسترقاؽ والتعذيب بكافة أنواعو والعقوبات والمعاممة الوحشية والبلإنسانية أو 

                                  
بالبشر، والذؼ  ـ مناقشة ىامة بشأف االتجارٕٛٓٓجوف  ٖسبيل المثاؿ فقد أجرت الجمعية العامة ألوؿ مرة في  فعمى (ٔ)

نطاؽ ممكف أرض الواقع، يتعيف التعاوف عمى أوسع  نتج عنو إلى أف ىناؾ ثمة ىوة واسعة بيف رسالة القانوف والوضع عمى
بالبشر  مة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بغية منع االتجارفيما بيف الدوؿ األعضاء والمنظمات الدولية ذات الص

والحماية منو وكذا مبلحقة مرتكبيو، ووضع خطة عمل عالمية لدعـ التنفيذ الفعاؿ لبروتوكوؿ األمـ المتحدة لمنع وقمع 
ظمة عبر الوطنية، باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفاؿ المكمل التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المن االتجار

 الخطة عمى)المنع والحماية والمبلحقة القضائية والشراكة(، لمكافحو تمؾ الجرائـ وحماية الضحايا. لممزيد انظر:  تتركز 
 .ٗٛٔرجع سابق، صمبالبشر بيف القانوف الدولي والقانوف المصرؼ،  د. مصطفى شحاتو، جرائـ االتجار
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ـ تـ اقرار الميثاؽ االفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفل الذؼ اكتسب ٜٜٓٔالمذلة، وفي عاـ 
ؿ المواثيق االقميمية التي افردت نصوصًا خاصة بحظر تشغيل أىمية خاصة باعتباره أو 

بيـ، كما أنو الـز الدوؿ  االتجاراالطفاؿ واستغبلليـ جنسيًا واختطاؼ وبيع االطفاؿ و 
 بيـ. االتجاراألطراؼ بضرورة اتحاذ التدابير التشريعية لمنع بيع األطفاؿ و 

 م: 1994لعقاب عميو لسنة االتفاقية االمريكية الخاصة بمنع العنف ضد النساء وا -3
بالبشر لفئة خاصة متمثمة بالنساء، وقد  االتجارُتعد مف االتفاقيات الدولية التي تجـر 

 حظرت العنف البدني والجنسي والنفسي الموجو ضد النساء. 
 م: 2115بالبشر لسنة  االتجاراالتفاقية االوربية لمكافحة  -4

الجراءات القانونية وغيرىا البلزمة لتجريـ الزمت ىذه االتفاقية الدوؿ االطراؼ باتخاذ ا
بالبشر حاؿ ارتكابيا بصورة عمدية ال سيما تجريـ فعل استعماؿ الخدمات  االتجارافعاؿ 

 بالبشر. لبلتجارموضوع االستغبلؿ مع العمـ بأف الشخص المعني ضحية 
 م.2111بالبشر الصادرة عام االتجاراالتفاقية العربية لمكافحة  -5

 تمييد وتقسيم:
حدػ مظاىر اإلجراـ و  بالبشر واحدة مف أكبر التحديات المعاصرة، االتجارتمثل جرائـ  ا 
بالبشر حصرًا عمى فئة معينة، بل أصبح المعرضوف لو أكثر اتساعًا  االتجارالمنظـ فمـ ُيعد 

 بالبشر بمفيومو الحديث. لبلتجارساء ىـ عصب الحياة مف ذؼ قبل، فاألطفاؿ والن
( مف ٚ٘ويرجع األساس القانوني لممنظمات الدولية المتخصصة إلى نص المادة) 

، حيث أولت الوكاالت والمنظمات الدولية ومجمس حقوؽ اإلنساف (ٔ)ميثاؽ األمـ المتحدة
ر، وسنورد تمؾ الجيود تباعًا بالبش االتجاراىتماما شديدًا بالحقوؽ والحريات، ومنيا موضوع 

 في ثبلثة فروع عمى النحو اآلتي: 
  

                                  
اتفاؽ بيف  ىتحدة، عمى ما يمي: "أف الوكاالت المختمفة التي تنشأ بمقتض( مف ميثاؽ األمـ المٚ٘( تنص المادة )ٔ)

الحكومات والتي تطمع بمقتضى نظميا األساسية بتبعات دولية واسعة في االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعميـ والصحة 
االتفاقية، تسمى ىذه  ( مفٖٙوما يتصل بذلؾ مف الشؤوف يوصل بينيا وبيف األمـ المتحدة وفقًا ألحكاـ المادة )

 الوكاالت التي يوصل بينيا وبيف األمـ المتحدة فيما يمي مف األحكاـ بالوكاالت المتخصصة".
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 الفرع األول
 (1)بالبشر االتجاردور منظمة اليجرة في مكافحة جريمة 

ساىمت منظمة اليجرة الدولية بالتعاوف مع مكتب شؤوف السكاف والبلجئيف واليجرة 
بالبشر، وبناًء عمى  االتجارة بوزارة الخارجية األمريكية، بدور فعاؿ في تطبيق برامج مكافح

 :ما يمي مف تمؾ الجيودو بالبشر وتيريب المياجريف،  االتجارالعبلقة الوطيدة بيف جرائـ 
تقديـ العوف والرعاية لمضحايا: مف خبلؿ إعادة التأىيل االجتماعي واالقتصادؼ،  -ٔ

تاحة الفرصة أماميـ إلعادة  لمضحاياوحماية الحقوؽ اإلنسانية والقانونية  وا 
 .(ٕ)اندماجيـ في مجتمعاتيـ

بالبشر: حيث تقـو المنظمة الدولية لميجرة  االتجارإجراء األبحاث حوؿ ظاىرة  -ٕ
بالبشر وتحميميا مف المنظور اإلقميمي مف أجل تعزيز  االتجاربجمع البيانات حوؿ 

 .(ٖ)التعاوف بيف الدوؿ في محاربة الظاىرة
التي تتصدػ ليذه الجريمة واستطاعت  قياـ المنظمة بزيادة عدد مراكزىا حوؿ العالـ، -ٖ

بالبشر في أكثر  االتجارمشروع لمكافحة  ٖٓٓخبلؿ الحقبة األخيرة أف تقود حوالي 
دولة، تـ مف خبلليا تقديـ مساعدات مباشرة ألكثر مف عشرة آالؼ مف  ٓٓٔمف 

ضحايا ىذه التجارة السيما أولئؾ الذيف يصعب الوصوؿ إلييـ نظرًا ألنيـ غير 
 يـ باالتصاؿ بأؼ جيات حتى ال يفمتوا مف وضعيـ .مسموح ل

                                  
ـ وكانت قبل ىذا التاريخ عبارة عف لجنة تسمى المجنة الحكومية ٜٔ٘ٔ( تأسست منظمة اليجرة الدولية عاـ ٔ)

ـ ودخل ٖٜ٘ٔ/ ٓٔ/ٜٔولية، غير أف دستورىا تـ تأسيسو فيالدولية لميجرة األوروبية، ثـ خمفتيا منظمة اليجرة الد
ـ، وتتمتع المنظمة الدولية لميجرة ٜٜٛٔـ وجزء مف دستورىا تـ تعديمو في عاـ ٜٗ٘ٔحيز النفاذ في نوفمبر

دولة. لممزيد، انظر: موقع منظمة اليجرة الدولية  ٕٚٔبالشخصية القانونية، ومقرىا في جنيف وتضـ في عضويتيا 
 www.iom.intاإلنترنت  عمى شبكة

)2(Iom 2011 Case Data On Human Trafficking:(Globalfigures& Trends),February 2012.P 32, 
Surce site: http://ec.europa.euanti-
trafficking/download.action:jsessionid=Xn2DpBrfhvntyG2XK2TtRT4irBTpQnwJyqxr!-
1664183480?nodeld=0c5944332-d910-421a-864f-45f546ae3abb&filename=IOM + Glopal 
+ Trafficking + Data + on + Assisted+ Cases +2012.pdf&fileType=pdf 
)3( Hollifield, (james f). The polities of international migration: how can we bring the state 
back in? , in james hollifield f. B, brett ell caroline. (eds.), migration theory: talking across 
disciplines, new york, rout ledge, 2000, p. 137-186. 

http://ec.europa.euanti-/
http://ec.europa.euanti-/
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كما قامت المنظمة بإنشاء قاعدة معموماتية عالمية يتـ تغذيتيا بالمعمومات التي   -ٗ
مف الضحايا الذيف يتـ مساعدتيـ، بيدؼ  لممنظمةتحصل عمييا المراكز التابعة 

 عالـ كمو. وضع منيج يستطيع الجميع استخدامو لمساعدة ضحايا ىذه التجارة في ال
: وذلؾ مف خبلؿ قياـ المنظمة بالتنسيق مع وسائل والنشرإجراء حمبلت التوعية  -٘

اإلعبلـ المحمية والدولية باستخداـ رسائل ذات مستوػ ثقافي رفيع موجية باألساس 
 .(ٔ)لكل فئات المجتمع

في مجاؿ بناء القدرات الوطنية: وذلؾ مف خبلؿ  الحكوميةالتنسيق مع المؤسسات  -ٙ
ة الضحايا مف الفتيات والنساء كما في مصر التي انشئت مأوػ إقميمي مساعد

. إضافة إلى المشاركة الفعالة بجانب المجتمع المدني ومؤسسات (ٕ)ـٕٓٔٓعاـ
أخرػ كالجمعيات الوطنية لمصميب واليبلؿ األحمر والمؤسسات الدينية بوصفيا 

 بالبشر. االتجارشريكة في تنفيذ مشاريع مكافحة 
نظمة عدد مف الكتب، وضحت فييا أبعاد تمؾ الجريمة اإلنسانية وكيفية أصدرت الم -ٚ

التصدؼ آلثارىا السمبية والقضاء عمى أسبابيا الجذرية، ومنيا كتيبًا يضـ إرشادات 
بدءًا مف تحديد الضحايا وسؤاليـ  المساعداتحوؿ النواحي المختمفة المتعمقة ببرامج 

تقـو بعمل حمبلت لمتوعية في دوؿ  عف كيفية تمبية احتياجاتيـ الصحية، كما
 ؽ وجنوب آسيا.نشأ في كل مف أوروبا الشرقية وشر الم

قياـ المنظمة بالتنسيق والتعاوف مع عدد مف الشركاء الدولييف كالدوؿ والمنظمات  -ٛ
الدولية والييئات الحكومية والمئات مف المنظمات األىمية النشطة في مجاؿ مكافحة 

امج والسياسات الكفيمة بحسف إدارة اليجرة، وتوفير منبرًا ، ووضع البر بالبشر االتجار
مع الحكومات والمنظمات الدولية واألىمية  االتجارلمناقشة المسائل الخاصة ب

بصفة دورية، وا عداد لقاءات بيف الدوؿ المستقبمة ودوؿ المرور والدوؿ المصدرة مف 
فحة ومنع جريمة أجل إقرار إجراءات شاممة ومتسقة عمى المستوػ الدولي لمكا

 بالبشر. االتجار

                                  
)1(CherifBassiouni; et la, Addressing international human trafficking in women and children 
for commercial sexual exploitation in the 21 st century, Revue international de droit 
penal,2010/3-4 (Vol.81) p 472. 

. ٕٔ، مصر، ص ٕٔٔٓجواف  -ٕٓٔٓ( تقرير المجمس القومي لمطفولة واألمومة" وحدة منع االتجار بالبشر"، جواف (ٕ
 www.mfa.gov.egلممزيد انظر موقع المجمس عمى اإلنترنت:

http://www.mfa.gov.eg/
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 الفرع الثاني
 (1)بالبشر االتجار(في مكافحة جريمة OITجيود منظمة العمل الدولية)

بالبشر إحدػ مظاىر اإلجراـ المنظـ، لما يترتب عمييا مف مآسي  االتجارُتعد جرائـ 
ة مختمفة تمس فئات معينة مف األفراد خصوصًا المرأة والطفل الذيف ىـ عصب الحيا

، حيث أولت منظمة العمل الدولية اىتماما فعاؿ فيما (ٕ)بالبشر بمفيومو الحديث لبلتجار
بالبشر، كما وضعت المنظمة قواعد  االتجاريتعمق بالحقوؽ والحريات، ومنيا موضوع 

حقوؽ األطفاؿ تتمثل في إلغاء عمالة األطفاؿ واحدًا مف أربعة أىداؼ رئيسية ليا  يتحم
ـ بشأف الحد األدنى لسف العمل في أوؿ دورة لمؤتمر العمل ٜٜٔٔقية بعد أف اعتمدت اتفا

 :ىذه الجيود ما يمي الدولي، وتشمل
 إبرام اتفاقيات الحد األدنى لسن العمل: -1

عمالة األطفاؿ، التي عمى أبرمت منظمة العمل الدولية ثماف اتفاقيات تتعمق بالقضاء 
ـ بشأف ٖٜٚٔلسنةٖٛٔآخرىا االتفاقية رقـ تمثل المعايير األساسية لحقوؽ اإلنساف، وكاف

بشأف أسوأ أشكاؿ عمل  ٜٜٜٔلسنة ٕٛٔ، واالتفاقية رقـ(ٖ)الحد األدنى لسف االستخداـ
 .(ٗ)األطفاؿ

                                  
ـ، ويشكل دستورىا الجزء الثالث عشر مف معاىدة ٜٜٔٔ( أنشئت منظمة العمل الدولية بموجب معاىدة السبلـ لعاـ ٔ)

فرساؼ كمنظمة مستقمة بذاتيا، ثـ أصبحت وكالة متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة بموجب اتفاقية الوصل التي تـ إبراميا بيف 
ـ. وقد وافقت الجمعية العامة عمى ىذا االتفاؽ بيف ٜٗٛٔلدولية والمجمس االقتصادؼ واالجتماعي وذلؾ سنةمنظمة العمل ا

ـ وىذا ٜٙٗٔديسمبر ٗٔ( بتاريخ ٓ٘المجمس االقتصادؼ والمجمس االجتماعي ومنظمة العمل الدولية بموجب القرار رقـ )
 باألجماع عمى ىذا االتفاؽ. لممزيد انظر: بعد أف وافقت  الجمعية العامة في الدورة التاسعة والعشروف 

-Bartolomei ed  la cruz hector et euzeby alain, l’organisationinternationale du travail (o.i.t.), 
presses universitaires de france, collection que sais-je?, paris, 1997, P. 76. 

( ٗٔ – ٘وح أعمارىـ بيف)امميوف طفل في العالـ تتر  ٕٓ٘ود حوالي ( وتشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى وجٕ)
ساعة  ٚٔعامًا يعمموف في ظل ظروؼ خطيرة وفي أعماؿ شاقة، مثاؿ :عمى ذلؾ في ماليزيا حيث يعمل الطفل حوالي 

اؾ وىي مينة يوميًا في مزارع المطاط، وفي تنزانيا يعمل األطفاؿ في مجاؿ البناء، وفي الفمبيف يعمموف في صيد األسم
محفوفة بالمخاطر. لممزيد انظر: د. منتصر سعيد حمودة، حماية حقوؽ الطفل في القانوف الدولي والعاـ واإلسبلـ، دار 

 .ٜٖٔـ، صٕٚٓٓإلسكندرية، االجامعة الجديدة، 
, وبذا َفارها 62/62/8913يٍ طرف انًؤحًر انؼاو نًُظًت انؼًم انذونٍت فً  831( اػخًذث احفاقٍت انؼًم انذونٍت رقى 3)

. وحهذف االحفاقٍت ػهى انقضاء انكايم ػهى ػًم األطفال, يٍ خالل وضغ حذاً أدَى نسٍ انؼًم هى سٍ 89/62/8912فً 
إحًاو انخؼهٍى اإلنزايً, ويُؼج حشغٍم األطفال حخى سٍ انثايُت ػشرة فً األػًال انخً ٌحخًم أٌ حؼرض نهخطر, وأنزيج 

احباع سٍاست وطٍُت حريً نهقضاء فؼهٍا ػهى ػًم األطفال وأسباب ػًانت األطفال. نهًزٌذ انذول انًصادقت ػهى االحفاقٍت 
  Bureau International du Travail, Enfantsdans les travauxdangereux (ceque nous-اَظر:

savons,seque nous devons faire), rapport de l’OIT, edit l,2011, P. 21. Sur ce site 

، وىي مكممة ٜٜٜٔ/ٙٓ/ٚٔمف قبل المؤتمر العاـ لمنظمة العمل الدولية في ٕٛٔدت اتفاقية العمل الدولية رقـ ( اعتمٗ)
، وتيدؼ إلى القضاء عمى أسواء أشكاؿ عمل األطفاؿ، وا عادة تأىيل األطفاؿ العامميف ودمجيـ ٖٛٔلبلتفاقية رقـ 
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 توفير العانة لمدول لمقضاء عمى عمالة األطفال: -2
اؿ اتخذت منظمة العمل الدولية عددًا مف التدابير، لمقضاء عمى استغبلؿ األطفاؿ في األعم

الشاقة التي تترتب عمييا أضرار صحية مزمنة قد تنتيي بوفاتيـ، مف دوف مراعاة لحقوقيـ المكفولة 
في االتفاقيات والمواثيق الدولية، منيا توفير المناخ البلـز لمدوؿ التي تعاني الفقر والحروب، كوف 

متيا التربوية؛ الفقر أىـ أسباب المجوء إلى عمالة األطفاؿ، وا عانة الدوؿ عمى إصبلح منظو 
 لمكافحة مشاكل التسرب المدرسي، وتوفير مجانية التعميـ في جميع المستويات. 

 ( لمقضاء عمى عمالة األطفال:IPEC) (1)إنشاء البرنامج العالمي ايباك -3
(، والذؼ ييدؼ إلى القضاء IPECأنشأت منظمة العمل الدولية البرنامج العالمي إيباؾ )

طفاؿ، مف خبلؿ دعـ ومساعدة الدوؿ والشركاء االجتماعييف في التدريجي عمى عمالة اال
دولة عمى تقييـ ىذه المشكمة، وبمورة االستجابات الضرورية مف خبلؿ الحماية  ٖٓأكثر مف 

نفاذ القوانيف والتشريعات ودعـ الضحايا ، وتطوير التعميـ (ٕ)عمى نطاؽ واسع والوقاية وا 
 . (ٖ)إشراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة وأنشطة التدريب عمى الميارات، لمحد مف

 إجراء البحوث والدراسات المتعمقة بعمالة األطفال: -4
تقـو منظمة العمل الدولية بإجراء البحوث والدراسات مع مختمف المنظمات الدولية 
والدوؿ، في مجاؿ مكافحة عمالة األطفاؿ أو مساعدتيا عمى تدريب موظفييا عمى كيفية 

                                                                               
ي يؤدييا الطفل وىي الرؽ بكافة أشكالو وأنواعو والعمل القسرؼ اجتماعيًا، والعناية بأسرىـ، كما اقرت األعماؿ السيئة الت

واستخداـ األطفاؿ في النزاعات المسمحة واستخداميـ ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعماؿ إباحية ولمزاولة أنشطة غير 
عتيا بشكل مشروعة كالمخدرات، ودعت الدوؿ بالتنسيق مع المنظمات ذات الصمة إلى وضع قائمة ليذه األعماؿ ومراج

دورؼ، والنص في قوانينيا الداخمية عمى عقوبات جزائية بحق المخالفيف ألحكاـ االتفاقية. لممزيد انظر: موقع منظمة األمـ 
 .ٓٓٓٔـ، صٕٕٔٓـ، ) األطفاؿ في عالـ حضرؼ(، فبراير ٕٕٔٓالمتحدة لمطفولة اليونيسيف، وضع األطفاؿ في العاـ 

بمدًا،  ٛٛ( لمقضاء عمى عمالة األطفاؿ، ىو األكبر مف نوعو في العالـ، يعمل في IPEC)( ُيعد البرنامج العالمي ايباؾ ٔ)
وقد زاد عدد المشتركيف فيو بشكل كبير حيث ضـ باإلضافة إلى الدوؿ منظمات أرباب العمل، العماؿ، ممثمي قطاع 

الحكومية، شركات القطاع الخاص، الحكومات، مختمف الوكاالت، البرلمانييف، منظمات المجتمع المدني، المنظمات غير 
 مختمف وسائل اإلعبلـ والجامعات باإلضافة إلى األطفاؿ وذوييـ.

( الجدير بالذكر أف منظمة اليجرة برزت عمى عمل األطفاؿ وارتباط ذلؾ باالتجار، ففي كل سنة يتـ إكراه أكثر مف ٕ)
 ية أو الستخداميـ إلنتاج األعماؿ اإلباحية.مميوف طفل عمى الدعارة، فضبًل عف االتجار بيـ وبيعيـ ألغراض جنس

ـ عمى تطوير التعميـ وأنشطة التدريب عمى الميارات في افريقيا الوسطى وكولومبيا ٕٕٓٓ( عمل البرنامج منذ عاـ ٖ)
ـ ٕٓٔٓوالفمبيف وسيريبلنكا مف أجل سحب الجنود األطفاؿ وا عادة إدماجيـ والوقاية مف التجنيد، واصدر البرنامج عاـ 

الشتراؾ مع منظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية كتابًا، يحتوؼ عمى أسوء أشكاؿ عمل األطفاؿ في حاالت النزاع با
 وما بعد النزاع. مشارًا إليو:

-Delphinebrulhart et autres, analysed’une organization, (l’oit/l’ipec), 
seminaireenfantstravailleurs, universite de fribourg, france manghardt, P. 7. 
Sur cesite:http://www.unifr.ch/socsem/cours/compte_rendu/oit.pdf 

http://www.unifr.ch/socsem/cours/compte_rendu/OIT.pdf
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ير الدولية لمعمل، وتقديـ الدعـ لبلتحادات النقابية العالمية والوطنية كي تشارؾ احتراـ المعاي
، كما وضعت (ٔ)بالبشر االتجاربنشاط في منع ممارسات العمل القسرؼ وممارسات 

، في بمداف عدة، منيا عمى سبيل االتجارالمنظمة عدد مف مشاريع القوانيف المتعمقة ب
يا، جميورية مولدوفيا، لبناف، جزر المالديف، موريتانيا، المثاؿ: ألبانيا، أوكرانيا، سور 

 . )ٕ(والواليات المتحدة األمريكية
 الفرع الثالث

 بالبشر االتجارجيود منظمة اليونيسيف في مكافحة جريمة 
ُتعد منظمة اليونيسيف إحدػ المنظمات المتخصصة التابعة لؤلمـ المتحدة، التي تمعب 

ضايا الطفولة، حيث دعت الدوؿ األعضاء منذ تسعينات القرف دورًا رئيسيًا فيما يتعمق بق
الماضي إلى حظر جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ ودعـ مكافحتيا، وفقًا التفاقية منظمة 

 ، (ٖ)ـٜٜٜٔالعمل الدولية، التي اعتمدت في يونيو 
 : (ٗ)باألطفال اآلتي االتجارومن ضمن جيود اليونيسيف في مكافحة 

ر التدريب ي: تقـو اليونيسيف بتوف(٘)االتجارت لؤلطفاؿ الناجيف مف تقديـ الخدما -ٔ
بالبشر  االتجارلممنظمات غير الحكومية المحمية التي تدير مراكز إيواء لمنساء ضحايا 

 وخطًا ساخنًا لمضحايا.
تنظيـ المبادرات والمؤتمرات والندوات وعقد العديد مف االتفاقيات مع الدوؿ ذات العبلقة  -ٕ

بالبشر: تسعى منظمة اليونيسف إلى وضع العديد مف المبادرات والندوات  االتجارب
 . ٙ()والمؤتمرات وعقد االتفاقيات لمحد مف استغبلؿ األطفاؿ جنسيًا وفي إنتاج المواد اإلباحية

السعي لبناء قدرات الدوؿ في حماية الطفل: مف خبلؿ دعـ الحكومات في بناء وتعزيز  -ٖ
، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة وموظفي ٚ()لالنظـ الوطنية لحماية الطف

                                  
)1(un.doc a/hrc/10/64,p 24. 
(2)david weissbrodt et la et la societe anti-esclavagiste international, abolirl’esclavage et ses 
forms contemporariness, op.cit, par p35  

، ٖٜ( لممزيد انظر: موقع مؤتمر العمل الدولي، التقرير العالمي بعنواف "تحالف عالمي لمكافحة االتجار بالبشر"، الدورة ٖ)
 .ٖٛـ، ص ٕ٘ٓٓ، ٔجنيف، ط

دراسة في ضوء الشريعة اإلسبلمية والقانوف الدولي وبعض التشريعات ( د.ىاني السبكي، عمميات االتجار بالبشر )ٗ)
 .ٜٜٖـ، ص ٕٓٔٓالعربية واألجنبية(، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

)5(Bureau international des droits des enfants,Les dimensions internationals de 
l’exploitationsexuelle des enfants, Rapport Global, op,cit. P.27. 

 ( متاح عمى الموقع التالي:ٙ)
www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/UNICEF_Guidelines_on_the_Protection_of_Child_Victi

ms- of-Trafficking.pdf 
)7  ( N.N doc A/HRC/10/64, P.37 surce 
lien:http://www2.ohchr.org.english.bodies.hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.64 - ar,ppdf 

http://www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/UNICEF_Guidelines_on_the_Protection_of_Child_Victims-%20of-Trafficking.pdf
http://www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/UNICEF_Guidelines_on_the_Protection_of_Child_Victims-%20of-Trafficking.pdf
http://www2.ohchr.org.english.bodies.hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.64-%20ar,ppdf
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اليجرة واألخصائييف االجتماعييف في مجاؿ حقوؽ األطفاؿ، وتدابير حماية األطفاؿ ضحايا 
 في كل مف صربيا والجبل األسود وأنغوال، وعدد مف الدوؿ العربية منيا اليمف. االتجار

بالتنسيق مع الكثير مف الجيات والوكاالت الجدير بالذكر أف منظمة اليونيسيف قامت 
المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والدوؿ ومنظمات العماؿ، والباحثيف واألكاديمييف 

، (ٔ)(IPECوأطراؼ المجتمع المدني الفاعمة، ومنيا منظمة العمل الدولية )برنامج إيباؾ )
، كما (ٕ)االتجارجرائـ عمى نشر الوعي وا عبلـ جميع فئات المجتمع في كل دولة بخطورة 

قامت منظمة اليونيسيف باالشتراؾ مع منظمة السياحة العالمية والمنظمة الدولية إلنياء 
بغاء األطفاؿ في السياحة اآلسيوية، إضافة إلى قياـ المنظمة  باالشتراؾ مع منظمة العمل 

 االتجارمكافحة جرائـ  الدولية، واالتحاد البرلماني الدولي، بإعداد دليبًل تدريبيًا لممساعدة في
 .(ٖ)باألطفاؿ، والذؼ استفاد منو المشرعوف عمى نطاؽ واسع حوؿ العالـ بعد ترجمتو

(ٗ) 
مف بيف المياـ المسندة إلى مجمس حقوؽ اإلنساف ُمنّذ إنشائو، استخبلؼ لجنة حقوؽ 

 :ما يمي ، ومف أبرز ىذه المياـ٘()بعة لؤلمـ المتحدة في جميع مياميا ومسؤولياتيااإلنساف التا
 تشجيع الدوؿ عمى تنفيذ تعيداتيا بشأف حقوؽ اإلنساف وجميع المسائل المرتبطة بيا. -ٔ
ـ، بشأف ٕٓٔٓـ ومايوٕٛٓٓتقديـ التوصيات المقدمة التي عقدت بيف ديسمبر -ٕ
بمدًا، وحث الدوؿ عمى مواصمة  ٘ٚألطفاؿ في بالبشر والسيما النساء وا االتجارمنع 

 .(ٙ)بالبشر وحماية ضحاياه االتجارتكثيف الجيود لمنع 
                                  

)1(Training manual to fight trafficking in children for labour, op.cit.p4 
)2(Training manual to fight trafficking in children for labour, op. cit. 5. 

 ( متاح عمى الموقع التالي:ٖ)
Hhtp://www.ip.org/PDF/publvations childtrafic - fr.pdf 

مايو  ٛ( الصادر بتاريخ L/60/A.48ـ وبأغمبية مطمقة، القرار )ٕٙٓٓمارس  ٘ٔـ المتحدة في ( تبنت الجمعية العامة لؤلمٗ)
دوؿ وامتناع  ٗدولة مف أعضاء األمـ المتحدة ومعارضة  ٓٚٔـ، والقاضي بإنشاء مجمس حقوؽ اإلنساف بموافقة ٕٙٓٓمايو 

المباشر ويستند في عضويتو إلى التوزيع دوؿ عف التصويت، تنتخب مف أغمبية أعضاء الجمعية العامة باالقتراع السرؼ  ٖ
سنوات، مقر المجمس جنيف ويجتمع بانتظاـ طواؿ العاـ بناًء عمى طمب مف  ٖالجغرافي العادؿ، مدة فترة والية الدوؿ األعضاء 

 .ٕ٘ٔأحد أعضائو يحظى بتأييد ثمث أعضاء المجمس. لممزيد، انظر: د. صالح زيد قصيمة، مرجع سابق، ص
ة حقوؽ اإلنساف سابقًا برنامجًا يمنع مف استغبلؿ األطفاؿ في العمل، تعتبر عمالة األطفاؿ كجرائـ دولية ( اعتمدت لجن٘)

مثل: بيع األطفاؿ والممارسات المماثمة. بغاء األطفاؿ، واالتجار باألطفاؿ ألغراض المواد اإلباحية واالتجار الدولي 
-سف القانونية في األعماؿ المنزلية الوضيعة. لممزيد انظر: باألطفاؿ ألغراض غير أخبلقية، توظيف األطفاؿ دوف ال

David Weissbrodt et la Societe anti-esclavagiste international, Abolirl’eselavage et ses forms 
contemporaines, op.cot, par 130. 

 .ٖٙ( الفقرة A/65/209( الوثيقة: )ٙ)
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باألطفاؿ  االتجاردعوة جميع الدوؿ إلى اتخاذ جميع التدابير البلزمة لمقضاء عمى  -ٖ
باألطفاؿ وتفكيكيا، وتمبية  االتجاروتجريمو، وتفعيل التنسيق والتعاوف لمنع إنشاء شبكات 

 اجات الضحايا.احتي
إجراء المزيد مف التحميل لؤلسباب الجذرية لبيع وبغاء األطفاؿ واألفعاؿ التي  -ٗ

تنطوؼ عمى مواد إباحية لؤلطفاؿ، ودراسة جميع العوامل التي تسيـ في ىذه الظاىرة، 
 وتقديـ توصيات بشأف الطرؽ العممية لمنعيا ومكافحتيا.

تياكات مزعومة لمبروتوكوؿ السعي لمحصوؿ عمى معمومات أو شكاوػ بشأف ان -٘
االختيارؼ التفاقية حقوؽ الطفل بخصوص بيع األطفاؿ ودعارتيـ والصور الخميعة لعاـ 

 .(ٔ)ـ مف قبل المنظمات غير الحكومية والحكومات واألفرادٕٓٓٓ
 االتجارقوانيف واتخاذ التدابير بغية مكافحة التشجيع الدوؿ عمى ضرورة سف  -ٙ

 . (ٕ)بالمياجريف وتيريبيـ
عييف مقرر ثالث خاص يختص بأشكاؿ الرؽ المعاصرة بما في ذلؾ أسبابيا ت -ٚ

صدار عدد مف التوصيات بخصوص  باألشخاص وبخاصة النساء  االتجاروعواقبيا، وا 
 :اآلتي (ٖ)واألطفاؿ، مف تمؾ التوصيات

بالبشر مف الدعـ والمساعدة  االتجارقياـ الدوؿ بتأميف واستفادة جميع ضحايا  -أ 
 ض النظر عف وضعيـ بالنسبة لقوانيف اليجرة.بغة ليـ خصصالم

 باألشخاص دوف المساس بحقوؽ الضحايا األساسي. االتجاراتخاذ تدابير لمنع  -ب 
إنشاء ىيئات رصد إقميمية تستعرض تنفيذ الصكوؾ المعيارية وخطط العمل وتقدـ  -ج 

 التوصيات.
عف قياـ المقرر الخاص المعني بأشكاؿ الرؽ بطمب وتمقي وتبادؿ المعمومات  -د 

أشكاؿ الرؽ المعاصرة مع الحكومات، وىيئات المعاىدات، واإلجراءات الخاصة 
والوكاالت المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، 

 وغيرىا مف المصادر المعنية، بما فييا المعمومات المتعمقة بممارسات الرؽ.
                                  

)1) ECPAT International, Renforcer les loiscontrel’exploitationsezuele des enfants. (Guide 
protique), 2008, p24. Sur ce site: 

http://www.ecpat.net/ei/publications/Lega_Reform/Legal_ Instrument_Fr_Final.pdf. 
)2) UN.doc. A/HRC/14/16. 

 ( لممزيد انظر:ٖ)
-David Weissbrodt et la Societe anti-esclavagiste international, Abolirl’esclavage et ses forms 
contemporaines, op.cit, par 40. 

http://www.ecpat.net/ei/publications/Lega_Reform/Legal_%20Instrument_Fr_Final.pdf
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 ةـــنتــ ااخل
 (1)(نَِّسيَنآ َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا أن)

 توصمنا إلى العديد مف النتائج والتوصيات أىميا: مف خبلؿ ىذه الدراسة 
 أواًل: النتائج.

 خمص الباحث إلى عدد مف النتائج أىميا:
يعني" البيع والشراء لؤلشخاص  لبلتجاريتبيف مف الدراسة أف المعنى المغوؼ   -ٔ

ا ىو إال عمل مادؼ أساسو التعامل الطبيعي بيذا المعنى م االتجارالطبيعييف" و 
 .االتجارالذؼ تقع منو المنفعة محل 

بالبشر اليمني  االتجاربالبشر في قانوف مكافحة  االتجاربينت الدراسة أف تعريف  -ٕ
:" كل مف قاـ بتطويع أو نقل أو تنقل أو ايواء أو تسمـ أو تسميـ أو استقباؿ شخص ىو

أـ عبر حدودىا الوطنية بقصد استغبلليـ، إذا تـ ذلؾ  داخل الجميورية سواءً  -أو أكثر
بواسطة استعماؿ القوة أو التيديد أو بيما أو بواسطة االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع، 
أو إساءة استعماؿ السمطة، أو استغبلؿ حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو 

بشخص  االتجارقة شخص عمى تمقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصوؿ عمى مواف
بالبشر كل مف أىدػ أو باع أو  االتجارآخر لو سيطرة عميو، كما ُيعد مرتكبا لجريمة 

 عرض لمبيع أو شراء شخصًا أو أكثر أو وعد بيما.
وضحت الدراسة أنو وفقًا لبروتوكوؿ باليرمو ال يوجد بيف الضحية فيما إذا كاف  -ٖ

يرًا، مع أف البروتوكوؿ يعطى اىتماما كبيرًا ة، أو رجبًل صغيرًا، أو كبأ الضحية إمر 
لفئتيف مف األشخاص بصرؼ النظر عف السف أو الجنس، وأف البروتوكوؿ لـ يعطى 

تجنيد بالبشر عمى  لبلتجارتعريفًا محددًا لبلستغبلؿ الجنسي، اشتمل في تعريفو 
لقوة أو األشخاص أو نقميـ أو تنقيميـ أو إيواؤىـ أو استقباليـ بواسطة التيديد با

استعماليا أو غير ذلؾ مف أشكاؿ القسر أو االختطاؼ أو االحتياؿ أو الخداع أو 
استغبلؿ السمطة أو استغبلؿ حالة استضعاؼ أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل 
موافقة الضحية، واستغبللو في الدعارة أو االستغبلؿ الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا 

 .ستعباد أو نزع األعضاءأو االسترقاؽ أو اال
التعريفات التي أوردىا رجاؿ الفقو كانت قاصرة لـ تشمل كافة المسائل التي ينبغي أف  -ٗ

 بالبشر.    االتجارإدخاليا في نطاؽ جريمة 

                                  
 (.ٕٙٛسورة البقرة اآلية ) (ٔ)
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 بالبشر. لبلتجارتبيف مف الدراسة أف ىناؾ اسباب  -٘
غير مشروع، بالبشر وتيريب المياجريف تتمثل في أنيما عمل  االتجاراتفاؽ بيف  وجود -ٙ

 بالبشر وتيريب المياجريف وتيريب األطفاؿ. االتجاركما ىناؾ اختبلؼ بيف 
صادقت الجميورية اليمنية عمى العديد مف االتفاقيات الدولية واإلقميمية في مجاؿ  -ٚ

 بالبشر. االتجارمكافحة 
بالبشر، في  االتجارتنوع األساليب التي تستخدميا العصابات اإلجرامية في جرائـ  -ٛ

 داع واالحتياؿ والتيديد بالقوة. الخ
أف الجماعات االجرامية المنظمة تسعى إلى استغبلؿ األطفاؿ في ممارسة البغاء، وبيع  -ٜ

 أعضاء الجسـ وغيرىا مف االعماؿ غير المشروعة.
 ثانيًا: التوصيات.

 :اآلتي انتيى الباحث إلى عدد مف التوصيات أىميا
ت الحكومية وغير الحكومية لمكافحة ضرورة تعزيز التعاوف والتنسيق بيف الجيا -ٔ

 بالبشر، لتحقيق األىداؼ السامية التي تحفع حقوؽ اإلنساف وتكفل كرامتو. االتجار
، والمنشوراتمقاءات التوعوية، وتوزيع الممصقات الندوات و التكثيف الجيود في عقد  -ٕ

ف وقياـ وسائل االعبلـ المختمفة بدورىا في توعية الناس عف االثار المترتبة ع
 بالبشر ووضع الحموؿ لذلؾ. االتجار

ضرورة إنشاء مراكز ودوائر وىيئات متخصصة أسوة بالدوؿ العربية لمكافحة  -ٖ
 بالبشر. االتجار

القضائية( وتطوير أساليب  -تفعيل دور أجيزة الحكومة )الضبطيةبيوصى الباحث  -ٗ
 الرقابة والحماية مف ىذه الجرائـ.

المعنية في اليمف ومؤسسات األمـ المتحدة تعزيز التعاوف والتنسيق بيف الجيات  -٘
 ذات العبلقة، ومنيا عمى سبيل المثاؿ منظمة اليونيسيف. 

ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاممة في مركز المعمومات، بالتنسيق مع  -ٙ
 بالبشر. االتجارالجيات المعنية ذات العبلقة لمكافحة 

، لدراسة األماكف والفئات نيةتكميف الجيات المعنية القياـ بتشكيل لجاف ميدا  -ٚ
بالبشر، والخروج برؤية فعالة لمكافحة  االتجاروالمناطق التي تتكرر وتكثر فييا أشكاؿ 

 بالبشر .  االتجار
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 قائمة المصادر والمراجع 
 :اللغة معاجه أوال:
ىيم الترزي، مطبعة ، تحقيق/ ابرا11تاج العروس من جواىر القاموس، لمشيخ/ دمحم بن مرتضى الحسيني الزبيدي، ج .1

 م.1972حكومة الكويت، 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.3، ط1لسان العرب لإلمام العالمة/ ابن منظور، ج .2
مختار الصحاح لمشيخ/ دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ترتيب، محمود خاطر، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان،  .3

 م.2116ىـ،1437

 :املتخصصة العلنية والبحوث املؤلفات ثانيًا: 
 م.2111، 1د. أحمد شفيق السكرى، الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، السكندرية، ط .1
، 2بالبشر )دراسة مقارنة(، دار النيضة العربية، القاىرة، ط االتجارد. أحمد لطفي السيد مرعي، استراتيجية مكافحة جرائم  .2

 م.2116
 م.2118، 1أ. أمير فرج يوسف، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار المطبوعات الجامعية، السكندرية، ط .3
بالبشر وبخاصة األطفال من جية النظرة العممية النفسية واالجتماعية والقانونية، دار  االتجارد. أميرة دمحم بكر، البحرين،  .4

 م.2111النيضة العربية، القاىرة، 
بالبشر، نظرة في أبعادىا القانونية واالجتماعية واالقتصادية، منشورات  االتجارد الرزاق المشيداني، جرائم د. أكرم عب .5

 م.2114المنظمة العربية لمتنمية الدارية، جامعة الدول العربية، القاىرة، 
أسبابيا(، -أركانيا -بالبشر جاراالتآيات دمحم مسعود، بحث مقدم في الندوة العممية التي اقامتيا مممكة البحرين بع)مفيوم  .6

 م.2118
، 1بالبشر كجريمة منظمة عابرة لمحدود المركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، ط االتجارحامد سيد دمحم،  .د .7

 م.2111
م واالتفاقيات الدولية 2111لسنو  64د. خالد مصطفى فيمي، النظام القانوني لمكافحة البشر في ضوء القانون رقم  .8

 م. 2111يعات العربية، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، القاىرة، والتشر 
 م.2111بالبشر، )دراسات مقارنة(، دار الكتب القانونية، مصر،  االتجارد. دىام إكرام عمر، جريمة  .9

تفاقيات بالبشر في القانون المصري والتشريعات المقارنة في ضوء المواثيق واال  االتجارد. رامي متولي القاضي، مكافحة  .11
 م.2113، 1الدولية، دار النيضة العربية، القاىرة، ط

 م. 2115بالبشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي، المكتبة القانونية، القاىرة، االتجارد. سوزي عدلي ناشد،  .11
امعة باجي مختار/ د. صالح زيد قصيمو، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق االنسان، رسالة دكتوراه  مقدمة إلى ج .12

 م.2119عنابة/ الجزائر، 
، 1د. عبد الولي احمد المرىبي، مكافحة جرائم االختطاف والتقطع،" دراسة مقارنة"، شركة ناس لمطباعة، القاىرة، ط .13

 م.2119
اه، كمية بالبشر، رسالة دكتور  االتجارد. عطيات ربيع عبد المغني عبدهللا، التنسيق بين األجيزة الحكومية لمواجية ظاىرة  .14
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 التصوير اإللكرتوني )الفيديو(

 ــات اجلنائــــــيفــي اإلثبـ وحجيته

 ( دراشـــة مقارىـــة ) 

 

 

 

 إعـــداد

 د/ صاحل حييى رزق ىاجيمقدو . 

 حبوث الشرطةباحث أول مبركس 

 حبوث الشرطةحيائية مبركس ـال الدراشاترئيض قصه 
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 املقدمــة:
الحمد  رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى نبينا دمحم وعمى الو وصحبو اجمعيف، أما 

 بعد:
ما الشؾ فيو أف نظرية اإلثبات الجنائي ىي األساس الذؼ تقـو عميو قواعد اإلجراءات م

الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة الى حيف صدور الحكـ فييا مف السمطة القضائية بموجب 
، واإلثبات في المواد الجنائية ىو كل ما يؤدؼ الى إظيار الحقيقة؛ (ٔ)السمطات الممنوحة ليا

عمى المتيـ في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتيا، وىذا يعني وألجل الحكـ 
 .(ٕ)إقامو الدليل عمى وقوع الجريمة وعمى نسبتيا إلى المتيـ

ولما كاف اليدؼ مف اإلثبات ىو بياف الواقعة المعروضة، فإنو في سبيل ذلؾ تستخدـ 
شيء يفيد في اظيار عناصر  وسائل معينة لغرض اكتشاؼ حالة او مسألة أو شخص أو أؼ

 اإلثبات المختمفة ونقميا إلى المجاؿ الواقعي الممموس.
ومف ىذه الوسائل المستخدمة في بياف الواقعة المعروضة التصوير اإللكتروني الذؼ 
أضاؼ قيمة عممية حديثة في نقل صورة صادقة لبلماكف واألدلة، نظرَا لما تتمتع بو الصورة 

ضفي عمييا قدرَا مف الحجية قد ال تتوفر في غيرىا مف وسائل اإلثبات مف قيمة عالية كبيرة ت
األخرػ، فيي تعد لسانَا فصيحَا ودليبَل ناطقا يثبت اقتراؼ الجريمة متى كانت الصورة خالية 

 مف التحريف والخداع.
 :البحثأىمية 

فاقت تمعب أجيزة التصوير اإللكترونية دورَا بارزَا في مجاؿ اإلثبات الجنائي، حيث  -
أىميتيا في ىذا المجاؿ العديد مف الوسائل األخرػ وذلؾ ألنيا تعمل عمى الحد مف 
وقوع الجرائـ، إضافة الى كشفيا بعد وقوعيا، فيي تنقل صورة تجسد الوقائع التي 
حدثت كما ىي إذا لـ يجر عمييا تحريف، وبالتالي يمكف اف تنقل لممحكمة ما ال 

 سيما إذا تـ ذلؾ بواسطة شريط الفيديو.يستطيع شاىد الرؤية أف ينقمو وال
مواكبة استخداـ المجرميف األساليب العممية والتكنولوجيا الحديثة في اقتراؼ جرائميـ،  -

ومحاولة اإلفبلت مف العدالة، مما يستوجب عمى أجيزة العدالة االستعانة بالتقنيات 

                                  
 .ٕٜـ، صٜٜٜٔي تقدير األدلة، مكتبة دار الثقافة، عماف، ( د. فاضل زايدف دمحم، سمطة القاضي الجنائي فٔ)
( د. دمحم عيػػػد الغريػػػب، حريػػػة القاضػػػي الجنػػػائي فػػػي االقتنػػػاع اليقينػػػي وأثػػػره فػػػي تسػػػبيب األحكػػػاـ الجنائيػػػة، النسػػػر الػػػذىبي ٕ)

 .٘ـ، صٜٜٚٔ، القاىرةلمطباعة ، 
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ات أجيزة التصوير الحديثة إلثبات الوقائع وتحديد شخصية مرتكبييا، ومف ىذه التقني
 اإللكترونية.

لمتخفيف مف األعباء عمى األجيزة العاممة في مجاؿ اإلثبات الجنائي، لما تتعرض لو  -
مف عقبات وتحديات لمحفاظ عمى أمف واستقرار المجتمع، يتطمب بالضرورة االىتماـ 

 بأساليب عممية وتكنولوجية متطورة لبلرتقاء بمستوػ األداء.
يعمل عمى  حيثيعطي صورة طبق األصل لمسرح الجريمة، التصوير اإللكتروني  -

معالجة بعض األخطاء البشرية فيما قد يغفل عنو المحقق مف مبلحظات أو بيانات 
 ليا أىمية، أو يدور حوليا بعض التساؤالت.

 مشكمة البحث:
موضوع التصوير اإللكتروني) الفيديو( وحجيتو في اإلثبات الجنائي مف  يعتبر

يثة واليامة وخاصة في الجميورية اليمنية، األمر الذؼ ينتج عنو العديد مف المواضيع الحد
اإلشكاليات القانونية اثناء تطبيقو، مما يتطمب تحديد ىذه اإلشكاليات ودراستيا ومعالجتيا. 

 :ما يمي ومف أىميا
  كيفية تنظيـ المراقبة بالتصوير) الفيديو( في حوؿ وجود فجوة في التشريع اليمني

 الخاصة والعامة. األماكف
 .عدـ وجود رؤية واضحة لموقف الفقو والقضاء في ىذا الموضوع 
  وجود تناقض في التشريعات بيف حماية الحقوؽ والحريات لؤلفراد وبيف واجبات

رجاؿ الشرطة، ففي الوقت التي تحمي فيو كافة دساتير وقوانيف دوؿ العالـ حقوؽ 
مساس بيا مف قبل رجاؿ الشرطة األفراد ومنو الحق في الخصوصية، وتجـر أؼ 

مف ناحية، فإف ىذه القوانيف ىي ذاتيا مف تطالب رجاؿ الشرطة بالحفاظ عمى 
األمف العاـ والسكينة العامة قبل وقوع الجريمة، وضبط مرتكبي الجرائـ بعد 
وقوعيا ولف يتأتى ليـ القياـ بيذا الواجب إال باالستعانة باالستدالالت واألدلة 

 في ىذه المرحمة ويدخل في ذلؾ التصوير. جمعونيايالتي 
لػذلؾ: سيتـ مف خبلؿ ىذا البحث مناقشة ىذه اإلشكالية وطرح الرأؼ مع المقترحات 

 لتوظيفو التوظيف القانوني الصحيح. 
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 أىداف الدراسة: 
السعي إلى وضع تصور عاـ يوازف بيف تحقيق المصمحة العامة ممثبًل بحفع األمف  -ٔ

منع الجريمة مف ناحية، وبيف ضماف حقوؽ وحريات األفراد والنظاـ في الدولة و 
 األساسية مف ناحية أخرػ بحيث ال يطغى أحدىما عمى اآلخر.

محاولة التعرؼ عمى أوجو القصور في التشريع اليمني والتشريعات المقارنة فيما  -ٕ
 يخص تنظيـ ومراقبة عممية التصوير اإللكتروني في األماكف العامة والخاصة.

 الدراسة: تساؤالت
تطرح دراسة التصوير اإللكترونية وحجيتو في اإلثبات الجنائي العديد مف التساؤالت. 

 أىميا ما يمي:
 ما المقصود بالتصوير اإللكتروني، وماىي أنواعو وطبيعتو؟ -ٔ
 ما مدػ مشروعية الدليل المستمد مف أجيزة التصوير في األماكف الخاصة؟ -ٕ
 جيزة التصوير في األماكف العامة؟ما مدػ مشروعية الدليل المتحصل مف أ -ٖ

 منيج البحث: 
 يقـو عمى: سنتبع في ىذه الدراسة منيجا مزدوجا بصفة رئيسية، 
 المنيج الوصفي التحميمي، أؼ الوصف والتحميل.-
 المنيج المقارف.-

 كما سنتبع أسموب الجمع بيف ىذيف المنيجيف في معظـ جوانب البحث وذلؾ مف خبلؿ
 :اآلتي

 ورد في المؤلفات العامة، والرسائل العممية، واألبحاث. استخبلص ما -
 تجميع النصوص القانونية.-
تجميع اآلراء الفقيية لبعض فقياء القانوف المقارف لمعرفة أحكاـ التشريعات المتعمقة -

 نتائج محددة.الخروج ببجزئيات البحث، ومف ثـ 
 خطة البحث: 

 بقيما مطمب تمييدؼ عمى النحو اآلتي: سوؼ يتناوؿ الباحث ىذه الدراسة في مبحثيف يس
 المطمب التمييدؼ: ماىية اإلثبات الجنائي.
 المبحث األوؿ: ماىية التصوير اإللكتروني.

 المبحث الثاني: حجية التصوير اإللكتروني في اإلثبات الجنائي.
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 املطلب التنهيدي
 ماهية اإلثبات اجلنائي

يرة بفضل الطفرة العممية اليائمة في مف المعمـو أف اإلثبات قد طرأ عميو تطورات كب
فيي طفرة قامت عمى نظريات وأصوؿ عممية  ،وسائل اإلثبات والتي لـ تكف معروفة مف قبل

دقيقة استطاعت أف تزود القاضي الجنائي بأدلة تربط أو تنفي العبلقة بيف المتيـ والجريمة. 
 .(ٔ)دانة أو البراءةوأصبح القضاء يعوؿ عمييا كأدلة فنية يؤسس عمييا األحكاـ باإل

، ومنيا ما (ٕ)واألدلة الجنائية أنواع منيا ما ىو دليل قولي كاعتراؼ المتيـ و شيادة الشيود
ىو دليل مادؼ كالقرائف، والدالئل كالتصوير اإللكتروني، وبالتالي تبقى لؤلدلة المادية 

العممية الحديثة. لذلؾ خصوصيتيا ومف ىنا جاءت أىمية األدلة المادية والتعامل معيا بالوسائل 
 ، عمى النحو اآلتي:في فرعيف سنتناوؿ في ىذا المطمب تعريف اإلثبات الجنائي وأىميتو
 الفرع األول

 تعريف الثبات الجنائي
معنى لغوؼ، ومفيـو اصطبلحي لفقياء القانوف الجنائي وسوؼ أبيف ذلؾ عمى  لؤلثبات
 النحو التالي:

 أواًل: معنى الثبات لغة:
 .(ٖ)يء يثبت ثباتا وثبوتا فيو ثابت، فيو الدليل، أو البرىاف أو البينة أو الحجةثبت الش

كممة اإلثبات ىي: مصدر رباعي مف الفعل: أثبت، عمى وزف أفعل، إفعااًل وىو يدؿ 
ببل زمف محدد؛ وىو فعل رباعي ويبدأ باليمزة، والمصدر: "إثبات"، ودخمت  فعلعمى حدوث 

. ويسمى تأكيد وجود الحق بالبينة "إثباتًا"، وىناؾ لفع بمعنى عميو األلف والبلـ لمتعريف
الدليل المشتق مف المصدر إثبات، وىو ثبت بفتحتيف، والجمع أثبات، كسبب وأسباب، ويسمى 

 .(ٗ)الحق لصاحبو بعد أف كاف متزلزال بيف المتداعيف" استقرارالدليل "ثبتًا" إذ ىو يؤدؼ إلى 

                                  
 .ٖـ، صٕ٘ٓٓالجنائي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية ، ( د. حسنيف الدمحمؼ بوادؼ، الوسائل العممية الحديثة في اإلثبات ٔ)
األدلة القولية وىي تمؾ التي تنبعث مف عناصػر شخصػية تتمثػل فيمػا يصػدر مػف الغيػر مػف  -ٔ( األدلة عدة أنواع منيا: ٕ)

ديػػة أدلػػة ماديػػة ىػػي: التػػي تنبعػػث مػػف عناصػػر ما -ٕأقػػواؿ تػػؤثر فػػي اقتنػػاع القاضػػي وىػػي اعتػػراؼ المػػتيـ وأقػػواؿ الشػػيود. 
ناطقػػة بنفسػػػيا وتػػػؤثر فػػي اقتنػػػاع القاضػػػي بطريػػػق مباشػػر مثػػػل األدوات التػػػي اسػػػتخدمت فػػي ارتكػػػاب الجريمػػػة أو البصػػػمات 

أدلػػة قانونيػػة وىػػي: تمػػؾ التػػي  - ٖوالحصػػوؿ عمػػى ىػػذه األدلػػة يكػػوف عػػف طريػػق المعاينػػة أو الضػػبط أو التفتػػيش أو الخبػػرة. 
أبػو العػػبلء عمػى أبػػو العػبل النمػر، الجديػػد فػي اإلثبػػات الجنػائي، دار النيضػػة نػص عمييػا المشػػرع. مثػل القػػرائف القانونيػة، د. 

 .ٕٔـ، صٕٓٓٓالعربية، القاىرة،
 .ٜٔ(  دمحم بف مكـر بف منظور األفريقي المصرؼ، لساف العرب، الجزء الثاني، دار صادر، بيروت، صٖ)
 .ٜٙـ، صٜٓٔٔيرية، القاىرة، ( مختار الصحاح. لدمحم بف أبي بكر عبدالقادر الرازؼ، المطبعة األمٗ)
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و الدليل، أو البينة، أو الحجة عمى حقيقة ما. واإلثبات فاإلثبات ىو تقديـ البرىاف، أ
 يعني تأكيد الحق بالبينة، والبينة ىي الدليل أو الحجة.

 ثانيا تعريف الثبات )في المواد الجنائية(: 
عرؼ كثير مف فقياء القانوف الجنائي معنى اإلثبات، وتباينت تعريفاتيـ لئلثبات 

 .(ٔ)الذؼ ينظر مف خبللو نظر كل منيـ والمنظور وجيةباختبلؼ 
سنادىا إلى المتيـ أو  واإلثبات ىو إقامة الدليل عمى وقوع الجريمة أو عدـ حصوليا، وا 
براءتو منيا، أو بمعنى آخر ىو التوسل بإجراءات الخصومة الجنائية لمكشف عف الحقيقة 

نتاج التي يبنى عمييا الحكـ، أو ىو النتيجة التي تحققت باستعماؿ ىذه الوسائل أؼ ا
، وحتى يتحقق الدليل تمر عممية اإلثبات بثبلث مراحل: تبدا بجمع عناصر (ٕ)الدليل

االستدالؿ في الواقعة، ثـ تقَّدـ ىذه العناصر لسمطة التحقيق االبتدائي، فإذا أسفر ىذا التحقيق 
عف دليل أو أدلة ترجح معيا إدانة المتيـ قدمتو لممحكمة، وىي صاحبة الحق في قبولو أو 

 و.رفض
ويعرفو البعض بأنو: "إقامة الدليل لدػ السمطة المختصة باإلجراءات الجنائية عمى حقيقة 
قياـ الجريمة. أو عدـ قياميا، وبالطرؽ المشروعة قانونًا وبياف حقيقة نسبتيا إلى المتيـ 

 .ٖ()وشركائو
ت ـ، اإلثبات بأنو "...... واإلثبإٜٜٔ( لسنة ٕٔوعرؼ قانوف اإلثبات اليمني رقـ )

 .(ٗ)إقامة الدليل بالطرؽ القانونية إلثبات الحق المتنازع عميو أو نفيو"
ويرػ البعض أف اإلثبات الجنائي ىو الوصوؿ بالدليل المقدـ في الدعوػ الجنائية في 

. ومف (٘)مراحميا المختمفة سواًء بالنفي أو اإلثبات، وبطرؽ مشروعة إلى مبمغ اليقيف القضائي
 إلثبات الجنائي يتضمف: ىذا التعريف يتضح أف ا

                                  
؛ ٕٔص ،ـٜٗٛٔ ،( منيـ د. ىبللي عبدالبللو، النظرية العامػة لئلثبػات فػي المػواد الجنائيػة ، رسػالة دكتػوراه ، جػػ القػاىرةٔ)

ـ، ٜٚٚٔ ،ٔ،طالقػػػاىرة االعتمػػاد،د. محمػػود محمػػود مصػػطفى، اإلثبػػات فػػي المػػواد الجنائيػػػة، فػػي القػػانوف المقػػارف، مطبعػػة 
 . ٙالعبل النمر، الجديد في اإلثبات الجنائي، مرجع سابق، ص؛ د. أبو ٖص
 .ٔ، صٜٓٗٔطػ ، ، القاىرة،( د. أحمد نشأت، الموجز في تحقيق الجنايات، رسالة اإلثبات في التعيدات، مطبعة االعتمادٕ)
 ٕـ، صٜ٘ٛٔرة ( د. مفيػػػػدة سػػػػعد سػػػػويداف، نظريػػػػة االقتنػػػػاع الػػػػذاتي لمقاضػػػػي الجنػػػػائي، رسػػػػالة دكتػػػػوراه، جػػػػػامعة القػػػػاىٖ)

 .بعدىاوما
 ( مف قانوف اإلثبات اليمني.ٔ( المادة )ٗ)
القاىرة، ب، ا( د. عبدالحافع عبداليادؼ عابد، اإلثبات الجنائي بالقرائف، دراسة مقارنة، مطابع الييئة المصرية العامة لمكت٘)

 .ٓٙـ، صٖٕٓٓ
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تحديد الدليل الجنائي وفحص مشروعيتو وتقدير أثره في مراحل الدعوػ المختمفة 
)التحرؼ والتحقيق والمحاكمة(، كما أف الدليل في اإلثبات الجنائي ال ييدؼ فقط إلى إثبات 

أدلة  التيمة عمى الجاني، ولكف يظير أثره أيضًا في دفع االتياـ عف المتيـ، أؼ أنو يشمل
 الدعوػ سواًء في النفي أو الثبوت.

والدليل في الدعوػ الجنائية يجب أف يكوف مشروعًا فبل يجوز االستناد في إدانة المتيـ إلى 
 .ٔ()دليل غير مشروع تـ التوصل إليو بالمخالفة ألحكاـ الدستور والقانوف 

 الفرع الثاني
 أىمية الثبات الجنائي

لغ عمى الصعيديف المدني والجنائي، ففي المسائل المدنية تحظى نظرية اإلثبات باىتماـ با
تبدو أىمية اإلثبات واضحة جمية خاصة، إذ أف الحق، وىو موضوع التقاضي، يتجرد مف كل 
قيمة إذا لـ يقـ الدليل عمى الحادث الذؼ يستند إليو، فالدليل ىو قواـ حياتو ومعقد النفع فيو، 

ليمو يصبح عند المنازعة فيو والعدـ سواء. ومف ىنا حتى صدؽ القوؿ بأف الحق مجردًا مف د
يتعيف أف تمقى قواعد اإلثبات الموضوعية منيا واإلجرائية عناية خاصة، إذ أنيا الوسيمة التي 

 .(ٕ)يتوصل بيا صاحب الحق إلى إقامة الدليل عمى قياـ ىذا الحق وتقديمو لمقضاء ليمكنو منو
ذا كانت تمؾ ىي أىمية اإلثبات في ال مواد المدنية والتجارية فإف ىذه األىمية تبدو أكثر وا 

وضوحًا في المواد الجنائية، حيث تضر الجريمة بأمف ونظاـ المجتمع، فتنشأ عنيا سمطة لمدولة 
ف كاف المتيـ بريئًا مما أسند  في تتبع الجاني لتوقيع العقوبة عميو تحقيقًا لمردع الخاص والعاـ. وا 

ظيار براءتوإليو فيجب أف تكفل لو قواعد   .(ٖ)اإلثبات الدفاع عف نفسو وا 
واإلثبات في المواد الجنائية موضوع مستمر ألنو مرتبط عمى الدواـ بكل جيد قضائي 
يبذؿ في سبيل إظيار الحقيقة، وىذا الجيد الذؼ ال يزاؿ وسيظل محتفظًا بأىميتو القصوػ 

الذؼ لحق بالطرؽ العممية  وبدوره الحاسـ في مصير الدعوػ الجنائية، عمى الرغـ مف التطور
 .(ٗ)المستخدمة في مجاؿ الكشف عف الحقيقة

                                  
، مشػػروعية الػػدليل فػػي المػػواد الجنائيػػة، دراسػػة ( لممزيػػد فػػي مشػػروعية الػػدليل أنظػػر د. أحمػػد ضػػياء الػػديف محمػػود خميػػلٔ)

 .ٗٚ، صـٕٜٛٔتحميمية مقارنة اإلثبات والمشروعية في مجاؿ اإلجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس، 
، أشػار إلييػا ٓٔ، صٜٛٙٔ( لسػنة ٕ٘( المذكرة اإليضاحية لقانوف اإلثبات في المواد المدنيػة والتجاريػة فػي مصػر رقػـ )ٕ)
 .ٖاإلثبات في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص ،مصطفى محمود. محمود د
 .ٗسابق، صالمرجع ال( د. محمود محمود مصطفى، ٖ)
( د. دمحم زكي أبو عامر، اإلثبات في المواد الجنائية، محاولة فقيية وعممية إلرساء نظرية عامػة، الفنيػة لمطباعػة والنشػر، ٗ)

 .ٕٔ، صٜ٘ٛٔاالسكندرية، ص



 التصوير اإللكرتوني )الفيديــــو(
    وححيتى يف اإلثبات اجلنائــــي

 م2019 فبراير (2دد )ـالع 110

الجنائي ىو العصب الرئيسي لمحكـ الجنائي، إذ بو وحده يقود القاضي إلى  فاإلثبات 
أكاف باإلدانة أـ بالبراءة، ومف ىذا المنطمق فإف اإلثبات الجنائي  إصدار ىذا الحكـ سواءً 

أىمية قصوػ، طالما كاف مف المستحيل قانونًا إدانة يحظى في نطاؽ القانوف الجنائي ب
شخص دوف أف تثبت مساىمتو في الفعل الجرمي سواًء بوصفو فاعبًل ماديًا أـ معنويًا لو أـ 

 شريكًا في ارتكابو.
كما أف ىذا الدور الذؼ تمعبو قواعد اإلثبات ال يستمد أىميتو مف تحقيقو لمقتضيات 

ب فقط، بل وقبل ذلؾ في تحقيق مصمحة الفرد. والتي ال تقل المصمحة العامة في إدانة المذن
 عف مصمحة المجتمع أىمية. 

فمشكمة اإلثبات قائمة بذاتيا والتي تحتاج إلى مواكبة التطور الذؼ يمحق بأفكار القانوف 
الجنائي الموضوعية منيا والشكمية ومنيا األدلة العممية واإللكترونية التي تساعد وتسيل في 

 نفي تمؾ الجرائـ المطروحة أماـ القضاء.  إثبات أو
ولذلؾ كانت نظرية اإلثبات مف أىـ وأخطر النظريات القانونية، بل ال يوجد في القانوف 
نظرية تضاىييا في السيطرة والشموؿ واضطراد التطبيق، بل إنيا النظرية الوحيدة التي ال 

 .(ٔ)اتنقطع المحاكـ عف تطبيقيا في كل ما يعرض عمييا مف القضاي
 : (ٕ)ومف أىمية اإلثبات في المجاالت الجنائية أنو

يفيد في إثبات وقوع الجريمة وتحديد مكاف وزماف ارتكابيا وسبب حدوثيا واألداة  -
المستخدمة، وكشف النقاب عف الغموض وتحديد الجاني أو الجناة عند التعدد ودور كل 

تـ عمدًا أـ بنوع الخطأ والوقوؼ  واحد منيـ، وبياف ما إذا كاف اقتراؼ الواقعة اإلجرامية
عمى الظروؼ التي صاحبت ارتكاب الجريمة، وىل ىناؾ أسباب إباحة أو موانع 

 لممسؤولية أو العقاب؟ أو ظروؼ مشددة أو مخففة لمعقاب. 
يسيـ اإلثبات الجنائي في مساعدة المحكمة عمى تصور كيفية وقوع النشاط اإلجرامي  -

تكاب الجريمة، ودور المتواجديف عمى مسرح الجريمة مف وبياف المراحل السابقة عمى ار 
الجناة، ومقدار مساىمة مف لـ يتواجد مف المساىميف عمى المسرح أثناء االرتكاب، ويتـ 

                                  
 . ٕٓىبللي عبدالبللو أحمد، النظرية العامة لؤلثبات في المواد الجنائية، مرجع سابق، صد.  ((ٔ
مطبعػػػة السػػػبلـ الحديثػػػة باإلسػػػماعيمية، مصػػػر،  ،د. دمحم دمحم عنػػػب، اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا الحديثػػػة فػػػي اإلثبػػػات الجنػػػائي ((ٕ

 ومابعدىا.  ٕٗـ، صٕٚٓٓ
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ىذا مف خبلؿ اطبلعيا عمى األدلة المادية والقرائف مف صور وتسجيبلت وما أدلى بو 
 محكمة مف دائرة الشؾ إلى اليقيف.  الشيود والمتيموف مف اقواؿ واعترافات، وبيذا تخرج ال

يواكب اإلثبات الجنائي األساليب اإلجرامية المبتكرة باستخداـ وسائل اإلثبات الحديثة،  -
كالتصوير اإللكتروني وتسجيل المحادثات والحصوؿ عمى عينات، واستخداـ األجيزة 

ي تسد عمى الحديثة في التفتيش والمعاينة والضبط وغيرىا مف األساليب المشروعة الت
 المجرميف سبميـ الرتكاب الجرائـ. 

 املبحح األول
 ماهية التصوير اإللكرتوني

 تمييد وتقسيم: 
إف مف أىـ أوجو التكنولوجيا الحديثة التي ظيرت في العصر الحديث التصوير 
اإللكتروني والذؼ بات اليـو مف أبرز الوسائل التي تستخدـ في اإلثبات الجنائي، فضبًل عف 

المنجزات التي قدمت لئلنسانية واستطاع أف يختصر الكثير مف الجيد والوقت،  جممة مف
وتعد العمـو الجنائية أحد المجاالت التي استفادت مف تقنية التصوير وحققت مجموعة مف 

. لذلؾ سوؼ نتناوؿ في ىذا (ٔ)التطورات أسيمت بشكل مباشر في تطوير اإلثبات الجنائي
روني في مطمب أوؿ، وأنواع التصوير اإللكتروني في مطمب المبحث مفيـو التصوير اإللكت

 ثاف، عمى النحو اآلتي: 

 المطمب األوؿ: مفيـو التصوير اإللكتروني
 المطمب الثاني: أنواع التصوير اإللكتروني.

                                  
 .ٗالقاىرة، بدوف سنة نشر، ص ،بلـ، الدار الثقافية لمنشر( د. عبدالباسط سمماف، سحر التصوير فف وا ع(ٔ
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اريخي لو، وأىميتو سوؼ نتناوؿ في ىذا المطمب تعريف التصوير اإللكتروني والتطور الت
 في ثبلثة فروع عمى النحو التالي: 

 الفرع األول
 تعريف التصوير اللكتروني

الصورة في المغة تعني الشكل والتمثاؿ المجسـ، كما تأتي بمعنى النوع فيقاؿ ىذا األمر 
عمى ثبلث صور: صورة المسألة أو األمر وصفتيا، وصورة الشيء ماىيتو المجردة، وصورة 

الشخص، رسمو عمى الورؽ أو الحائط ونحوىا بالقمـ أو بآلة التصوير، وتصوير الشيء أو 
 . (ٔ)الشيء تخيمو واستحضار صورتو في ذىنو

والتصوير في االصطبلح: ىو امتداد ضوئي لجسـ اإلنساف، أو محاكاة لجسـ االنساف  
حدد . أو بأنو " عممية نقل صورة لواقع معيف في ساعة معينة وحدث م(ٕ)أو جزء منو

 .(ٖ)بعينو
والتصوير يقترف بمجموعة مف العمـو والفنوف كونو قد نتج عف تجارب عممية وتجارب فنية، 
فيناؾ العديد مف المواد المستخدمة في تييئة ورؽ التصوير وعممية الطبع المموف أو العادؼ، 

ميائية تعتمد عمى والمواد التي تمزج مع الفيمـ إلظيار الصورة السالبة عمى الفيمـ نفسو ىي مواد كي
التفاعبلت النابعة مف ذلؾ الفيمـ. وىناؾ العدسات التي تعد العنصر األساسي في عممية 
التصوير، فإنيا تعتمد وبصورة مباشرة عمى عمـ الفيزياء، وحاليًا اعتمد الكثير مف الشركات 

مى عمـو المتخصصة في صناعة آلة التصوير ذات التقنيات الرقمية التي ىي باألساس تستند ع
 . ٗ()الفيزياء واليندسة اإللكترونية
عممية تطويع التصوير لخدمة العدالة بحيث يدخل في جميع  والتصوير الجنائي ىو

 مجاالت البحث الجنائي الفني بيدؼ تحقيق شخصية اآلثار الجنائية.
                                  

، مطبعػػة مصػػر ٔج ( أ. أبػػراىيـ مصػػطفى، أحمػػد حسػػف الزيػػات، حامػػد عبػػد القػػادر، دمحم عمػػي النجػػار، المعجػػـ الوسػػيط،(ٔ
 .ٖٓ٘ـ، صٜٓٙٔ القاىرة، شركة مساىمة مصرية،

 .ٖ٘ٔـ، صٕٔٓٓ، اىرة، الق( د. طارؽ فتحي سرور، جرائـ النشر، دار النيضة العربيةٕ)
( أ. إبراىيـ عمي الذوادؼ، التصوير الجنائي وكشف غموض الحادث ، بحث مقدـ إلى كمية عمـو األدلة الجنائية، جامعة ٖ)

 .ٖٓـ، صٕٚٓٓ الرياض، نايف العربية لمعمـو األمنية،
 .ٗ( د. عبدالباسط سمماف، سحر التصوير فف وا عبلـ، مرجع سابق، صٗ)
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كما يعرؼ تصوير الفيديو بأنو " عبارة عف آالؼ الصور المتعاقبة في شريط واحد 
اآللة في كل جزء يسير مف الثانية، فإذا أدير مرة ثانية أماـ الضوء ونفذ الضوء مف تمتقطو 

خبلؿ الشريط الذؼ طبعت عميو تمؾ اآلالؼ المؤلفة مف الصور، فإف الصورة تظير عمى 
شاشة العرض متحركة بنفس الحركة التي كانت وقت التقاط الصورة، فإذا أضيف إلى ذلؾ 

 .(ٔ)صوير الصورة ظير الكبلـ والصورة معاً إظيار الكبلـ المسجل وقت ت
ويعرؼ البعض اآلخر التصوير اإللكتروني في مجاؿ اإلثبات الجنائي بأنو " تسجيل لجريمة 
أو حدث معيف تسجيبًل متحركًا عمى مادة إليكترونية قابمة لحفع التصوير، بحيث يمكف اعادة 

 .ٕ()فييا عف المتيـ أو المتيميفمشاىدتو أكثر مف مرة، بما يسيـ في اثبات الجريمة أو ن
ومف خبلؿ ما تقدـ مف تعريفات لمتصوير يمكف لنا أف نعرؼ التصوير اإللكتروني في 
مجاؿ اإلثبات الجنائي بأنو "تصوير مسرح الجريمة أثناء وقوع الجريمة بجياز إلكتروني، إما 

مية انتاج صور تصويرًا متحركًا يمكف إعادة عرضو أكثر مف مرة، أو ثابتًا عف طريق عم
."  لغرض معيف، بما يسيـ في كشف معرفة المجـر

 الفرع الثاني
 التطور التاريخي لمتصوير في المجال الجنائي

، فكاف  مف المعمـو أف التصوير قد مر بعدة مراحل حتى وصل إلى ما ىو عميو اليـو
ىنرؼ فوكس"   التصوير الفوتوغرافي ىو بداية األمر، والذؼ اخترعو العالـ اإلنجميزؼ "وليـ

ـ، إال أنو بعد ذلؾ تـ ٜٓٛٔـ، ولـ تكف جودة ىذا التصوير متقنة حتى العاـ ٜٖٛٔعاـ 
ـ ظيرت في األسواؽ أفبلـ تصوير ذات ٜٙٓٔوضع عدسات تصوير أكثر تطورا، وفي عاـ 

 . (ٖ)حساسية عالية
نة كما أف اندالع الحرب العالمية الثانية كاف عامبل ميما دفع إلى زيادة االستعا

بالتصوير، بعد أف ثبتت أىميتو في تصوير وتحديد األىداؼ العسكرية وتسجيل الوثائق 
اليامة، غير أنو في ميداف اإلثبات الجنائي لـ تمق الصورة قبوال واسعا في بادغ األمر، إال 

                                  
 .ٖصـ، ٜٜٙٔ، مكتبة الفارابي، دمشق، ٕرمضاف، التصوير بيف حاجة العصر وضوابط الشرعية، ط ( أ. دمحم توفيقٔ)
( د. عمار عباس الحسيني، التصوير المرئي وحجيتػو فػي اإلثبػات الجنػائي، بحػث مقػدـ إلػى مجمػة كميػة الحقػوؽ، جامعػة ٕ)

 .ٖٓـ، صٕٗٔٓ، ٙٔ، العدد ، بغدادالنيريف
 .ٙ -٘ـ، صٜٔٚٔبغداد،  ،، مطبعة شفيقٕير الجنائي، ط( أ. سالـ عبد الجبار، التصو ٖ)
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اف محاكـ االستئناؼ األمريكية قبمت بالصورة الفوتوغرافية الدالة عمى الجرائـ منذ عاـ 
ف لـ تكف تقنية التصوير قد بمغت مرحمة متقدمة في تمؾ الفترةـ، و ٜ٘ٛٔ  .(ٔ)ا 

وفي مرحمة تالية طور الفرنسي " الفونس بريتيميوف" استخداـ الصورة الفوتوغرافية في 
مجاؿ تحقيق الشخصية، فبعد أف كاف تصوير المتيميف يتـ مف األماـ وبنسب تكبير مختمفة، 

الصورة ونسب تكبيرىا وأدخل نظاـ الصورة الجانبية، حيث  قاـ بريتيميوف بتوحيد كيفية التقاط
وجد فيو مميزات في التعرؼ عمى المجرميف بصورة واضحة، وقد بقيت ىذه الطريقة مستعممة 

 .(ٕ)في العديد مف الدوؿ المتقدمة حتى استبدلت ببصمات األصابع
وبالتالي ثـ تطور التصوير مف تصوير فوتوغرافي إلى تصوير متحرؾ أو بالفيديو، 

أصبح أكثر يسرا وسيولة في تصوير األحداث والجرائـ أثناء وقوعيا، فضبل عف استخداـ 
 العديد مف أجيزة التصوير ذات القدرة عمى التسجيل في العديد مف المرافق واألماكف العامة.

وبعد ىذا التطور اليائل أصبح باإلمكاف تصوير مسرح الجريمة بصورة متتابعة وكاممة 
اقصة حيث توضع الدوائر التمفزيونية المغمقة ) كاميرات الفيديو( في المرافق العامة غير متن

 والخاصة، والشوارع واألماكف العامة لمراقبة األفراد وتحركاتيـ عمى مدار الساعة.
 الفرع الثالث

 أىمية التصوير وطبيعتو
 أوال: أىمية التصوير: 

ية كبيرة في عدة مجاالت ومنيا أصبح لمتصوير اإللكتروني في الوقت الحاضر أىم
مجاؿ اإلثبات الجنائي، ونظرًا لما بمغتو الصورة مف مكانة واضحة في عصرنا ىذا فقد قامت 

 العديد مف شركات األجيزة اإللكترونية بتطوير صناعة كاميرات التصوير.
بو  كما أف لمتصوير دورًا ميمًا في الكشف عف الكثير مف الجرائـ ال سيما بعد االستعانة

في المجاؿ الجنائي، حيث أصبح ىناؾ فرعًا خاصًا يعرؼ باسـ التصوير الجنائي. وأصبح 
وسيمة أخرػ إلى جانب وصف الجريمة بالكتابة، فيناؾ العديد مف الجرائـ التي يصعب 
وصفيا بشكل دقيق بواسطة الكتابة أو الرسـ اليندسي مما يتطمب تصويرىا كحوادث الحريق 

                                  
ينظػر: أندريػو برتػراف و د. نقػوال فتػوش، الحػق  ،(  لممزيد حوؿ تاريخ التصوير منذ العصور القديمة حتى الوقػت الحاضػرٔ)

 ومابعدىا. ٖٜٕـ، صٖٕٓٓبيروت،  ،، مكتبة صادرٔفي الحياة الخاصة والحق في الصورة، ط
 ومابعدىا. ٜٙٔـ، صٜٓٛٔبغداد،  ،، أصوؿ التحقيق اإلجرامي، مطبعة وزارة التعميـ العالي( د. سمطاف الشاوؼ ٕ)
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لمتفجرات، حيث تبرز أىمية التصوير في تقديـ صورة طبق األصل عف واالصطداـ وجرائـ ا
 .(ٔ)حالة الشيء أو االنساف أو المكاف محل الجريمة

وقد تعاظمت ىذه األىمية ال سيما لمتصوير بالفيديو منذ أواخر القرف الماضي، حيث بدا 
اختراع جياز  االنتشار الواسع واالستعماؿ المضطرد لمتصوير بالفيديو واضحًا وخاصة بعد

سيدؼ(، وكذلؾ االستعماؿ الواسع لمحاسبات اإللكترونية التي  –التمفاز وأجيزة الفيديو )كاسيت 
ليا خاصية عرض التسجيبلت المرئية فضبل عف األجيزة المتطورة التي ليا خاصية التصوير 

عنكبوتية الفوتوغرافي والتصوير المرئي وعرضيما في الجياز ذاتو، بل واالرتباط بالشبكة ال
 "االنترنت".

وأدػ استخداـ التقنية الحديثة مف قبل األجيزة األمنية في مجاؿ التصوير وما أثمرتو ىذه 
التقنية مف أجيزة التصوير إلى تعزيز قدرات الكادر البشرؼ لؤلجيزة األمنية وزيادة القدرة 

الجريمة في المنطقة والكفاءة في عمميا، مما أدػ إلى زيادة الردع العاـ، وبالتالي الحد مف 
 .(ٕ)المراقبة

كما أدػ استخداـ ىذه التقنية إلى زيادة الردع الخاص مف خبلؿ ما تقدمو أجيزة التصوير 
مف صور مسجمة لمحوادث اإلجرامية تدعـ بو التحقيقات وتكوف بمثابة دليل مادؼ عمى ارتكاب 

ف العاـ، وقد ساعد الجيل الجريمة، مما ينعكس بدوره عمى انخفاض معدؿ الجريمة وزيادة األم
الحديث ليذا النوع مف التقنية مف خبلؿ توفير الصور واألفبلـ الرقمية التي يمكف معالجتيا 

 .(ٖ)تمقائيًا إلى زيادة فاعمية ىذه األجيزة في عممية المراقبة 
والتصوير كعمـ أضاؼ قيمة عممية متطورة في اإلثبات الجنائي، ألنو ينقل صورة ال 

، فآلة التصوير بما فييا مف أفبلـ تعتبر وسيمة إثبات، ألنيا ال تعرؼ االحتياؿ تحتمل الكذب
 أو الكذب.
التقني واإللكتروني في مجاؿ التصوير، قامت السمطات في العديد مف دوؿ  متقدـل ونتيجةً 

العالـ باالستعانة بأجيزة التصوير في إثبات الجرائـ أو نفييا وتعقب المجرميف، بل ومنع 
العامة رائـ قبل وقوعيا، ال سيما في مجاالت مراقبة الطرؽ أو بعض المؤسسات بعض الج

                                  
، ٔ، طٔ( د. عبػػدالعزيز حمػػدؼ، البحػػث الفنػػي فػػي مجػػاؿ الجريمػػة، سمسػػمة كشػػف الجريمػػة بالوسػػائل العمميػػة الحديثػػة، جػػػٔ)

 .ٚٗـ، صٖٜٚٔعالـ الكتب، القاىرة، 
؛  د. نوفػػػل عمػػػي عبػػػدهللا، دور أجيػػػزة التصػػػوير الحديثػػػة فػػػي ٜمرجػػػع سػػػابق، ص ( سػػالـ عبػػػدالجبار، التصػػػوير الجنػػػائي،ٕ)

 .ٚٓٗ، صٚٔ، السنة ٘٘، العدد ٘ٔالموصل، المجمد   ،اإلثبات الجنائي، بحث منشور في مجمة الرافديف لمحقوؽ 
 . ٜٓٗسابق، صالمرجع ال( د. نوفل عمي عبدهللا، ٖ)
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التي تعتمد التصوير والنقل المباشر عف طريق الدوائر التمفزيونية، ومف ىنا فقد تعددت 
مجاالت استخداـ التصوير المرئي كما في تزويد الطرقات والتقاطعات بػ " كاميرات"، تراقب 

ـ قادة المركبات بقواعد السير. أو تصوير مرافق العديد مف المؤسسات حركة السير ومدػ التزا
والمباني الحكومية وغير الحكومية أو مراقبة المياديف العامة والمطارات وكل المرافق الحكومية 

. بل أف بعض أصحاب المساكف يقوموف بوضع أجيزة تصوير عند مداخل بيوتيـ، (ٔ)عامة
يرات أىمية واضحة اليـو ال سيما بعد تزايد جرائـ االرىاب وقد اكتسبت تسجيبلت ىذه الكام

 .(ٕ)والجرائـ األخرػ 
 ثانيا: طبيعة التصوير اللكتروني: 

مف المعمـو أف محتويات التصوير اإللكتروني )الفيديو( تعد بيانات إلكترونية غير 
لتصوير ىل التساؤؿ عف طبيعة اوىنا يمكف  ،نوعًا مف المخرجات اإللكترونية وتعدممموسة 

 إجراءات التحقيق؟ ونأأـ  ،ىو إجراء مف إجراءات االستدالؿ
بالتالي يدخل فيو البحث والتحرؼ مف فإجراء مف اجراءات االستدالؿ أنو فمثبًل لو قمنا 

 قبل مأمور الضبط فيذا كمو غير وارد في عممية التصوير وخاصة في األماكف الخاصة. 
ف قمنا ىو إجراء مف إجراءات التح بالتالي يدخل فيو القبض والتفتيش والحبس مف فقيق وا 

قبل الجيات المخولة بذلؾ. فينا يمكف القوؿ أف التصوير اإللكتروني يعتبر مف قبيل التفتيش 
ولكف ليس التفتيش العادؼ بل تفتيش إلكتروني ألف ىذا األخير ينصب عمى أشياء غير 

لذؼ ينصب عمى أشياء مادية ممموسة تتمثل بصوت وصورة بخبلؼ التفتيش التقميدؼ ا
 . (ٖ)ممموسة

ويرػ البعض أف التكييف القانوني لمتصوير المرئي ومحتوياتو في مجاؿ اإلثبات الجنائي 
يعتبر صورة مف صور التفتيش، ألف الغاية منو ىي البحث عف دليل يوصل إلى الحقيقة 

ينصب عميو وىي نفس الغاية مف التفتيش، ثـ إف محل مباشرتو ىو ذات المحل الذؼ 

                                  
اميرا مراقبة في الواليات المتحدة ، وبحػدود المميػوف كػاميرا فػي البرازيػل، ( تشير االحصائيات إلى وجود أكثر مف مميوف كٔ)

ـ  ٕٚٓٓأما في اليمف فمـ نجد احصائية عف عدد الكاميرات المستخدمة في مجاؿ المراقبة، إال أنو يمكف القوؿ بأنو في عاـ 
 مناطق الحساسة.بدأ استخداميا وال سيما في تقاطعات الطرؽ، وفي المرافق العامة مثل البنوؾ وال

 .ٖ٘( د. عمار عباس الحسيني ، مرجع سابق، صٕ)
رسػالة دكتػوراه، جامعػة  ،( د. مبدر سميماف الػويس، أثػر التطػور اإللكترونػي عمػى الحريػات الشخصػية فػي الػنظـ السياسػيةٖ)

 .ٙٚٔ، صٕٜٛٔالقاىرة، 
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التفتيش، ألف التفتيش يعني االطبلع عمى محل أضفى عميو القانوف حرمة خاصة، غير أف 
 .(ٔ)التفتيش ىنا ُيعد تفتيشًا الكترونياً 

ويرػ الباحث أف التصوير اإللكتروني يشبو حالة التمبس بالجريمة، فيو يظير المجـر 
ظير كل تفاصيل الجريمة وكأنو وي ،في مسرح الجريمة وىو يقـو بالسموؾ المادؼ لمجريمة

الشخص الطبيعي الذؼ يشاىده، غير أنو ال يمكف أف يتـ القبض عمى المجـر في نفس 
 المحظة كوف الذؼ يشاىده عيف إلكترونية وليس مأمور الضبط القضائي.  

ويمكف القوؿ أف التصوير يقـو مقاـ شيادة الشيود عمى الجاني بارتكابو الجريمة 
قاـ بو وصفًا دقيقًا يثبت قيامو بفعل الجريمة، لكف الوصف ىنا ليس  ووصف الفعل الذؼ

وصفًا قوليًا كما ىو حاؿ شيادة الشيود، بل ىو وصف مرئي يحكي تفاصيل الجريمة في 
 حاؿ استخدامو كدليل إثبات بوقوع الجريمة وبياف مرتكبيا.

 

أنواع مف التصوير منيا: التصوير بالفيديو سواًء أكاف تصويرا مف المعمـو أف ىناؾ عدة 
ثابتًا مثل كاميرات المراقبة التي توضع في أماكف محددة ليا في المرافق والمنشآت العامة 
والخاصة، أـ تصويرا متنقبل مثل كاميرا الياتف النقاؿ أو الكاميرا المحمولة، وىو موضوع 

الحمراء وغيرىا مف األنواع. لذلؾ سوؼ نتناوؿ ىذه  بحثنا ومنيا التصوير باألشعة تحت
 األنواع في ثبلثة فروع عمى النحو التالي: 

 الفرع األول
 التصوير الثابت ) كاميرات المراقبة (

أحدث التصوير بكاميرات الفيديو ثورة في عالـ اإلعبلـ حيث أصبح أكثر عوامل 
ر أف نشاىد المادة بالصورة والموف الجذب، ألنو يكوف باإلمكاف فور االنتياء مف التصوي

ثبات الكثير مف  والحركة والصوت، وأصبح الستخداـ كاميرات المراقبة أثر في اكتشاؼ وا 
الجرائـ، وا عادة استعراضيا كأنيا واقعة حية بأشكاليا وبأشخاصيا، وحتى التوقيت الذؼ 

 ارتكبت فيو. 
ت والصورة معًا مع رصد كافة وتعرؼ كاميرا المراقبة بأنيا عبارة عف جياز القط لمصو 

التحركات في الواقع، وقد تطورت ىذه اآللة تطورًا كبيرًا بحيث أنيا تكشف الحقائق بدقة 
 . (ٔ)متناىية

                                  
 .ٓٗسابق، صمرجع الحسيني،  عباس ( د. عمارٔ)
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كػػػوف أف كػػػل لقطػػػة مػػػف  (ٕ)والتصػػػوير بالفيػػػديو ىػػػو باألسػػػاس وليػػػد التصػػػوير الفوتػػػوغرافي
أف كػػل العناصػػر األساسػػية لقطػػات التصػػوير بالفيػػديو إنمػػا ىػػي بحػػد ذاتيػػا صػػورة فوتوغرافيػػة، و 

التػػي تسػػتمزميا آلػػة التصػػوير الفوتػػوغرافي ىػػي متػػوافرة فػػي آلػػة تصػػوير الفيػػديو سػػواًء مػػف حيػػث 
الفتحػػة والغػػالق والعدسػػة والممػػر المظمػػـ، فالصػػورة بالفيػػديو تعتمػػد بشػػكل أساسػػي عمػػى مبػػادغ 

 . (ٖ)التصوير الفوتوغرافي
ف كػػاف شػػبييًا بالتصػػوير السػػينم ائي إال أنػػو يحػػوؿ الصػػورة إلػػى إشػػارات وىػػذا التصػػوير وا 

الكترونيػػة، ثػػـ موجػػات كيرومغناطيسػػية إمػػا أف ترسػػل عبػػر ىػػوائي اإلرسػػاؿ لتسػػتقبميا ىوائيػػات 
مػا أف توجػو إلػى جيػاز  االستقباؿ ألجيزة التمفزيوف ضمف المدػ الػذؼ يمكػف أف تصػل إليػو، وا 

كي مطمػػػػي بمػػػػادة يختػػػػزف تمػػػػؾ الموجػػػػات عمػػػػى شػػػػكل تغيػػػػرات مغناطيسػػػػية فػػػػي شػػػػريط ببلسػػػػتي
مغناطيسػػية مناسػػبة تصػػمح الختػػزاف تمػػؾ الموجػػات، ولعػػرض مػػا يسػػجمو ىػػذا الشػػريط فأنػػو يمػػر 
بعػػد اختػػزاف الموجػػات عمػػى رأس يتحسػػس ليػػا فيحوليػػا مػػرة أخػػرػ إلػػى الكترونيػػات ترسػػميا إلػػى 
الشاشػػة عمػػى شػػكل إشػػارات كيربائيػػة لتظيػػر عمػػى شػػكل صػػور بعػػد عمميػػة معقػػدة، وال شػػؾ أف 

المتحرؾ ىو دقيق جدًا في نقل تفاصيل تعجز الصورة الفوتوغرافيػة عػف نقميػا، وجػاء التصوير 
أصػػبحت كػػاميرات الفيػػديو منتشػػرة فػػي أوسػػاط النػػاس و  ،التطػػور اليائػػل فػػي مجػػاؿ اإللكترونيػػات

 .(ٗ)بأشكاؿ مختمفة، وتقنيات عالية، وأحجاـ مختمفة

                                                                               
نػايف العربيػة  امعػةؼ، أثػر اإلثبػات بوسػائل التقنيػة الحديثػة عمػى حقػوؽ اإلنسػاف، رسػالة ماجسػتير، ج( أ. فيصل مسػاعد العنػز ٔ)

 . ٜٓ، صٕٚٓٓ الرياض، لمعمـو األمنية،
( التصوير الفوتػوغرافي ىػو عبػارة عػف طريػق عمميػة إلنتػاج صػورة عػف غػرض مػا، باالسػتفادة مػف التػأثير الػذؼ يحدثػو الضػوء ٕ)

التصوير الفوتوغرافي تستند في األساس عمى مبػدأ عمميػة اإلبصػار فػي العػيف البشػرية مػف حيػث اآلليػة  في مادة حساسة، وعممية
والمكونػػات األساسػػية،  وتػػػتـ عمميػػة اإلبصػػػار مػػف خػػبلؿ انعكػػػاس الضػػوء عػػػف األجسػػاـ ومػػروره عبػػػر حدقػػة العػػػيف ليرسػـػ خيػػػااًل 

وعػػة مػػف األعصػػاب واألجيػػزة الحساسػػة بنقػػل ىػػذه االنعكاسػػات معكوسػػًا عمػػى الجػػدار الخمفػػي لمعػػيف )الشػػبكية(، لتقػػـو بعػػدىا مجم
الضوئية إلى الدماغ ليحمل الضوء ويكوف عمى شكل صورة ممونة، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمكاميرا فإف عمميػة التصػوير فييػا تكمػف 

ف صػػورة مقموبػػة مػػف مػػف خػػبلؿ الضػػوء الػػذؼ يسػػقط عمػػى األجسػػاـ ليػػنعكس عمػػى الطبقػػة الحساسػػة فػػي الفػػيمـ داخػػل الكػػاميرا ليكػػو 
خػػبلؿ فتحػػة الكػػاميرا التػػي تكػػوف مدمجػػة مػػع العدسػػة والتػػي تعمػػل عمػػى تحديػػد اتسػػاع العدسػػة السػػتقباؿ الضػػوء، وىػػي تشػػبو عمػػل 
البؤبػؤ فػي عػػيف االنسػاف، وبعػػد ذلػؾ يػػتـ معالجػة الفػػيمـ كيميائيػًا والحصػوؿ عمػػى الصػورة. أ. فػػارس أنػور شػػموط، تطػور التصػػوير 

بحث منشػور عمػى   Digital Cameraمى شبكة االنترنت. عبدهللا دمحم الغامدؼ، آلة التصوير الرقمي الضوئي، بحث منشور ع
 شبكة االنترنت.

 .ٔٔ( د. عبدالباسط سمماف، سحر التصوير فف وا عبلـ، مرجع سابق، صٖ)
دار النشػػػر، وبمػػػد الطباعػػػة، ، بػػػدوف ذكػػػر ٔ( أ. نصػػػر شػػػوماف، التكنولوجيػػػا الجرميػػػة الحديثػػػة وأىميتيػػػا فػػػي اإلثبػػػات الجنػػػائي، ط ٗ)

 .ٕٗٔـ، صٕٔٔٓ
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تقاط الصور عمى فترات ويمكف إخفاء الكاميرات في الحجرات في وضع يسمح ليا بال
متقطعة ومنتظمة، وعف طريق العدسات التمسكوبية التي توقع عمى أجيزة التصوير ويمكف 
التقاط صور لؤلشياء الدقيقة والصغيرة الحجـ مف مسافات بعيدة. ولعل أىـ األجيزة المرئية 

مكاف عمى تعطي مشاىدات مستمرة لما يدور في ال (ٔ)ىي الدوائر التمفزيونية المغمقة التي
جياز استقباؿ في مكاف آخر، كما تسمح بتسجيل تصرفات الحاضريف في المكاف عمى 
شرائط فيديو وتستخدـ دوائر تمفزيونية مغمقة مع أشعة ليزر، فتساعد ىذه األشعة آالت 

 ٕٗالتصوير بأف تدور حوؿ المناطق الخاضعة لمرقابة دوف تعديل مواقعيا باستمرار خبلؿ 
كاميرات المراقبة في المرافق والمنشآت العامة والخاصة لمراقبة األماكف  ، وتستخدـ(ٕ)ساعة

المحددة ليا، كما يستخدـ في ىذا الصدد جياز الرادار الذؼ تستخدمو شرطة المرور لمراقبة 
السرعة الجنونية لمسيارات، حيث أصبح مف الممكف تحديد سرعة السيارة والتقاط الرقـ 

 .(ٖ)صورة فوتوغرافية لياالمعدني لمسيارة المخالفة و 
 الفرع الثاني

 التصوير المتنقل بالكاميرا )فيديو(
التصوير المتنقل قد يكوف تصويرا بالكاميرات الرقمية وىو ما يسمى اليـو )كاميرات 
الديجتل( وىي كاميرات ليا خاصية التصوير الفوتوغرافي والفيديو وفي الغالب ىي أصغر 

كما قد يكوف  وىي في متناوؿ العديد مف األفراد،ية التقميدية، حجمًا مف الكاميرات الفوتوغراف
، والذؼ ُيعد اليـو واحدًا مف أبرز وسائل االتصاؿ (ٗ)التصوير المتنقل بالياتف المحموؿ

                                  
( وىػي عبػػارة عػػف كػػاميرات تثبػػت عمػػى منػاطق معينػػة تحػػدد مػػف قبػػل متخػػذ القػرار ألىميتيػػا وضػػرورة  مراقبتيػػا عمػػى مػػدار السػػاعة، ٔ)

ذه الطريقػة مػف حيث تقـو ىذه الكاميرا بنقل صورة إلى غرفة السػيطرة باسػتخداـ تقنيػات ال سػمكية أو تقنيػات شػبكات التوصػيل، وتعػد ىػ
ي أكثر الطرؽ انتشارًا في العاـل نظرًا لسيولة إمكانياتيا قياسػًا إلػى غيرىػا مػف الوسػائل. أ. وضػاح الحمػود، اسػتخدـا التقنيػات الحديثػة فػ

يػػة، مركػػز مجػػاؿ أمػػف الحػػدود، النػػدوة العمميػػة )تػػأميف المنافػػذ البريػػة والبحريػػة والجويػػة(، المقامػػة فػػي جامعػػة نػػايف العربيػػة لمعمػػـو األمن
 .ٔـ، صٜٕٓٓ الرياض، الدراسات والبحوث،

، ٔباتنػػة ،( د. مبػػروؾ ساسػػي، مشػػروعية الصػػوت والصػػورة فػػي اإلثبػػات الجنػػائي ، رسػػالة دكتػػوراه، جامعػػة الحػػاج لخضػػرٕ)
؛ وأشػػػار إليػػػو د. دمحم الخرشػػػة، مشػػػروعية الصػػػوت والصػػػورة، فػػػي اإلثبػػػات الجنػػػائي، دار ٙٚٔ، صٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالجزائػػػر، 

 .ٕٚٔـ، صٕٔٔٓ ،، عمافالثقافة
ـ، ٕٕٓٓ القاىرة،( د. جميػػػػل عبػػػػدالباقي الصػػػػغير، أدلػػػػة اإلثبػػػػات الجنػػػػائي والتكنولوجيػػػػا الحديثػػػػة، دار النيضػػػػة العربيػػػػة،ٖ)

 .ٕٗص
( اليػػاتف المحمػػوؿ ىػػو: محطػػة إذاعيػػة فائقػػة الصػػغر قػػادرة عمػػى اإلرسػػاؿ واالسػػتقباؿ البلسػػمكي، وذلػػؾ عػػف طريػػق بػػث ٗ)

ذات موجات قصيرة لمغاية. أنظر: د. عبدالوىاب عمر  البطراوؼ، مخاطر الياتف   transmit powerإشعاع كيرومغناطيسي 
 .ٕ٘، صٕٗٓٓ، ، القاىرةالمحموؿ، دار النيضة العربية
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الحديثة التي تجسد ما وصل إليو التقدـ التقني وقد انتشر انتشارًا سريعًا وكبيرًا في مختمف 
 ًا إال ولديو تمفوف محموؿ وربما أكثر مف واحد.دوؿ العالـ، ونكاد ال نجد فرد

كما أصبحت أجيزة التصوير والتسجيل الدقيقة موجودة داخل أجيزة الياتف المحموؿ الذؼ 
 مكف أؼ شخص عادؼ إحرازه واستخدامو بتسجيل محادثات الغير والتقاط الصور ليـ.أ

وؿ أنو أصبح مف ونظرا لمتطور اليائل في مجاؿ تقنية الياتف المحموؿ، يمكف الق
األجيزة اليامة في مجاؿ الكشف عف الجرائـ المستحدثة بواسطة ىذه التقنية التي أخذت 
، مما أدػ ذلؾ إلى االىتماـ الكبير بمثل ىذه الوسائل ومحاولة إيجاد  بالتعاظـ يومًا بعد يـو

الجنائي،  اإلطار القانوني لتنظيميا ليمكف االعتداد بيا، وىنا يبرز دور العمـ في اإلثبات
ومحاولة الحصوؿ عمى دليل يستمد مف صور اليواتف المحمولة يساعد العدالة في مكافحة 

 ومحاربة الجريمة.
وتعد الصور الممتقطة بواسطة الياتف المحموؿ في مجاؿ اإلثبات الجنائي قرينة إلثبات  

االعتماد عمييا وفقا  الوقائع. والتي أصبحت مقبولة اليـو أماـ المحاكـ لمثقة الكبيرة في إمكانية
لمقانوف، وال تحتاج عند كل استخداـ ليا أف يتولى الخبراء شرح المبادغ العممية التي تقـو 

 .(ٔ)عمييا تمؾ الوسائل أو النظريات التي تعتمد عمييا
ونظرًا ألف الياتف المحموؿ يوجد مع الشخص في كل أوقاتو فإنو يسيل عميو تصوير 

 ة تقع أمامو بسيولة ويسر.أؼ واقعة أو حادثة أو جريم
 الفرع الثالث

 التصوير باألشعة تحت الحمراء
في ظل التطور المستمر لمثورة الصناعية توصل الخبراء في مجاؿ التصوير إلى 
اكتشاؼ انواع جديدة مف آالت التصوير التي يمكف ليا أف تمتقط صورًا ممونة، ومنيا األشعة 

والتي ليا قابمية كشف األجساـ باختراؽ الحواجز  تحت الحمراء المسماة بػ )الترمو جراـ(
والجدراف تحت مسمى )الصورة الحرارية(. وتقـو فكرة استخداـ األشعة تحت الحمراء في أف 
األجساـ المختمفة تطمق طاقة تحت الحمراء إذا كانت درجة حرارتيا ليست صفرًا مطمقًا وتكوف 

ييا األلواف مف األحمر الداكف الداؿ عمى صورة ىذه األشعة عبارة عف طريقة ممونة تندرج ف
 .(ٕ)المناطق ذات الحرارة المرتفعة إلى األزرؽ الداكف الداؿ عمى البرودة الشديدة

                                  
 .ٖٕٗـ، صٕٚٓٓ( د. فتحي دمحم أنور عزت، دور الخبرة في اإلثبات الجنائي، رسالة دكتوراه ، جامعة عيف شمس، ٔ)
بنغػازؼ، ليبيػا،  -دراسة مقارنة، جامعة قار يػونس -رحومة، قبوؿ الدليل العممي أماـ القضاء الجنائي( د. موسى مسعود إٔ)

 ومابعدىا. ٜٛٗ، صٜٜٜٔ
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وتبرز ىذه الصور التي يمكف الحصوؿ عمييا بيذه األشعة، الدرجات المونية الحمراء 
عد األكثر دفئًا في التي تتوىج فييا صورة وجو الشخص ويداه عمى اعتبار أف ىذه المناطق ت

جسمو، بينما تظير األشياء التي يرتدييا كالنظارة أو ربطو العنق بالموف األخضر لبرودتيا 
 .(ٔ)نسبياً 

وىناؾ فرؽ بيف التصوير اإللكتروني بالكاميرا العادية وبيف التصوير باألشعة تحت 
 كما يمي: (ٕ)الحمراء مف عدة وجوه

ف التصوير بالفيديو يقـو بتسجيل األحداث مف حيث نوعية الصورة وجودتيا: حيث أ -
في مسرح الجريمة بصورة واضحة كما تراىا العيف البشرية وبالتالي يسيل التعرؼ 
عمى مبلمح المتيميف بوضوح، بخبلؼ التصوير باألشعة تحت الحمراء الذؼ ال 
 يتضمف سوػ صورة حرارية لييكل االنساف أو األشياء دوف المبلمح المميزة لكل منيما

 مما يصعب التعرؼ عمى مبلمح المتيميف.
مف حيث التسجيل: التصوير باألشعة تحت الحمراء، تصوير فورؼ يتـ مف خبللو  -

الكشف اآلني عف الشخص في موقع الجريمة أو الحدث وليس تسجيبل دائما أو 
محفوظا لما تراه أجيزة األشعة تحت الحمراء، ومف ثـ فإف المتحصل منيا سيكوف 

بإدراؾ الجريمة المشيودة بأحد الوسائل الحديثة كأداة المنظار المقرب أقرب وأشبو 
مثبًل، بخبلؼ التصوير المرئي المسجل الذؼ يتضمف حفع التصوير المرئي لمجريمة 
ف كاف مف الممكف أف يتـ تطوير ىذا  ومف ثـ عرضو بعد حيف وألكثر مف مرة، وا 

 ألشعة تحت الحمراء. النظاـ ليتـ مف خبللو حفع تسجيل ما تراه كاميرا ا
مف حيث الوسائل التصويرية في كل منيما: ففي التصوير باألشعة تحت الحمراء فأنو  -

يتـ باستخداـ كاميرات خاصة مزودة بعدسات معينة ليذا الغرض تعتمد عمى اختراؽ 
ف كانت خمف األسوار، أما التصوير المرئي فيتـ  ما يوجد مف أجساـ بشرية وا 

 صة مزودة بعدسات تعتمد عمى التقاط ما تراه أماميا مف مشاىد.بكاميرات "فيديو" خا
  

                                  
 .ٖٔ( د. عمار عباس الحسيني، مرجع سابق، صٔ)
 .ٕٖ( د. عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، صٕ)
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وىناؾ عدة تطبيقات عممية عمى كيفية االستفادة مف األشعة تحت الحمراء 
 ، والتي ال يستطيع عمميا التصوير العادؼ:(ٔ)في مجاؿ اإلثبات الجنائي

 تستخدـ في إظيار الكتابة عمى األوراؽ المحترقة جزئيا. -
 ف التزييف باألوراؽ المالية.تستخدـ في كش -
 تستخدـ الكتشاؼ بقع الدـ عمى األقمشة السوداء. -
 تستخدـ الكتشاؼ البقع عمى المبلبس، مثل الزيت وآثار البارود. -
 تستخدـ في اظيار حاالت استخداـ األحبار السرية في الكتابة. -

 املبحح الجاني
 حجية التصوير اإللكرتوني يف اإلثبات اجلنائي

 يم: تمييد وتقس
مف المعمـو أف التقدـ العممي والتكنولوجي المعاصر أدػ إلى تطور الجريمة واستخداـ 
المجرميف ألحدث األساليب المتطورة في ارتكاب الجريمة، مما أدػ إلى ضرورة البحث عف 

لمحد مف تفاقـ معدالت الجريمة واالستفادة مف ىذا التطور  المواكبة ليذا التقدـ، وذلؾالحموؿ 
ة أجيزة العدالة ليذا التقدـ في األساليب والتقنيات الحديثة التي تستخدميا في مكافحة ومواكب

 الجريمة وكشف النقاب عف مرتكبييا.
ومف ىذه التقنيات الحديثة أجيزة التصوير اإللكترونية التي تسمح بمراقبة مكاف ما 

صوير جميع ومعرفة كل ما يدور بداخل ىذا المكاف في سبيل كشف ىوية المجرميف، وت
مراحل ارتكاب الجريمة، وعمى الرغـ مما تقدمو األساليب التكنولوجية المتطورة مف نتائج 
مبيرة في عالـ السيطرة عمى الجريمة واإلثبات الجنائي، فإنو يجب أف يظل استخداـ الوسائل 
واألجيزة المتطورة والتقنيات في نطاؽ المشروعية والحفاظ عمى الحريات وصيانة حرمة 

. لذلؾ سوؼ نتناوؿ ىذا المبحث (ٕ)شخاص والمساكف وخصوصيات االنساف بصفة عامةاأل
 في مطمبيف عمى النحو اآلتي: 

 المطمب األوؿ: مشروعية الدليل المستمد مف التصوير في األماكف الخاصة.
 في األماكف العامة. مف التصوير المطمب الثاني: مشروعية الدليل المستمد

                                  
يػر المرئيػة، دار النيضػة العربيػة، القػاىرة، بػدوف سػنة نشػػر، ريػاض عبػد الفتػاح، تصػوير مػا ال تػراه العػيف باألشػػعة غ .( دٔ)

 .ٜٛٔـ، صٜٜٚٔ؛ د. قدرؼ عبد الفتاح الشياوؼ، أدلة مسرح الجريمة، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، ٕٕٕص
 .ٕ( د. دمحم دمحم عنب، استخداـ التكنولوجيا الحديثة في اإلثبات الجنائي، مرجع سابق، صٕ)
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(ٔ) 
سوؼ نتناوؿ في ىذا المطمب مشروعية الدليل المستمد مف التصوير في األماكف 

 الخاصة في بعض قوانيف دوؿ المقارنة في أربعة فروع عمى النحو التالي:
 الفرع األول

 في القانون الفرنسي
في ( ٔ/ٕٕٙل أو النقل بموجب نص المادة )جـر المشرع الفرنسي فعل االلتقاط أو التسجي

الفقرة الثانية مف قانوف العقوبات الجديد والتي ورد فييا أنو: " يعاقب ... كل مف اعتدػ عمدًا بوسيمة 
بااللتقاط أو التسجيل أو بنقل -ٕ........-ٔأيًا كاف نوعيا عمى حرمة الحياة الخاصة لمغير: ....

 .ٕ()ضاه"صورة شخص يوجد في مكاف خاص دوف ر 
، إلى أنو ال يجوز لمأمور الضبط القضائي القياـ (ٖ)وذىب جانب مف الفقو الفرنسي

بتصوير أو تسجيل أو نقل أؼ وقائع تدور في مكاف خاص حتى لو كاف ىدفو الصالح العاـ، 
 فبل يجوز انتياؾ الحياة الخاصة تذرعًا بالمصمحة العامة.

موجودة خارج المكاف الخاص، ففي ىذه  كما ال يجوز التصوير لو كانت آلة التصوير
الحالة يكوف التقاط الصورة طريقة غير مشروعة وتشكل اعتداء عمى حق اإلنساف في حياتو 
الخاصة، ويستوؼ في ىذه الحالة أف يكوف صاحب الصورة مف الشخصيات العامة أو شخصًا 

 عاديًا.
اـ بعممية المراقبة والتصوير في المكاف الخاص مف قبل السمطات األمنية عند القي

الوقائية ُيعد محظورًا وغير جائز، ويشكل خرقًا فاضحًا لحق اإلنساف في حرمة منزلو 
وخصوصياتو وىو أمر محظور قانونًا، وال سيما أف ما يمكف أف تصوره الكاميرا قد يخرج عف 

راد الكشف إطار المراقبة ليمس حياة االنساف المحمية دستوريًا، حتى ولو كانت الوقائع التي ي

                                  
المكػاف المغمػػق الػػذؼ ال تسػتطيع أف تنفػػذ إليػػو نظػرات النػػاس مػػف الخػارج، وال يمكػػف دخولػػو إال  ( يقصػد بالمكػػاف الخػػاص:ٔ)

بػإذف صػػاحب الشػػأف، ويكػػوف ذلػػؾ عػػادة فػي نطػػاؽ محػػدود ويسػػتفيد مػػف الحمايػػة القانونيػة كػػل مػػف يوجػػد فػػي المكػػاف الخػػاص 
 الحيػػػاة الخاصػػة، دار النيضػػة العربيػػػة،ولػػيس فقػػط صػػاحب المكػػػاف أو سػػيده، د. حسػػاـ الػػديف األىػػػواني، الحػػق فػػي احتػػراـ 

 .ٚٔٔـ، صٜٛٚٔ القاىرة،
مػػف قػػانوف العقوبػػات القػػديـ  ٕ/ٖٛٙـ، ويقابميػػا نػػص المػػادة ٕٜٜٔلسػػنة  ٗٛٙ/ٕٜالفقػػرة الثانيػػة مػػف القػػانوف رقػـػ  ٔ/ٕٕٙ( المػػادة ٕ)

 En fixant enregistrant, ou "عمػػػى:  ٔ/ٕٕٙوقػػػد جػػػرػ نػػػص الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة  ٜٓٚٔلسػػػنة  ٖٗٙ/ٓٚرقػػـػ 
transmeetent sans Ie consentemenc de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu prive"  

 .ٜٓٔ،  د. مبروؾ ساسي، مرجع سابق، صٙٛٔص  ،(  د. دمحم أميف الخرشة، مرجع سابقٖ)
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وتأييدًا ليذا الرأؼ فقد ذىبت محكمة جنح )بمو(  .(ٔ)عنيا مما يقع تحت طائمة قانوف العقوبات
في فرنسا إلى عدـ جواز االعتداد بالصورة في مجاؿ إثبات الزنا التي تمثل المتيـ وشريكتو 

كما  .(ٕ)في فراش الزوجية، معممة ذلؾ بأف الصورة المذكورة قد تـ التقاطيا في مكاف خاص
ـ وبموجبو أضاؼ نصًا لقانوف حرية ٕٓٓٓ( لسنة ٙٔ٘أصدر المشرع الفرنسي القانوف رقـ )

الصحافة جـر فيو نشر صور شخص معروؼ أو قابل لمتعريف حتى ولو كاف ىذا الشخص 
مقيدا باألغبلؿ أو االثقاؿ، إذا كاف محبًل إلجراء جنائي لـ يصدر فيو قرار باإلدانة دوف 

 .(ٖ)موافقتو
خبلصة أف التشريع والفقو والقضاء الفرنسي قد أجمعوا عمى عدـ مشروعية التصوير ال

في مكاف خاص دوف رضاء صاحب الصورة، ولـ يحدد المشرع الفرنسي مدػ مشروعية 
 التصوير في مكاف خاص بإذف مف الجيات المختصة.
 الفرع الثاني

 في القانون األمريكي
ائع ذات الصمة باستخداـ وسائل التصوير واتجو تصدػ القضاء األمريكي لمعديد مف الوق

إلى عدـ مشروعية التقاط صورة الفرد حاؿ وجوده في مكاف خاص، طالما أف الفرد يتمتع 
بقدر متوقع مف الخصوصية في ىذا المكاف الخاص، فإذا ما تخمف ىذا القدر المتوقع مف 

فيما يتعمق بحقو في  الخصوصية في المكاف الخاص، رفعت الحماية الدستورية عف الشخص
 .(ٗ)الخصوصية

  

                                  
معػة القػاىرة، بػدوف سػنة جا كميػة الحقػوؽ، رسػالة دكتػوراه، ( د. دمحم دمحم الشياوؼ، الحماية الجنائية لحرمة الحيػاة الخاصػة،ٔ)

 .ٚٓٗنشر، ص
 .ٚٓٗسابق، صالمرجع ال( د. دمحم دمحم الشياوؼ، ٕ)
جامعػػة القػػاىرة، كميػػة الحقػػوؽ، ( د. كػػاظـ السػػيد عطيػػة، الحمايػػة الجنائيػػة لحػػق المػػتيـ فػػي الخصوصػػية، رسػػالة دكتػػوراه، ٖ)

 .ٖٙٙـ، صٕٚٓٓ
 ٙٚٔلخرشة، مرجع سابق، ص؛ د. دمحم أميف إٛٓ( د. مبروؾ ساسي، مرجع سابق، صٗ)
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، (ٔ)(People V. Teicherـ في قضية )ٜٚٚٔإال أف المحكمة العميا لنيويورؾ عاـ 
 ذىبت إلى األخذ بالدليل المستمد مف التصوير بالفيديو بموجب أمر المحكمة.

ثالث وفي قضية الحقة ذىبت المحكمة الفيدرالية األمريكية إلى أنو بالرغـ مف أف الباب ال
ـ، لـ يتضمف المراقبة بواسطة الفيديو بنصوص صريحة، إال ٜٛٙٔمف القانوف الفدرالي لسنة 

، (ٕ)أنو يمكف اتباع المبادغ التي قررىا القانوف المذكور بشأف مشروعية الحصوؿ عمى الدليل
ويفرؽ القضاء األمريكي فيما يتعمق بقاعدة مشروعية الدليل المستمد مف التصوير بيف 

يف عمى تنفيذ القانوف وبيف سائر األفراد. أو بمعنى آخر أف قاعدة االستبعاد ال تسرؼ القائم
إال في مواجية األعماؿ التي يباشرىا رجاؿ السمطة العامة، وىو ما يعرؼ بشرط نشاط 
الدولة، والتبرير لذلؾ ىو أف غرض تمؾ القاعدة ىو تحقيق الردع، بمنع رجاؿ الشرطة مف 

                                  
( وقػػػائع القضػػػية تػػػتمخص فػػػي أف الشػػػرطة تمقػػػت بعػػػض الشػػػكاوؼ عػػػف اعتػػػداءات جنسػػػية يقػػػـو بيػػػا طبيػػػب أسػػػناف يػػػدعي ٔ)

Marvin Teicher حيث يقـو  المتيـ المذكور بحقف المريضات بنوع مف المخدر بقصد خمع أسنانيف، فأصبحف في حالة ،
لدرجة أنو رغـ تأكػد المجنػي عمػييف،  Semi – Conscience، أو حالة مف نصف الوعي  Inconscienceمف البلوعي 

ؼ بوضػوح مػا حصػل معيػا بالضػبط، ونتيجػة بأنيف تعرضف التصاؿ جنسي مػف نػوع مػا، لػـ تسػتطع أؼ واحػدة مػنيف أف تػرو 
لذلؾ رتبت الشرطة لقاء بيف المشتكية والمتيـ بعد أف تـ تزويػدىا بجيػاز تسػجيل غيػر أف كػل مػا أمكػف الحصػوؿ عميػو، ىػو 
أف الطبيب المذكور قػد قبميػا، كمػا تمكنػت الشػرطة مػف خػبلؿ التنصػت عمػى ىػاتف المشػتكية الثانيػة أف يسػتمع إلػى المػتيـ، 

ض عمييػػا زيػػارة شػػقتو، وكػػوف ىػػذه األدلػػة غيػر كافيػػة، تمكػػف الموظفػػوف المختصػػوف مػػف الحصػػوؿ عمػػى إذف قاضػػي وىػو يعػػر 
المحكمة العميا لنيويػورؾ إلجػراء تسػجيل ألحػداث زيػارة عيػادة المػتيـ عمػى شػريط فيػديو عػف طريػق تركيػب كػاميرا سػرية ليػذا 

ميعػاد مػع المػتيـ الستشػارة طبيػة، وتػـ المقػاء مػع الطبيػب  الغرض، وتـ تعييف شػرطة نسػائية عمػى أسػاس أنيػا جػاءت لتحديػد
وكػاف رجػاؿ الشػرطة يراقبػػوف ىػذه العمميػة خطػوة خطػػوة، وقبػل أف يشػرع المػػتيـ فػي االعتػداء جنسػيًا عمػػى الشػرطية، تػـ إلقػػاء 

 القبض عميو.
ريط مدعيًا بأف تشريعات واليػة بعد ذلؾ قدـ شريط الفيديو كدليل أماـ المحكمة، اعترض المتيـ عمى ذلؾ وطالب بإبطاؿ الش

نيويورؾ ال تسمح بصدور أمر لمتسجيل عف طريق الفيديو، وأف الشيادة الخطية المصاحبة لممذكرة الخاصة بإجراء التسجيل 
أخفقػػت فػػي إيجػػاد سػػبب معقػػوؿ، وأف األمػػر الصػػادر قػػد انتيػػؾ الحػػدود الدسػػتورية لمتنصػػت اإللكترونػػي، وبمػػا أف إجػػراءات 

 لـ تستنفذ، فإف األمر باستخداـ تقنية الفيديو إلجراء المراقبة غير معقوؿ. البحث العادية 
رفضػػت المحكمػػة العميػػا لنيويػػورؾ ىػػذه الػػدفوع مقػػررة أف التسػػجيل بواسػػطة الفيػػديو فػػي عيػػادة األسػػناف الخاصػػة يعتبػػر تفتيشػػًا 

فػي حالػة إذا مػا سػمح بػو  –فقػط  –ونيػًا وضبطًا ضمف مفيـو التعديل الرابع لمدسػتور، ولمػا كػاف التفتػيش يمكػف أف يكػوف قان
 عف طريق مذكرة قانونية. لذا فإف اإلجراء اعتبر مشروعًا.

ـ، لػـ يجػز صػراحة المجػوء إلػى المراقبػة بالفيػديو، ٜٛٙٔ( اشارة المحكمة إلى أف الباب الثالث مف القػانوف الفػدرالي لسػنة ٕ)
انتيػػػت إلػػػى أف المراقبػػة عػػػف طريػػػق أجيػػزة الفيػػػديو تخضػػػع كمػػا أنػػػو لػػـ يحظرىػػػا، ومػػػع ىػػذا فػػػإف المحكمػػػة فػػي ىػػػذه القضػػية 

 ؼ لنصوص الباب الثالث، وأف الدليل الذؼ يتـ الحصوؿ عميو بواسطتيا يكوف مقبواًل، وال يتعارض مع أحكاـ التعديل الدستور 
 .ٛٚٔ، د. دمحم أميف الخرشة، مرجع سابق، صالرابع
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أنيا انتياؾ حقوؽ األفراد، والذؼ ال محل لتحقيقو عندما يباشر الفرد التجاوزات التي مف ش
 .(ٔ)العادؼ ىذا اإلجراء بمبادرة ذاتية منو

 : وفقا لما ورد في القضاء األمريكي بالنسبة لمتصوير في األماكف الخاصة:الخالصة
 إف لمحياة الخاصة حرمة، فبل يجوز انتياكيا بالتصوير بالفيديو. -ٔ
 أقر اآلتي: -ريكي استنادا لممبادغ العامةإف القضاء األم -ٕ

ال يجوز لرجاؿ السمطة العامة ) الشرطة( إثبات الجرائـ باستخداـ تصوير الفيديو،  - أ
 وذلؾ خشية التعسف في استخداـ صبلحياتيـ.

 يجوز الحصوؿ عمى الدليل بتصوير فيديو بناء عمى إذف مف القضاء. - ب
 ينيـ ُيعد مشروعا.أف تصوير الفيديو مف قبل األفراد فيما ب -ج

 الفرع الثالث
 القانون المصري 

جـر المشرع المصرؼ االعتداء عمى الحياة الخاصة بالتقاط الصور لؤلشخاص والمتمثل 
( مكرر مف قانوف العقوبات والتي تنص بقوليا "يعاقب بالحبس مدة ال ٜٖٓفي نص المادة )

، وذلؾ بأف ارتكب أحد تزيد عف سنة كل مف اعتدػ عمى حرمة الحياة الخاصة لممواطف
 -األفعاؿ اآلتية... في غير األحواؿ المصرح بيا قانونًا أو بغير رضى المجنى عميو: أ

، (ٕ)التقط أو نقل بجياز مف األجيزة أيًا كاف نوعو صورة شخص في مكاف خاص -...... ب
 صرؼ الجنائية الم ( مف قانوف اإلجراءاتٜ٘أما مف الناحية اإلجرائية فقد نصت المادة )

بقوليا: " لقاضي التحقيق أف يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات 
والطرود لدػ مكاتب البريد، وأف يأمر بمراقبة المحادثات السمكية والبلسمكية، أو إجراء 
تسجيبلت ألحاديث جرت في مكاف خاص متى كاف لذلؾ فائدة في ظيور الحقيقة في جناية 

 عمييا بالحبس لمدة تزيد عمى ثبلثة أشير.أو جنحة معاقب 
وفي جميع األحواؿ يجب أف يكوف الضبط أو االطبلع أو المراقبة أو التسجيل بناًء عمى 

 أمر مسبب ولمدة ال تزيد عمى ثبلثيف يومًا قابمة لمتجديد لمدة أو مدد أخرػ مماثمة.." .

                                  
صػػمة بطػػرؽ غيػػر مشػػروعة فػػي اإلجػػراءات الجنائيػػة، دار النيضػػة ( د. أحمػػد عػػوض بػػبلؿ ، قاعػػدة اسػػتبعاد األدلػػة المتحٔ)

 ومابعدىا. ٜٖٕبدوف تاريخ نشر، صالقاىرة، العربية، 
 .ٖٜٚٔ( لسنة ٛ٘مكرر مف قانوف العقوبات المصرؼ، رقـ ) ٜٖٓ( المادة ٕ)
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ي أجازت لمنيابة عند ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية والتٕٙٓوكذلؾ نصت المادة )
 ( سالف الذكر.ٜ٘اتضاح أمارات قوية أف تقـو باإلجراءات نفسيا التي في نص المادة )

ومف الواضح أف النصيف السالفيف لـ يتضمنا السماح بالتصوير خفية في مكاف خاص 
إال أف ىذا التصوير يأخذ حكـ تسجيل األحاديث التي تدور في مكاف خاص مف باب 

بل اإلجرائيف ينطوياف عمى اعتداء عمى الحق في الخصوصية، ومف ثـ يصبح القياس؛ ألف ك
الدليل المستمد منو مشروعًا متى توافرت فيو ذات الشروط البلزمة لمشروعية تسجيل ىذه 

ينتقد الرأؼ القائل بالمشروعية استنادًا إلى القياس عمى  (ٕ). إال أف ىناؾ اتجاه(ٔ)األحاديث
 التي تجرػ في مكاف خاص. اإلذف بتسجيل المحادثات

ويستند أنصار ىذا االتجاه إلى أف المشرع قد جـر االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة 
( مف ٘ٗ( مكرر )أ( وذلؾ إعمااًل لنص المادة )ٜٖٓ( مكرر و)ٜٖٓفي نص المادتيف )

( مكرر االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة باستراؽ ٜٖٓالدستور. حيث جرمت المادة )
ع أو تسجيل المحادثات التي تجرؼ في مكاف خاص، كما جرمت التقاط أو نقل صورة السم

شخص في مكاف خاص، وعندما عَّدؿ المشرع بمقتضى ذات القانوف نص المادتيف 
( مف الدستور، أضاؼ إلييما ٘ٗ( مف قانوف اإلجراءات لينسجما مع حكـ المادة )ٕٙٓ،ٜ٘)

لصوتي لممحادثات التي تجرؼ في مكاف خاص. فقط النص عمى إجراءات اإلذف بالتسجيل ا
واشترط أف يصدر باإلذف بالتسجيل أمر مف القاضي، ولـ يشر إلى حكـ تسجيل الوقائع التي 
تدور في مكاف خاص عف طريق التصوير الفوتوغرافي، أو التصوير المقترف بالصوت 

حيث التجريـ والعقاب )الفيديو(، ومفاد ذلؾ أف المشرع بموجب قانوف العقوبات قد ساوػ؛ مف 
فرؽ بينيما مف الناحية اإلجرائية، بيف ما يسمى المسارقة السمعية والمسارقة البصرية، إال أنو 

حيث أجاز لقاضي التحقيق أف يأمر بتسجيل األحاديث التي تجرؼ في مكاف خاص، ولـ 
 . (ٖ)يسمح بتسجيل الوقائع التي تجرؼ في مكاف خاص عف طريق التصوير الضوئي

                                  
 .ٔٔٗ( د. دمحم دمحم الشياوؼ، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق، صٔ)
ىشػػاـ دمحم فريػػد ، الحمايػػة الجنائيػػة لحػػق اإلنسػػاف فػػي صػػورتو، مكتبػػة اآلالت الحديثػػة، بأسػػيوط ، بػػدوف تػػاريخ نشػػر،  ( د.ٕ)

ومابعػػػدىا؛ د. أحمػػػد دمحم حسػػػاف ، نحػػػو نظريػػػة عامػػػة لحمايػػػة الحػػػق فػػػي الحيػػػاة الخاصػػػة فػػػي العبلقػػػة بػػػيف الدولػػػة  ٕٛٔص
د. كػػػػاظـ السػػػػيد عطيػػػػة، الحمايػػػػة الجنائيػػػػة لحػػػػق المػػػػتيـ فػػػػي  ؛ٗٗ٘ـ، صٕٔٓٓ القػػػػاىرة، واألفػػػػراد، دار النيضػػػػة العربيػػػػة،

 .ٖ٘ٙص الخصوصية، مرجع سابق،
 .ٜ٘ٔ( د. دمحم أميف الخرشة، مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي، مرجع سابق، صٖ)
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. أف مقابمة نصوص قانوف العقوبات المتمثل في نصي المادتيف (ٔ)ؾ يرػ البعضلذل
( مكرر )أ( مع نصوص قانوف اإلجراءات الجنائية والمتمثل في نصي ٜٖٓ( مكرر و )ٜٖٓ)

( تستوجب القوؿ بعدـ مشروعية التصوير خفية في األماكف الخاصة ٕٙٓ،ٜ٘المادتيف )
ؾ ألف القانوف وحده ىو الذؼ يحدد اإلجراءات الجنائية وعدـ جواز إذف القاضي بإجرائيا، وذل

عمى اعتبار أف ىذه اإلجراءات تنطوؼ عمى مساس بالحرية الفردية، فإذا اقتضت المصمحة 
العامة الحد مف حريات األفراد، فإف المشرع يتدخل ليقرر الحدود التي تتطمبيا المصمحة 

ئية، كما يتدخل لبياف الشروط واألحواؿ العامة لممساس بالحرية مف خبلؿ اإلجراءات الجنا
التي يجوز فييا المساس بالحرية ليحقق في النياية التوازف بيف المصمحة العامة وحقوؽ 

 . (ٕ)األفراد
الخبلصة أف المشرع المصرؼ جـر التصوير في األماكف الخاصة، إال أنو سمح بالتسجيل  

ولـ يذكر التصوير المرئي في األماكف  الصوتي لؤلحاديث فييا بعد اإلذف مف الجية المختصة،
الخاصة بعد إذف الجية المختصة، وىذا يعتبر قصورًا في التشريع المصرؼ لتفويتو االستفادة 
مف وسيمة ميمة مف وسائل اإلثبات الجنائي وىي التصوير المرئي الذؼ يساعد أجيزة العدالة 

 لمحد مف الجريمة وضبط مرتكبييا. 
 الفرع الرابع

 اليمنيالقانون 
مما ال شؾ فيو أف لمحياة الخاصة لممواطنيف حرمة يحمييا القانوف، بل إف ىذه الحرمة 

 ( مف الدستور والتي جاء فييا: ٛٗمف المبادغ الدستورية، والمتمثمة في نص المادة )
 تكفل الدولة لممواطنيف حريتيـ الشخصية وتحافع عمى كرامتيـ.....، -" أ 
 ب ......".

( والتي ٕٙ٘لتي يوفرىا قانوف العقوبات فيي المتمثمة في نص المادة )أما الحماية ا
نصت بقوليا يعاقب )بالحبس( مدة ال تزيد عمى سنة أو بالغرامة كل مف اعتدػ عمى 
حرمة الحياة الخاصة، وذلؾ بأف ارتكب أحد األفعاؿ اآلتية في غير األحواؿ المصرح 

 بيا قانونًا أو بغير رضا المجني عميو:

                                  
 .ٜٕٔ -ٕٛٔ( د. ىشاـ دمحم فريد، الحماية الجنائية لحق االنساف في صورتو، مرجع سابق، صٔ)
مػػػػػػد فتحػػػػػػي سػػػػػػرور، الشػػػػػػرعية الدسػػػػػػتورية وحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػي اإلجػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػة، دار النيضػػػػػػة العربيػػػػػػة، ( د. أحٕ)

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔص، ـٜٜ٘ٔالقاىرة،
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 ......... -أ 
التقاط أو نقل بجياز مف األجيزة أيًا كاف نوعو صورة شخص في مكاف  -ب

خاص....". كما شدد المشرع العقاب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث سنوات أو 
، كما أف (ٔ)بالغرامة إذا كاف القائـ بيذا التصوير موظف عاـ اعتمد عمى سمطة وظيفتو

زائية قد حددت واجبات مأمور الضبط القضائي ( مف قانوف اإلجراءات الجٜٔالمادة )
بقوليا "مأمورو الضبط القضائي مكمفوف باستقصاء الجرائـ وتعقب مرتكبييا وفحص 
ثباتيا في محاضرىـ  الببلغات والشكاوػ وجمع االستدالالت والمعمومات المتعمقة بيا وا 

رساليا إلى النيابة العامة"  .(ٕ)وا 
ـو بو مأمور الضبط القضائي أثناء عممية البحث عف وبناًء عمى ذلؾ فإف كل إجراء يق

الجرائـ ومرتكبييا يعتبر إجراء صحيحًا ومشروعًا. طالما لـ ُتمس الحريات العامة، وال يتعارض 
مع أخبلؽ المجتمع، وال تنتيؾ حقوؽ األفراد وحرمة حياتيـ الخاصة. وفي مقابل ذلؾ ال يسمح 

في مكاف خاص عف طريق التصوير الفوتوغرافي أو لمأمور الضبط أف يسجل خفية وقائع تدور 
السينماتغرافي )الفيديو( حتى لو كانت ىذه الوقائع مما يقع تحت طائمة القانوف، وال يغير مف 

والدليل  .(ٖ)األمر شيئًا أف تكوف أجيزة التصوير قد وضعت عمى بعد عف المكاف الخاص
بطبلف بالنظاـ العاـ، ألف الحصوؿ عميو تـ الىذا المستمد مف ىذا التصوير يكوف باطبًل ويتعمق 

( عقوبات، ومف ثـ يجوز التمسؾ بو في أية حاؿ ٚ/ٕٙ٘بفعل غير مشروع بمقتضى المادة )
 كانت عميو الدعوػ، كما يجوز لممحكمة أف تقضي بو مف غير طمب.

 رأي الباحث: 
شروعًا ومقبواًل طبقًا لمبدأ المشروعية فإف الدليل المستمد مف أجيزة التصوير ال يكوف م

في عممية اإلثبات، إال إذ جرت عممية الحصوؿ عميو وتقديمو إلى القضاء بالطرؽ 
المشروعة، التي تكفل تحقيق التوازف العادؿ بيف حق المجتمع في العقاب وحق المتيـ في 

 توفير الضمانات الكافية الحتراـ كرامتو اإلنسانية.
                                  

 /ب( عقوبات.ٕٙ٘( المادة )ٔ)
( مػػف قػػػانوف اإلجػػراءات مػػػف الحفػػاظ عمػػػى الحػػق فػػػي الخصوصػػية سػػػواًء فػػػي ٕٖٔ،  ٖٔٔ( وكػػذلؾ مػػػا أكدتػػو المادتػػػاف )ٕ)

سػػبلت البريديػة والمحادثػػات السػػمكية والبلسػمكية والمحادثػػات الشخصػية وأف ليػػا حرمػػة، إال بػأمر مػػف النيابػػة المسػاكف أو المرا
 العامة أثناء التحقيق ومف القاضي أثناء المحاكمة.

 ؛ ٕٓٔ( د. ىشػػػػػػػػػػػاـ دمحم فريػػػػػػػػػػػػد رسػػػػػػػػػػػػتـ، الحمايػػػػػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػػػػػة لحػػػػػػػػػػػػق االنسػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػورتو، مرجػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػابق، صٖ)
 . ٖٚ٘ية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة، مرجع سابق، صد. أحمد دمحم حساف، نحو نظر 
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سواء  –أجيزة التصوير والمتمثل في الصورة  وىذا يعني أف مشروعية الدليل المستمد مف
أكانت ثابتة أـ متحركة مرتبطة بمشروعية استخداـ ىذه األجيزة في عممية التصوير أو 
المراقبة. واعتقد أف التصوير في األماكف الخاصة التي تتـ بالطريقة القانونية والمشروعة في 

قومي لمببلد ومستقبميا االقتصادؼ الكشف عف الجرائـ الجسيمة التي قد تؤثر عمى األمف ال
واالجتماعي مثل جرائـ االرىاب والتجسس والتخريب والتيريب، ىي أدلة مشروعة ما دامت 
ال اعتبرت انتياكًا  في مصمحة الببلد إف تـ التصوير بإذف مسبق مف الجية المخولة بذلؾ، وا 

 لحرمة الحياة الخاصة لمغير.
ة الضمانات المتعمقة بتمؾ الصور سالفة الذكر، ودرءًا ألؼ تعسف ال بد مف توافر كاف

وحتى يمكف القوؿ بأف اعتبار تمؾ االجراءات المذكورة استثنائية، فإنو ال يمكف المجوء إلييا إال 
 في حالة عجز وفشل الوسائل األخرػ التي يمكف مف خبلليا الوصوؿ إلى الحقيقة.

خاصة ما زالت بحاجة لتدخل ونعتقد أف التشريعات العربية عامة والتشريع اليمني 
 المشرع لينظـ تمؾ اإلجراءات بشكل واضح ومفصل.

ويرػ الباحث مشروعية استخداـ األجيزة التي يتـ وضعيا مف قبل األفراد في منازليـ أو 
المحاؿ التجارية مف أجل الكشف عف أؼ اعتداء قد يقع عمييـ، وبالتالي يكوف الدليل 

لجنائي سمطة تقديرية في قبولو وتقدير حجيتو بحسب المتحصل منيا مشروعًا ولمقاضي ا
 الظروؼ والوقائع التي تـ فييا الحصوؿ عميو.

أما القضاء اليمني فمـ يتحصل الباحث عمى قضية قد صدر فييا حكـ مستندًا إلى دليل 
متحصل مف التصوير في مكاف خاص أو عاـ. لذلؾ قمت بزيارة إلى رئيس نيابة شماؿ 

ـ وذلؾ لمعرفة موقف القضاء مف مشروعية التصوير في مكاف ٕٛٔٓ/ ٓٔ/ٔاألمانة بتاريخ 
 فكانت إجابتو عمى النحو اآلتي: -خاص، وىل يوجد قانوف أو مشروع قانوف ينظـ ذلؾ

القانوف: كاف ىناؾ مشروع قانوف ينظـ عممية التصوير في األماكف إال أنو لـ يصدر -
 بعد.

التصوير في األماكف الخاصة بدوف إذف مف مف حيث المشروعية: الدليل المتحصل مف  -
الجيات المختصة دليل غير مشروع، ويعتبر تجسسًا وبالتالي يعاقب فاعمو. أما كاميرات 
المراقبة الثابتة التي توضع عمى المنشآت والمصالح العامة فيعتبر التصوير مشروعًا ويؤخذ 

ف التصوير لسمطة كقرينة في اإلثبات. وفي كل األحواؿ يخضع الدليل المتحصل م
 القاضي الجنائي في قبولو كدليل أو رفضو.
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 تمييد:
يقصد بالمكاف العاـ، المكاف الذؼ يباح لجميور الناس الدخوؿ فيو دوف تمييز، واألماكف 

الصفة العامة عمى وجو الدواـ، فيستطيع  العامة نوعاف: أماكف عامة بطبيعتيا، وىي التي ليا
أؼ شخص أف يدخل فييا أو يمر منيا في أؼ وقت شاء مثل الشوارع والحدائق العامة... 
الخ، وأماكف عامة بالتخصيص، وىي التي يباح لجميور الناس الدخوؿ فييا خبلؿ أوقات 

. لذلؾ سوؼ (ٔ) ة(معينة وفي أجزاء معينة منيا مثل )المطاعـ والمقاىي والمحاؿ التجاري
نتناوؿ مدػ مشروعية الدليل المتحصل مف أجيزة التصوير في مكاف عاـ في بعض دوؿ 

 المقارنة، في أربعة فروع عمى النحو التالي:
 الفرع األول

 في القانون األمريكي
تعتبر الواليات المتحدة األمريكية أكثر دوؿ العالـ استخدامًا لكاميرات المراقبة في 

امة، لذلؾ اعتمدت السمطات األمنية عمى المراقبة عف طريق التصوير واستخداـ األماكف الع
أسموب الرقابة عف طريق الدوائر التمفزيونية المغمقة، وأصبحت شوارع المدف األمريكية تحت 

 . (ٕ)ـٜٔٚٔالمراقبة المستمرة في وقت مبكر منذ عاـ 
عية الدليل المستمد مف ونظرًا ليذا االنتشار الواسع يثار التساؤؿ عف مدػ مشرو 
 التصوير مف وجية الفقو والقضاء األمريكي وذلؾ عمى النحو التالي: 

 موقف الفقو األمريكي:-1
انقسـ الفقو األمريكي بشأف مشروعية الدليل المستمد مف التصوير في مكاف عاـ إلى 

 اتجاىيف:

                                  
، دار ومكػاف النشػر( د. دمحم عيد الغريب، االختصاص القضػائي لمػأمور الضػبط فػي األحػواؿ العاديػة واالسػتثنائية، بػدوف ٔ)

 ،ٕاءات، ط، ومابعدىا، وكذلؾ تعريف لممكاف العاـ، أنظر: د . محمود نجيب حسني، شرح قػانوف اإلجػر ٓٔٔـ، صٖٕٓٓ
 .٘ٗ٘(، صٖ٘٘ـ، رقـ )ٜٛٛٔ بدوف دار ومكاف النشر،

 .ٖ٘ٗ( د. دمحم دمحم الشياوؼ، مرجع سابق، ص(ٕ
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ُيعد أمرًا مباحًا : ذىب إلى القوؿ بأف التقاط صور المتيـ في مكاف عاـ االتجاه األول
ويجوز لؤلجيزة األمنية إجراءه كونو يحقق الردع في نفوس الجناة، وقد أظيرت االحصائيات 

 .(ٔ)مف انخفاض عدد الجرائـ بعد تركيب أنظمة المراقبة العامة
: عارض ىذا االتجاه استخداـ األجيزة مف قبل السمطات األمنية بصورة االتجاه الثاني

مة ألنو يعتبر انتياؾ لحرمة الحياة الخاصة؛ ألف الفرد رغـ وجوده في خفية في األماكف العا
مكاف عاـ، إال أنو ال يرغب في أف يعمـ اآلخروف بوجوده في ىذا المكاف، وكذلؾ ال يرغب 

 .(ٕ)في تداوؿ صورتو وتصرفاتو أماـ الغرباء وعمى شاشات المراقبة
يرات المثبتة في األماكف العامة ويضيف أصحاب ىذا الرأؼ ردًا عمى القائميف بأف الكام

قممت معدالت الجريمة بأف ىذا القوؿ غير صحيح، فإنو مف المعمـو أف الدراسة االحصائية 
السميمة ال تقـو عمى عامل واحد، بل تعتمد عمى كافة العوامل االجتماعية واالقتصادية 

كما أف تمؾ  والبشرية، مما يجعميا غير دقيقة مف الناحية السببية عمى أقل تقدير،
االحصائيات قد أوضحت أف كاميرات المراقبة العامة قد قممت مف معدالت الجرائـ، ولـ تحدد 
ماىية تمؾ الجرائـ، أما المصادر الرسمية فإنيا تبيف أف تمؾ الجرائـ التي تتحدث عنيا 

يء اإلحصائيات ىي في الغالب جرائـ بسيطة، أما الجرائـ الخطيرة فمـ تسيـ تمؾ األجيزة بش
 .  (ٖ)يذكر بصدد تقميل أعدادىا أو ضبط المتيميف فييا

 موقف القضاء:  -2
أيد القضاء األمريكي إباحة التقاط صورة الشخص الموجود في مكاف عاـ حتى بغير 
موافقتو، معتبرًا أف تمؾ الصورة ال تعدو أف تكوف وصفًا مكتوبًا لممكاف العاـ الذؼ يحق لكل 

 شخص أف يراه فيو دوف قيد.
مايو  ٚوتطبيقًا لذلؾ حكمت محكمة االستئناؼ األمريكية )الدائرة العاشرة( بتاريخ 

، استندت المحكمة إلى الدليل (ٗ)Rielsy Brantlex Vs. V.Sـ في قضية... ٕٕٓٓ
المستمد مف التصوير بواسطة كاميرا فيديو وضعت بداخل حقل ظير فيو المتيـ، وىو يقـو 

ف ثـ تقميمو وجمعو، فتـ استصدار أمر بتفتيش سكف المتيـ بزراعة )الماريجونا( المخدر وم
                                  

 . ٔٛٔالخرشة، مرجع سابق، ص أميف ( د. دمحمٔ)
، وكػػذلؾ د. إبػػراىيـ عيػػد نايػػل، الحمايػػة الجنائيػػة اومابعػػدى ٖٗٙ(  فػػي ىػػذا المعنػػى أنظػػر: د. أحمػػد دمحم حسػػاف، مرجػػع سػػابق، صٕ)

 .ٖٙٔ-ٔٙٔـ، ص ٕٓٓٓالقاىرة،  ،لحرمة الحياة الخاصة في القانوف الفرنسي، دار النيضة العربية
 .ٖٕٔ( د. مبروؾ ساسي، مرجع سابق، صٖ)
 .ٖٛٔسابق، ص المرجع ال( د. دمحم أميف الخرشة، ٗ)
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المجاور ليذا الحقل، حيث ضبط المتيـ وبحوزتو أدوات زراعة وتصنيع المواد المخدرة وبعض 
 النبات المخدر، وقضى بإدانتو استنادًا لمدليل المتحصل مف التصوير.

اًل كبيرًا لـ يقتصر إال أف مسألة تصوير الشخص في مكاف عاـ دوف موافقتو تثير جد 
عمى األوساط القانونية فحسب، بل في كافة شرائح المجتمع األمريكي، مما أدػ إلى تحوؿ 
اتجاه القضاء مف إباحة التصوير الشخصي حاؿ وجوده في مكاف عاـ إلى تقييد ذلؾ األمر. 

 أحيانًا أخرػ. ةفالقضاء األمريكي كانت مواقفو متباينة أحيانًا ومتقارب
د القضاء عمى صبلحياتو الموروثة نظرًا لعدـ وجود الحماية التشريعية التي وقد اعتم

ـ مف النص عمى المراقبة ٜٛٙٔتعالج المراقبة بالفيديو، إذ خبل القانوف الفيدرالي لسنة 
 بواسطة الفيديو بنصوص صريحة.

عمييا الخبلصة أف األجيزة األمنية تستخدـ كاميرات المراقبة في األماكف العامة وتعتمد 
في مراقبة الشوارع والمدف األمريكية، وقد أيد الفقو والقضاء بدءا بمشروعية التصوير في 
األماكف العامة، إال أنو بسبب الجدؿ في األوساط القانونية وكافة شرائح المجتمع قد أدػ إلى 
تحوؿ اتجاه القضاء مف إباحة التصوير الشخصي في المكاف العاـ إلى تقييد ذلؾ األمر 

 ستصدار إذف قضائي. با
 الفرع الثاني

 في القانون الفرنسي
مف المعمـو أف فرنسا ىي مف الدوؿ المتقدمة في كل المجاالت ومنيا المجاؿ األمني 
لذلؾ، تعتمد أجيزة األمف عمى أسموب المراقبة عف طريق الدوائر التمفزيونية المغمقة التي 

العامة بالمدف لمراقبة حركة المارة،  تركب عدساتيا بمواقع مختارة في المياديف والطرؽ 
 والسيارات وأماكف التجمعات.

ـ إلى السماح بالتصوير المرئي ٜٜ٘ٔ/ٔ/ٕٔكما ذىب القانوف الصادر في فرنسا في 
مف خبلؿ كاميرات المراقبة في الطرؽ العامة. وكذلؾ في األماكف العامة المفتوحة لمجميور 

حظر ىذا القانوف تصوير العامميف الموظفيف  والمعرضة بصفة خاصة لمخاطر السرقة، كما
داخل المباني والمنشآت وسمح بو في المداخل والمخارج لتمؾ األماكف، وتضمف ىذا القانوف 
مجموعة مف الضمانات الجوىرية التي تيدؼ إلى حماية حقوؽ األفراد، ومنيا الطمب مف 
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لمدة تزيد عمى شير إال إذا  المسئوؿ عف التصوير والمراقبة محو صورتو وعدـ االحتفاظ بيا
 .  (ٔ)تعمق األمر بجريمو

غير أنو مف جية أخرػ نجد أف البعض قد عارض استخداـ ىذه األجيزة، وذىب إلى 
أف العدالة ال تكوف جديرة بيذا االسـ ما لـ تمارس بأحسف الضمانات األكيدة، وأف بالقوؿ 

أعمالو، فيجب التصدؼ بكل حـز تعامل اإلنساف كإنساف وأال تحرمو مف كرامتو أو تراقب 
ليذه الوسائل، وأؼ وسائل أخرػ تحمل تعديًا عمى شخصية اإلنساف حتى ولو لـ يكف 

. ويضيف أصحاب ىذا الرأؼ أنو إذا كانت ىذه األجيزة تساعد عمى كشف الجرائـ، (ٕ)خطيراً 
مف السياسة  ألـ يكف مف األفضل أف تعطييا فاعمية وقائية بداًل مف الفاعمية القمعية، وأنو

الحكيمة أف تجعل المتيـ يسمؾ الطريق السميـ بداًل مف أف ينغمس في الفساد عف طريق 
 إخطاره عف ىذه المراقبة حتى لو لـ يكف خطيرًا.

الخبلصة أف األجيزة األمنية تعتمد عمى أسموب المراقبة التمفزيونية المغمقة في المياديف 
وأماكف التجمعات، وىذا ما أكده القانوف الصادر في العامة والطرؽ وحركة المارة والسيارات 

 ـ بالسماح بالتصوير المرئي.ٜٜ٘ٔ/ٔ/ٕٔ
 الفرع الثالث

 القانون المصري 
يجوز لمأمورؼ الضبط القضائي  الجنائية ( مف قانوف اإلجراءاتٕٔاستنادًا لنص المادة )

لبلزمة لمتحقيق في البحث والتحرؼ عف مرتكبي الجرائـ واتخاذ إجراءات جمع االستدالالت ا
الدعوػ، وبالتالي يجوز ليـ تصوير المتيـ حاؿ وجوده في مكاف عاـ، ألف ىذا اإلجراء ال 
ُيعد أف يكوف تسجيبل مصورًا ليذه الوقائع التي تمت مشاىدتيا بالعيف المجردة دوف مساس 

 .(ٖ)بحقوؽ أو حريات األفراد
ي األماكف والطرؽ العامة مف وقائع كما يجوز لمنيابة العامة أف تأمر بتسجيل ما يدور ف

متى خبل مف  –لممتيـ عف طريق التصوير خفية، ويؤخذ بيذا الدليل المستمد مف التصوير 

                                  
الكتػب  نولوجيػا الحديثػة، دار( د. صبلح دمحم أحمد دياب، الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة وضماناتيا في ظػل التكٔ)

 .٘٘ٔ -ٗ٘ٔـ، صٕٓٔٓ القاىرة، القانونية،
، جامعة القاىرة، كمية الحقوؽ  ،( د. حسف عمي حسف السمني، شرعية األدلة المستمدة مف الوسائل العممية، رسالة دكتوراهٕ)

 .ٛٚٗـ، صٖٜٛٔ
 ،لػو القػانوف الجنػائي، رسػالة دكتػوراه( د. آدـ عبد البديع آدـ، الحق في حرمة الحياة الخاصػة ومػدػ الحمايػة التػي يكفميػا ٖ)

 .ٚٓٙـ ، صٕٓٓٓ، جامعة القاىرة، كمية الحقوؽ 
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، وأف يكوف بديبًل عمميًا لوصفيا كتابة فضبًل (ٔ)التعديل والتحريف وتوافرت فيو شروط الحجية
حياة الخاصة مساسًا عف أف مثل ىذا التسجيل ال يمس شخص المتيـ وحريتو وحقو في ال

 .(ٕ)ماديًا فعمياً 
ومف ثـ فإف التصوير الخفي لما يتـ في مكاف عاـ بقصد الحصوؿ عمى الدليل أمر 
جائز بشرط أف يخمو مف التحريف والتعديل وأف تتوافر فيو شروط الحجية لمصورة، فيصبح 

سجيبًل مصورًا بمثابة تشخيص عممي لموقائع يغني عف وصفيا كتابة، فيو ال يعدو أف يكوف ت
لتمؾ الوقائع ال يختمف في مضمونو وجوىره عما يقـو بو مأمور الضبط القضائي مف إعطاء 

 .(ٖ)وصف لما شاىده بالعيف المجردة
ومف التصوير في األماكف العامة استخداـ أجيزة التصوير الحديثة في تصوير ومراقبة 

سياسيا أـ اقتصاديا أـ اجتماعيا،  المظاىرات واالحتجاجات أيًا كاف اليدؼ منيا سواًء أكاف
والمظاىرات واالحتجاجات حق مشروع ويندرج ضمف مفيـو حرية التعبير وأف ىذا الحق ُيعد 

. ال يمكف سمبو مف المواطف بأؼ شكل مف األشكاؿ إذا ما تمت ممارستو (ٗ)حقًا دستورياً 
الدليل المستمد مف بصورة سميمة وموافقة لمقانوف، ويثور التساؤؿ ىنا حوؿ مدػ مشروعية 

 التصوير؟
تطبيقًا لذلؾ في المحاكـ المصرية: فقد أتيح لمقضاء المصرؼ إبداء رأيو في مسألة 
التصوير خفية في مكاف عاـ، ولعل أكثرىا شيرة حكـ محكمة أمف الدولة العميا في قضية 

، ـ كمي وسط قسـ عابديفٜٚٚٔلسنة  ٚٙـ برقـ ٜٚٚٔ( لسنة ٗٗٛٔالنيابة العامة رقـ )
ـ، حيث أقرت المحكمة ضمنيًا، بمشروعية التقاط ٜٚٚٔيناير  ٜٔ-ٛٔوالخاصة بأحداث 

صور فوتوغرافية سجمت وقائع دارت في مكاف عاـ، واعتبرتيا مف قبيل قرائف األحواؿ التي ال 
بد أف تتضامف مع أدلة أو قرائف أخرػ، وقد جاء في حيثيات الحكـ أف النيابة العامة قدمت 

                                  
 ( ىناؾ أربعة عوامل تتوقف عمييا حجية الصور في اإلثبات الجنائي ىي: .ٔ)
 : ويتعمق بمدػ مراعاة القواعد واألصوؿ العممية والفنية المتعارؼ عمييا في التصوير. العامل الفني -
 ائـ بالتصوير، مف حيث خبرتو ودرايتو الفنية وأمانتو.ؼ: ويتعمق بشخص القلعامل الشخصا -
: ويتعمػػق بالصػػورة؛ مػػف حيػػث درجػػة وضػػوحيا وخموىػػا مػػف الخػػدع والحيػػل التصػػويرية، ومػػدػ دالالتيػػا العامــل الموضــوعي -

 عمى مكاف وزماف مبلبسات التقاطيا أو األشخاص الذيف تمثميـ.
ي محاضػر تتضػػمف منػاظرة المحقػػق، سػواًء أكػػاف قاضػي تحقيػػق أـ : ويتعمػق بإثبػػات إجػراءات التصػػوير فػجرائــيال العامـل -

النيابػػة العامػػة، لجيػػاز التصػػوير والفػػيمـ الحسػػاس، مػػع التأكيػػد مػػف خمػػوه مػػف أيػػة تسػػجيبلت سػػابقة، ثػػـ الػػتحفع عميػػو بعػػد 
جػػع سػػابق، اسػػتعمالو لحػػيف تفريػػغ مضػػمونو وتحريػػزه. د. ىشػػاـ دمحم فريػػد، الحمايػػة الجنائيػػة لحػػق االنسػػاف فػػي صػػورتو، مر 

 .  ٕٗٔص
 .٘ٗ٘( د. أحمد دمحم حساف ، نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة، مرجع سابق، صٕ)
 .ٜٛ( د. مبدر سميماف الويس، أثر التطور اإللكتروني عمى الحريات الشخصية في النظـ السياسية، مرجع سابق، صٖ)
 ـ.ٕٕٔٓ( مف دستور مصر لعاـ ٓ٘( المادة )ٗ)
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ة والقرائف ودالئل الثبوت صورًا فوتوغرافية لبعض المتيميف أثناء قيادتيـ مف بيف األدل
لممظاىرات وحضورىـ بعض االجتماعات التنظيمية لمنظمة ترمي إلى قمب النظـ السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية لمدولة، فقررت المحكمة في شأنيا أنو بالنسبة لمصور الشمسية التي 

عمى ثبوت االتياـ.... فإف تمؾ الصور يمكف اعتبارىا مف قبيل  قدمت في الدعوػ تدليبلً 
قرائف األحواؿ التي ال بد أف تتضامف مع أدلة وقرائف أخرػ بما يعززىا ويدعميا ومف خبلؿ 
ىذا التقييـ لتمؾ الصور الشمسية، فإف المحكمة تعرضت ليا بالبحث والمناقشة، وقد استبانت 

ا بالذكر الصور التي قدمت عمى أنيا لممتيـ... أنيا مف مطالعتيا لتمؾ الصور ونخص مني
قد التقطت لجمع غفير مف الناس تميز مف بينيـ وجو ألحد األشخاص ظير وكأنو محموؿ 

، ة، ومقارنة ذلؾ الشخص بالمتيـ...عمى االعناؽ، غير أف المناظرة التي أجريت لتمؾ الصور 
يـ، بل إف المقارنة لـ ترجح حتى أسفرت عف عدـ امكاف القطع بأف الصورة ىي لذلؾ المت

 احتماؿ أف يكوف المتيـ صاحب الصورة.
وقد أسست المحكمة قضاءىا في عدـ التعويل عمى ىذه الصور، لبعض االعتبارات 
منيا ما ىو معروؼ مف إمكاف إحداث تغيير وتعديل الشكل والمبلمح استنادًا عمى ما تقدمو 

، فإف الصورة المذكورة ال تنبئ بذاتيا عف مكاف األساليب العممية الحديثة وفضبًل عف ذلؾ
وزماف ومبلبسات التقاطيا، فبل يمكف القوؿ مثبًل عمى وجو القطع واليقيف أف ىذه الصورة أو 
تمؾ كانت في ىذا الشارع أو ذاؾ مف شوارع القاىرة، وأف تمؾ المظاىرة كانت معادية لنظاـ 

 .(ٔ)الحكـ القائـ في الببلد
يوجد قانوف ينظـ ويضع شروطا وضوابطا لعممية التصوير في األماكف الخبلصة، أنو ال 

العامة، إال أنو يعتبر مشروعًا وجائزًا بشرط خموه مف التبلعب، وبالتالي يكوف الدليل المستمد 
مف كاميرات المراقبة مشروعًا، وىذا ما أكده القضاء المصرؼ في حكـ محكمة أمف الدولة رقـ 

 ة الذكر.ـ سالفٜٚٚٔ( لسنة ٗٗٛٔ)
 الفرع الرابع

 القانون اليمني
جـر المشرع اليمني االعتداء عمى الحياة الخاصة بالتقاط الصور لؤلشخاص والمتمثل 

/ب( مف قانوف العقوبات والتي تنص بقوليا "... يعاقب بالحبس مدة ال ٕٙ٘في نص المادة )
لؾ بأف ارتكب أحد تزيد عمى سنة أو بالغرامة كل مف أعتدػ عمى حرمة الحياة الخاصة وذ

–.... ب -األفعاؿ اآلتية في غير األحواؿ المصرح بيا قانونًا أو بغير رضا المجني عميو: أ
 التقط، أو نقل بجياز مف األجيزة أيًا كاف نوعو صورة شخص في مكاف خاص، ...".

                                  
 .ٛ٘؛ د. جميل عبدالباقي الصغير، مرجع سابق، صٜٓٗالشياوؼ، مرجع سابق، ص دمحم ( د. دمحمٔ)
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ىذا النص جـر التقاط الصور في األماكف الخاصة فقط ولـ يجـر التصوير في األماكف 
 وىذا يعتبر نقص تشريعي يجب عمى المشرع اليمني تبلفيو.   العامة

كما ال تظير أىمية التصوير في مكاف عاـ في اليمف بالصورة التي تظير في 
المجتمعات الغربية المتقدمة في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا التصوير، فقد ظير اعتماد ىذه 

لعامة منذ سنوات طويمة، غير أف الدوؿ عمى استخداـ أنظمة التصوير في معظـ األماكف ا
الوضع في اليمف يختمف عف الوضع في تمؾ الدوؿ، إذ أنو مف النادر أف توضع كاميرات 
ف كانت قد بدأت بعض التجارب بشأف وضع  التصوير في المياديف والطرقات العامة، وا 

مكانيات في ـ، إال أنيا محدودة وضئيمة اإلٕٚٓٓكاميرات مراقبة لئلشارات المرورية في العاـ 
 تحديد ىوية االشخاص الذيف تمتقط صورىـ.

إال أف مجرد تواجد الشخص في مكاف عاـ، كالشوارع واألسواؽ والمبلعب، يعني أنو تنازؿ 
 عف حقو في صورتو، ومع ذلؾ فإف ىذا االعتراض مقيد وال يمكف األخذ بو عمى إطبلقو. 

ي قضية استند فييا بأدلة أما القضاء اليمني فمـ يتحصل الباحث عمى حكـ صدر ف
متحصمة مف التصوير، غير أنو يمكف القوؿ أف األدلة المستمدة مف التصوير يمكف أف يقبل 
بيا القضاء اليمني باعتبارىا مف قبيل قرائف األحواؿ التي ال بد أف تتضامف مع أدلة أو قرائف 

 أخرػ بما يعززىا ويدعميا.
 رأي الباحث:  

مرئي سواء أكاف ثابتًا أـ متحركًا في األماكف العامة ُيعد يرػ الباحث أف التصوير ال
مشروعًا وليس فيو انتياؾ لمحق في الخصوصية، لذلؾ يؤيد الباحث االتجاىات المؤيدة 
لمشروعية التصوير في جميع األماكف العامة، وىو ما أخذ بو القضاء األمريكي وقد أحسف 

اكف العامة، ويبرر أصحاب ىذا االتجاه: أف في قبولو األدلة المتحصمة مف التصوير في األم
وجود الشخص في مكاف عاـ بطبيعتو يكوف محل أنظار الناس، وبالتالي فإف التقاط صورة لو 
في ىذا المكاف ال يشكل اعتداء عمى حقو في الخصوصية، ولو أراد الحفاظ عمى ىذا الحق 

واقع الحاؿ في الحياة العممية نجد لما تواجد في األماكف العامة وأماـ أنظار الناس كافة، ومف 
أف كاميرات التصوير في جميع األماكف الميمة ويعمـ الكافة بيا وذلؾ لمعرفة ما يجرؼ مف 
ناحية أمنية لضبط الجرائـ قبل وقوعيا أو معرفة المجرميف بعد وقوعيا ومف ثـ يكوف الدليل 

 المستمد منيا مشروعًا. 
 التصوير اللكتروني في الثبات الجنائي: ومن مبررات القول بمشروعية استخدام 

التصوير ُيعد لسانا ودليبًل قاطعًا عمى اقتراؼ الجريمة متى كاف خاليًا مف التحريف والخداع  -
أو ما يسمى اليـو بعمميات المونتاج، فالتصوير نقل لما تراه العيف السميمة مف أدلة جنائية 
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ا يراه شاىد الرؤية األميف اليقع الخالي وىذه تبمغ أقصى حجية ليا فيما لو كانت تمثل م
 مف االمراض البصرية والمدرؾ لما يجرؼ حولو مف األحداث.

يمكف مف خبلؿ التصوير المرئي )الفيديو( توثيق الحوادث والوقائع مما يزيد مف قيمة  -
الصورة ويضفي عمييا حجيتو أكبر، إذ مف خبلؿ أشرطة الفيديو يمكف لييئة المحكمة مف 

مى مسرح الجريمة األمر الذؼ قد يغني عف المعاينة التقميدية إلى حد كبير أو الوقوؼ ع
 .(ٔ)يعززىا ويدعميا

التصوير المرئي )الفيديو( يجنب السمطات عناء المجوء إلى وسائل تقميدية وغير مشروعة  -
 .(ٕ)لكشف الحقيقة كالتعذيب أو وسائل غير مؤكدة كالقرائف التي يكتنفيا بعض الغموض

  

                                  
 .ٕٓ٘( د. موسى مسعود أرحومة، مرجع سابق، صٔ)
 .ٕٕٖ( د. أحمد دمحم حساف، نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة، مرجع سابق، صٕ)
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 ـةـاتـناخل
 النتائج: -

 توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:
تمعب أجيزة التصوير الحديثة دورًا بارزًا في مجاؿ اإلثبات الجنائي فيي تنقل صورة  .ٔ

تجسد الوقائع التي حدثت في مسرح الجريمة كما ىي إذا لـ يطرأ عمييا أؼ تحريف أو 
 تبديل.

ت الجنائي أف يتوافر فييا شرطاف أساسياف يشترط لكي تكوف لمصورة حجية في اإلثبا .ٕ
أف تكوف الصورة خالية مف التبلعب أو التحريف، وىذا ال يتـ التأكد منو إال  -ٔأىما: 

أف يكوف موضوع الصورة ذا صمة وثيقة بالواقعة  -بمف خبلؿ خبير مختص بذلؾ. 
 المراد إثباتيا وىذا األمر متروؾ لمسمطة التقديرية لمقاضي. 

الفيديو ليس أمرًا عابرًا في مجاؿ العمل الجنائي، بل عمى العكس فإنو يشكل التصوير ب .ٖ
قرينة قوية ووسيمة مف وسائل اإلثبات ال تقل أىميتو عف غيره مف وسائل اإلثبات 

 األخرػ. 
التصوير اإللكتروني )الفيديو( في األماكف الخاصة ُيعد محظورًا وبالتالي فإف الدليل  .ٗ

 ال يكوف دليبًل مشروعًا إال إذا كاف وفق القانوف. المستمد مف ىذا الفيديو
التصوير اإللكتروني )الفيديو( في األماكف العامة يعتبر مشروعًا في أغمب التشريعات  .٘

وبالتالي فإف الدليل المتحصل مف ىذا الفيديو يعتبر دليبًل مشروعًا ويخضع لسمطة 
 القاضي الجنائي في قبولو أو رفضو. 

 

 التوصيات:
 أىميا: التوصياتلدراسة إلى عدد مف توصمت ا

نظرًا لوجود فجوة في الحماية التشريعية في تنظيـ المراقبة بالتصوير بالفيديو، فإف ىذا  .ٔ
النقص أو السكوت في التشريعات ال ينبغي أف يعالج عف طريق اعتماد المحاكـ عمى 

مراقبة صبلحيتيا، بل يجب أف يقنف بمواد في القانوف وتوضع قيود معينة عمى ال
 بالفيديو في األماكف العامة والخاصة.

نوصي المشرع بأف يخوؿ القاضي الجنائي أو النيابة العامة مراقبة الوقائع واألشخاص  .ٕ
 في األماكف الخاصة عف طريق التصوير بالفيديو. 

نوصي المشرع اليمني أف يضع ضمانات وضوابط لعممية التصوير بالفيديو، ومف ىذه  .ٖ
إصدار األذف بالتصوير مف اختصاص السمطة القضائية مع الضمانات أف يكوف 

 تسبيب أمر التصوير أو قصر التصوير عمى الجرائـ الخطيرة وتحديد مدة التصوير. 
نوصي القضاء الجنائي بقبوؿ الدليل المستمد مف أجيزة التصوير اإللكتروني بشروط  .ٗ

 منيا: 
 سمى بعممية المونتاج.أف تكوف الصورة خالية مف التبلعب والتحريف أو ما ي-أ

 أف يكوف موضوع الصورة ذا صمة وثيقة بالواقعة المراد إثباتيا.-ب
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إف جميع التصرفات وكافة اإلجراءات والتدابير التي يقـو بيا رجاؿ الضبط القضائي 
جراء المع اينات، واالنتقاؿ إلى بعد وقوع الجريمة كإجراءات التحريات، وجمع االستدالالت، وا 

مكاف الواقعة، وجمع المعمومات واآلثار، وأخذ أقواؿ الشيود والمشتبو بيـ، والتحفع عمى 
أدوات الجريمة وأدلتيا، كل ىذه المياـ تتطمب إدارة ممتازة، وتحتاج إلى الكثير مف العامميف 

شف المجرميف، األكفاء، والمعدات البلزمة لتحقيق األىداؼ المرجوة في قمع الجريمة وك
وحتى يتـ إنجاز ىذه األعماؿ يجب أف تخضع لرقابة فعالة بشكل دائـ ومستمر، وذلؾ لمنع 
اإلىماؿ، ولمحد مف إساءة استعماؿ السمطة، ولمنع التعسف والظمـ والمحاباة، ولتحقيق سمطة 

حقاؽ العدؿ؛ فقد تناوؿ البحث تمؾ األمور في مبحثيف تـ الحديث في المبحث  األوؿ القانوف وا 
عف مرحمة جمع االستدالالت ماىيتيا وأىميتيا واألساس القانوني ليا، وفي المبحث الثاني 
عف إشراؼ النيابة العامة عمى أعماؿ االستدالؿ وسمطة النيابة في التصرؼ في أعماؿ 
االستدالؿ. واختتـ البحث بالتوصية بضرورة رفد أجيزة التحرؼ واالستدالؿ بذوؼ الخبرة 

قانونية الواجبة، والتنسيق الدائـ بيف تمؾ االجيزة والنيابة العامة بيدؼ الوصوؿ إلى والمعرفة ال
 وحدة التحقيق وسيره طبقًا لما تقتضيو قواعد العدالة.
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 ة:ـــاملقدم
إف جميع التصرفات وكافة اإلجراءات والتدابير التي يقـو بيا مأمورو الضبط القضائي بعد 

جراء المعاينات، واالنتقاؿ إلى مكاف كإجراءات التحريا-وقوع الجريمة ت، وجمع االستدالالت، وا 
الواقعة، وجمع المعمومات واآلثار، وأخذ أقواؿ الشيود والمشتبو بيـ، والتحفع عمى أدوات الجريمة 

تتطمب إدارة  -وأدلتيا، والقياـ بمياـ التحقيق في الحاالت االستثنائية )حاالت الجريمة المشيودة(
إلى الكثير مف العامميف األكفاء، والمعدات البلزمة لتحقيق األىداؼ المرجوة في ممتازة، وتحتاج 

، وحتى يتـ إنجاز ىذه األعماؿ يجب أف تخضع لرقابة فعالة بشكل مرتكبيياقمع الجريمة وكشف 
دائـ ومستمر، وذلؾ لمنع اإلىماؿ، ولمحد مف إساءة استعماؿ السمطة، ولمنع التعسف والظمـ 

حقاؽ العدؿ )والمحاباة، ولت (. وقد جعل القانوف وىنا تكمن مشكمة البحثحقيق سمطة القانوف وا 
النيابة العامة ىي الجية الرقابية عمى سمطات الضبط القضائي، كوف ىذه الرقابة تكفل لممواطنيف 

 أسباب الطمأنينة واألمف، كما تمنع االعتداء عمى حقوقيـ أو المساس بحرياتيـ.
أف مرحمة جمع االستدالالت تسبق عادًة البدء في الدعوػ : في أىمية البحث وتبدو

وذلؾ بتجميع العناصر واألدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل  ،الجزائية، وىي تميد ليذه الدعوػ 
اإلجرامي، وعمل التحريات البلزمة عف مرتكبييا كي تستطيع النيابة العامة توجيو تحقيقيا 

والرقابة المفروضة عمى أعماؿ رجاؿ الضبط القضائي  بالشكل الذؼ يصل بيا إلى الحقيقة،
وتصرفاتيـ في تمؾ المرحمة ىي الكفيمة بتوفير أسباب الطمأنينة واألمف في نفوس المواطنيف، 
وىي المانع المباشر مف االعتداء عمى حقوقيـ والمساس بحرياتيـ الشخصية وتقييدىا وانتياؾ 

مف رجاؿ السمطة التنفيذية، فإذا أىدرت السمطة حرمات مساكنيـ. فأعضاء الضبط القضائي ىـ 
أؼ مبدأ مف المبادغ المنصوص عمييا في الدستور  -متمثمة في رجاؿ السمطة العامة-التنفيذية 

فإنيا تكوف بذلؾ قد خرجت عف دائرة المجاؿ المحدد الستعماؿ سمطتيا؛ ألف استعماليا لسمطتيا 
ال النتيى األمر إلى فوضى ال ضابط ليايجب أف يكوف عمى الوجو المبيف في الدستور و   .(ٔ)ا 

لذا وجد نظاـ محكـ مف الرقابة عمى مأمور الضبط القضائي وأعمالو، تمؾ الرقابة التي 
تبلحق مأمور الضبط القضائي شخصيًا بإثارة مسئوليتو الجنائية والمدنية والتأديبية، أو تبلحقو 

 وع.فيما يقـو بو مف أعماؿ بإبطاؿ اإلجراء غير المشر 

                                  
ية "أثناء التحرؼ واالستدالؿ"، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كمية د/ دمحم عمي سالـ عياد الحمبي، ضمانات الحرية الشخص (ٔ)

 .ٖٚٚـ، صٜٓٛٔجامعة القاىرة،  ،الحقوؽ 
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ومف المتصور أف تنطبق جميع أنواع الرقابة عمى عمل أو إجراء واحد يقـو بو مأمور 
الضبط القضائي القبض عمى أحد مأمور ، فعمى سبيل المثاؿ إذا ألقى القضائيالضبط 

 يعرضاألشخاص دوف وجو حق، فإف ىذا اإلجراء يكوف باطبًل وال يعتد بو، وفي الوقت نفسو 
متمثمة في توجيو االتياـ بارتكاب إحدػ الجرائـ -لممسئولية الجنائية الضبط القضائي  مأمور

وأيضًا ُتثار مسئوليتو المدنية بأف أعطى القانوف  -المنصوص عمييا في قانوف العقوبات
لممتضرر مف ىذا اإلجراء الباطل الحق في طمب التعويض، وأخيرًا يتعرض مأمور الضبط 

لباطل لممسئولية التأديبية بوصفو واحدًا مف الموظفيف القضائي بسبب ارتكابو ىذا اإلجراء ا
 العمومييف الخاضعيف لقانوف وظيفي )مثل قانوف ىيئة الشرطة وقانوف الخدمة المدنية(.

فتكمف في محاولة تحقيق نوع مف التوازف بيف فاعمية الضبط القضائي  أما أىداف البحث
راءات معينة وفقًا لمقانوف ىي بطبيعتيا في مكافحة الجريمة، وذلؾ بمنحيا سمطات في اتخاذ إج

ماسة بالحرية الفردية، ذلؾ مف جية. وحماية األفراد وكفالة حرياتيـ حتى ال تكوف ىذه السمطات 
االستثنائية مجااًل لمتعسف بالنسبة لحقوؽ وحريات األفراد التي كفميا الدستور والقانوف،  وذلؾ 

 ة مف جية أخرػ.تحت حجة عدـ إفبلت أؼ متيـ مف قبضة العدال
محاولة وضع حد قانوني لما قد يحدث مف تجاوزات قانونية قد يترتب عمييا قدر  كذلؾ

مف المساس بالحقوؽ والحريات العامة، سواء مف مأمورؼ الضبط القضائي أو معاونييـ عند 
 ممارستيـ لسمطاتيـ، وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى أفضل األساليب لتبلفي تمؾ التجاوزات.

 متبع في البحث:المنيج ال
اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي إلعطاء صورة متكاممة عنو مف خبلؿ 
المراجع القانونية المتخصصة، وكذا المنيج المقارف لمقارنة دور النيابة العامة في الرقابة 
عمى أعماؿ الضبط القضائي في قوانيف الدوؿ محل الدراسة، والتطبيق النظرؼ ليا، وبياف 

د الموضوعي الذؼ يساىـ في إصبلح االختبلالت في ممارسات القائميف عمى سمطة النق
 االستدالؿ وكذا إظيار أىمية رقابة النيابة العامة عمى تمؾ الممارسات.

 خطة البحث:
وبناًء عمى ما سبق فإننا سنتناوؿ موضوع البحث الموسـو بػ:"مرحمة جمع االستدالالت ورقابة 

 بالدراسة مف خبلؿ مبحثيف، وفقًا لمتقسيـ التالي:النيابة العامة عمييا" 
 المبحث األوؿ: مرحمة جمع االستدالالت وخصائصيا.

 المبحث الثاني: رقابة النيابة العامة عمى أعماؿ االستدالؿ.
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 املبحح األول
 مرحلة مجع االستدالالت وخصائصها

 تمييد وتقسيم:
الجزائية، وىي تميد ليذه  تسبق مرحمة جمع االستدالالت عادًة البدء في الدعوػ 

الدعوػ وذلؾ بتجميع العناصر واألدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل اإلجرامي، وعمل 
التحريات البلزمة عف مرتكبييا كي تستطيع النيابة العامة توجيو تحقيقيا بالشكل الذؼ يصل 

 .(ٔ)بيا إلى الحقيقة
لجريمة ومرتكبييا، وىذه ويقصد بمرحمة جمع االستدالالت: جمع المعمومات عف ا

. وال شؾ أف ليذه المرحمة أىمية بالغة في (ٕ)المرحمة ما ىي إال مرحمة إعداد لمتحقيق االبتدائي
المنع مف ارتكاب الجرائـ والحد منيا، إذ أنو بوقوع الجريمة ينشأ لمدولة الحق في توقيع العقاب 

ال بد مف صدور حكـ قضائي بذلؾ، عمى مرتكبييا، وال توقع العقوبة بمجرد وقوع الجريمة بل 
وحتى يصدر الحكـ البد مف المرور بعدة مراحل، تبدأ بتحريؾ الدعوػ الجزائية بمعرفة النيابة 
العامة ثـ رفعيا إلى القضاء، ثـ مباشرتيا أمامو حتى يصدر حكـ بات في موضوعيا، وتشمل 

دعوػ الجزائية أمر ال كل مرحمة مف ىذه المراحل عددًا مف اإلجراءات. ومرحمة تحريؾ ال
تستطيع النيابة العامة القياـ بو إال إذا توافرت ليا مجموعة مف المعمومات تمكنيا مف تقدير 
مدػ مبلءمة تحريكيا، وىذه المعمومات يتـ جمعيا عف طريق مأمورؼ الضبط القضائي في 

المعمومات . وتيدؼ إجراءات االستدالؿ إلى جمع (ٖ)مرحمة تسمى )مرحمة جمع االستدالالت(
المتعمقة بالجريمة والبحث عف مرتكبييا، وىذه اإلجراءات تتـ في أغمب الحاالت بمعرفة مأمورؼ 
الضبط القضائي في جياز الشرطة؛ لذلؾ أطمق عمى ىذه المرحمة اسـ "المرحمة البوليسية 

 .(ٗ)لمدعوػ"

                                  
القاىرة، طبعة  ،( د/ مأموف دمحم سبلمو، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرؼ، الجزء األوؿ، دار الفكر العربئ)

 .ٔٙٗـ، صٜٛٛٔ
إلجراءات الجنائية االتحادؼ لدولة اإلمارات العربية المتحدة، دار النيضة ( د/ مدحت رمضاف، الوجيز في شرح قانوف إ)

 .ٜٖٔـ، صٕٔٓٓالقاىرة، طبعة ، العربية
ـ، ٜٜٚٔالقاىرة، الطبعة الثانية،  ،المكتبة القانونية( د/ إبراىيـ حامد طنطاوؼ، سمطات مأمور الضبط القضائي، ٖ)

 .ٚٛٔص
 .ٖٕٗسابق، صالمرجع الطاوؼ، د/ إبراىيـ حامد طن ( ٗ)
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اقعة وما داـ أف الغرض مف إجراءات االستدالؿ ىو جمع المعمومات المتعمقة بالو 
الجنائية ومرتكبيا، فإف كل وسيمة تحقق ىذا الغرض ُتعد مشروعة ما دامت ال تتنافى مع 
األخبلؽ أو تتضمف افتئاتًا عمى حريات األفراد، لذلؾ ستكوف دراستنا ليذا المبحث في مطمبيف 

 عمى النحو اآلتي:
 المطمب األوؿ: ماىية مرحمة جمع االستدالالت.

 ة جمع االستدالالت وأساسيا القانوني.المطمب الثاني: أىمية مرحم

 تمييد وتقسيم:
التحقيق االبتدائي تحوؼ دائرتو ما تجريو سمطات التحقيق المختمفة مف إجراءات بشأف 
جمع األدلة والتصرؼ فييا، فيشمل ما يتـ بمعرفة النيابة العامة بوصفيا سمطة تحقيق، أو 

مأمورؼ الضبط القضائي في الحاالت االستثنائية . أما إجراءات االستدالالت فإنيا ال  بمعرفة
نما ىي تميد ليذه الدعوػ، وذلؾ بتجميع العناصر  تعتبر مف إجراءات الدعوػ الجزائية، وا 
واألدلة المادية التي تثبت وقوع الفعل اإلجرامي وعمل التحريات البلزمة عف مرتكبو، كي 

 ة العامة توجيو تحقيقيا بالشكل الذؼ يصل بيا إلى الحقيقة.تستطيع النياب
في فرعيف، الفرع األوؿ يبيف المقصود بمرحمة جمع االستدالالت  المطمبوسنتناوؿ ىذا 

 وطبيعتيا، أما الفرع الثاني فيبيف خصائص تمؾ المرحمة، وذلؾ عمى النحو التالي:

 الفرع األول
 عتياالمقصود بمرحمة جمع االستدالالت وطبي

 سنتناوؿ المقصود بمرحمة جمع االستدالالت، ثـ نبيف طبيعتيا، كما يمي:
 أواًل: المقصود بمرحمة جمع االستدالالت:

 المعنى المغوي لمفظ استدالل: -1
مشتقة مف كممة "دّؿ" وقد وردت في المغة بمعنى: أرشد وىدػ، ودّؿ عمى  استدالؿكممة 

 .ٔ()عميو : طمب أف ُيَدؿَّ عميو. "والّداللة": اإلرشادالمسألة: أقاـ الدليل عمييا. و"استدؿ" 
  

                                  
 .ٕٖٕـ، صٜٜٜٔ-ٜٜٛٔالمعجـ الوجيز، الصادر عف مجمع المغة العربية بجميورية مصر العربية، باب الداؿ، طبعة (ٔ)
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 المعنى االصطالحي لمرحمة جمع االستدالالت: -2
تعرؼ مرحمة جمع االستدالالت بأنيا: "مجموعة اإلجراءات التي تباشر خارج إطار 
الدعوػ العمومية وقبل البدء فييا، بقصد التثبت مف وقوع الجريمة والبحث عف مرتكبييا 

 .(ٔ)األدلة والعناصر البلزمة لمتحقيق" وجمع
وفي تعريف آخر: االستدالؿ: "ىو المرحمة السابقة عمى نشوء الخصومة الجنائية 
بتحريؾ الدعوػ الجنائية، ويقـو عمى جمع المعمومات عف الجريمة ومرتكبييا؛ لتسييل ميمة 

 .(ٕ)التحقيق االبتدائي والمحاكمة"
نا أف مرحمة جمع االستدالالت ما ىي إال مرحمة مف خبلؿ التعاريف السابقة يتضح ل

اإلعداد لمتحقيق االبتدائي، ويباشر ىذه اإلجراءات المكونة لمرحمة االستدالؿ موظفوف 
عموميوف خصيـ القانوف بتمؾ الميمة باعتبارىـ مف معاوني سمطات التحقيق، وىؤالء ىـ 

يمة ارتكبت بالفعل، مأمورو الضبط القضائي، فيقوموف بجمع المعمومات في شأف جر 
ويرسموف تمؾ المعمومات إلي سمطة التحقيق كي تتخذ بناًء عمييا القرار فيما إذا كاف مف 
الجائز أو المبلئـ تحريؾ الدعوػ الجزائية أـ ال. ويثبت مأمور الضبط القضائي ىذه 
اإلجراءات في محضر يسمى بمحضر جمع االستدالالت؛ إذ كّمف المشرع اليمني مأمور 

( مف قانوف ٜٔط القضائي بإثبات تمؾ اإلجراءات في محضر، وذلؾ في نص المادة )الضب
اإلجراءات الجزائية، حيث نصت عمى أف: "مأمورو الضبط القضائي مكمفوف باستقصاء 
الجرائـ وتعقب مرتكبييا، وفحص الببلغات والشكاوػ وجمع االستدالالت والمعمومات المتعمقة 

ثباتيا في محاضرىـ وا    رساليا إلى النيابة العامة".بيا وا 
أما المشرع المصرؼ فقد أوجب عمى مأمور الضبط القضائي إثبات جميع اإلجراءات 
التي يقـو بيا في محضر موقع عميو منو، ويبيف فيو وقت اتخاذ اإلجراءات ومكاف حصوليا. 

سئموا توقيع الشيود والخبراء الذيف  -باإلضافة إلى ما تقدـ-ويجب أف يشمل ذلؾ المحضر 
بمعرفة مأمور الضبط ثـ يرسمو إلى النيابة العامة مع األوراؽ واألشياء المضبوطة لمتصرؼ 

 مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصرؼ(.  ٕٗفييا )مادة 
  

                                  
 .ٜ٘ٗ( أ.د/ مأموف دمحم سبلمة، مرجع سابق، ص(ٔ

ة صنعاء، طبعة ثانية، نى الجندؼ، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني، الجزء االوؿ، منشورات جامعػسػد/ ح(ٕ) 
 .ٖٙٗـ، صٜٜٓٔ
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 ثانيًا: طبيعة مرحمة جمع االستدالالت : 
أف مرحمة االستدالؿ مرحمة  -خبلؿ استعراضنا لتعريف االستدالؿ-سبق أف أوضحنا 

مييدية تسبق نشوء الدعوػ الجزائية، ومف ثـ فيي ال تدخل ضمف مراحميا؛ ألف الدعوػ ت
الجزائية ال تتحرؾ إال بالتحقيق االبتدائي، وال يعد تحقيقًا ابتدائياً كل إجراء ال ينطوؼ عمى 
تقييد لحرية األفراد وحقوقيـ، وىو ما تفتقده إجراءات االستدالؿ، ولكف الواقع أف ىذه المرحمة 
تنطوؼ أحيانًا عمى مساس بحرية الفرد، وخاصة في أثناء مباشرة سمطة االستدالؿ االستثنائية 

ال شؾ فيو أف إجراءات االستيقاؼ والتحفع والقبض والتفتيش تنطوؼ  فمما)حالة التمبس(. 
 .(ٔ)جميعًا عمى مساس بالحرية الشخصية

ء الضبطية القضائية أثناء فاالستدالالت تشمل كافة األعماؿ التي يقـو باتخاذىا أعضا
التحرؼ والتنقيب عف الجريمة، كمعاينة مكاف الجريمة، وسماع أقواؿ الشيود وأقواؿ المجني 
عميو، وتقارير الخبراء، وجمع األدوات واآلثار واألسمحة المتعمقة بالجريمة، كل ىذه الدالئل 

يا في مرحمة التحقيق، عبارة عف مجرد استدالالت ال ترقى إلى مرتبة األدلة التي يتـ جمع
وعند قياـ مأمورؼ الضبط بجمع تمؾ الدالئل عمييـ إثباتيا في محضر يسمى )محضر جمع 
االستدالالت( ويعرض عمى النيابة العامة لمتصرؼ فيو. وقد يكوف تصرؼ النيابة بناًء عمى 

، (ٕ)ةمحضر جمع االستدالالت، فتأمر بحفع األوراؽ إذا رأت عدـ السير في الدعوػ الجزائي
أو تكمف المتيـ بالحضور أماـ المحكمة وتحيل المحضر إلى المحكمة لمفصل في الدعوػ، 

، أما في حالة الجرائـ الجسيمة فبل بد أف (ٖ)وذلؾ في حالة ما تكوف الواقعة غير جسيمة
تباشر النيابة العامة التحقيق بمعرفتيا، وال يجوز ليا رفع الدعوػ بناًء عمى محضر جمع 

 .(ٗ)ت المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائياالستدالال

                                  
د/ أسامة عبدهللا قايد، حقوؽ وضمانات المشتبو فيو في مرحمة االستدالؿ "دراسة مقارنة"، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ٔ)

 .ٕ٘ـ، صٜٜٗٔ ،الطبعة الثالثة
لمسير في الدعوػ تصدر أمرًا ( أ.ج . يمني حيث نصت عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة أف ال مجاؿ ٕٔٔمادة )( ٕ)

مسببًا بحفع األوراؽ مؤقتًا مع االستمرار في التحريات إذا كاف الفاعل مجيواًل أو كانت الدالئل قبمو غير كافية، أو تأمر 
بحفظيا نيائيًا إذا كانت الواقعة ال تنطوؼ عمى جريمة أو كانت عديمة األىمية، وال يصدر قرار الحفع بعدـ األىمية إال مف 

 النائب العاـ أو مف يفوضو في ذلؾ".
( أ.ج. يمني حيث تنص عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة أف الدعوػ صالحة لرفعيا بناًء عمى االستدالالت ٔٔٔمادة)( ٖ)

 التي ُجمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكمف المتيـ بالحضور مباشرًة أماـ المحكمة المختصة".
د نصت عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة أف محضر جمع االستدالالت ينطوؼ عمى جريمة ( أ.ج. يمني فقٓٔٔمادة) (ٗ)

 جسيمة فبل ترفع الدعوػ الجزائية بشأنو إال بعد تحقيقيا".
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ومف المبادغ التي أرستيا محكمة النقض المصرية ما جاء في حكميا مف أف مرحمة 
نما  جمع االستدالالت ال تعد جزًءا مف مرحمة التحقيق االبتدائي أو مف الدعوػ الجنائية، وا 

بتدائي، فجاء في حكميا: "إف ىي مرحمة مميدة لمرحمة الدعوػ الجنائية أو مرحمة التحقيق اال
إجراءات االستدالؿ أيًا كاف مف يباشرىا ال تغير مف إجراءات الخصومة الجنائية بل ىي مف 

 .(ٔ)اإلجراءات األولية..."
خبلصة القوؿ، إف مرحمة جمع االستدالالت تتميز بطبيعة خاصة تجعل ليا ذاتيتيا 

ة، فيي مف جية تستوعب إطارًا زمنيًا التي تميزىا عف غيرىا مف مراحل اإلجراءات الجزائي
يسبق المراحل المختمفة لمدعوػ الجزائية، وىي مف ناحية أخرػ ُتباشر بمعرفة أشخاص عينيـ 
القانوف بصفاتيـ، وىي أخيرًا مف المراحل التي تمارس فييا إجراءات خاصة نص القانوف 

 طار المشروعية.عمى أمثمة منيا، وترؾ لعضو الضبط القضائي أف يمارس غيرىا في إ
 الفرع الثاني

 خصائص مرحمة جمع االستدالالت
تتميز مرحمة جمع االستدالالت بأف إجراءاتيا ال تنطوؼ عمى مساس بحرية األفراد؛ إذ 
تقتصر عمى مجرد جمع المعمومات حوؿ الجريمة التي ارتكبت. فضبًل عف أنيا تستيدؼ 

وىو محضر جمع  -اتيا في محضر جمع عناصر اإلثبات وليس أدلة الدعوػ، وبضرورة إثب
وىو الذؼ يثبت فيو مأمور الضبط القضائي جميع اإلجراءات التي اتخذىا  -االستدالالت

 .(ٕ)بيدؼ الكشف عف الجريمة التي ارتكبت وضبط مرتكبييا وتقديميـ إلى سمطات التحقيق
مف  ـكما أف ىذه المرحمة تمنح مأمورؼ الضبط القضائي االستعانة بأية وسيمة تمكني

الحصوؿ عمى المعمومات، بشرط أف تكوف الوسيمة مشروعة في حد ذاتيا، كما تتميز ىذه 
المرحمة بأف إجراءاتيا ترتب أثرًا في قطع مدة تقادـ الدعوػ الجزائية بشرط أف تكوف إجراءات 

 . (ٖ)االستدالالت جدية، وأف تتخذ في مواجية المتيـ

                                  
 ـ.ٜٛٛٔ/ٓٔ/ٕٚبالجمسة  ٚ٘( المقدـ لمحكمة النقض المصرية لمسنة القضائية ٜٖٓٙالطعف رقـ) (ٔ)

ف القبض عمى المتيـ )دراسة عممية عمى ضوء الفقو وقضاء النقض(، دار الفكر ـ فودة، بطبليمستشار.د/ عبد الحك (ٕ)
 .ٛ٘ـ، صٜٜٚٔالقاىرة،  ،الجامعي

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني، حيث نصت عمى أنو: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو ٓٗمادة)(ٖ) 
الت الجدية إذا اتخذت في مواجية المتيـ، وتسرؼ المدة مف جديد المحاكمة وكذلؾ باألمر الجزائي أو بإجراءات االستدال

ذا تعددت اإلجراءات التي تقطع المدة فإف سريانيا يبدأ مف تاريخ آخر إجراء".  ابتداًء مف انتياء االنقطاع وا 



 مــرحلـــة مجــع االشتــــدالالت  
    ورقابـــة النيابـة العامة عليوــا   

 م2019 فبراير (2دد )ـالع 152

ا لـ تكف تمؾ اإلجراءات في مواجية المتيـ واشترط القانوف المصرؼ شرطًا آخر ىو: إذ
 -، وسنتناوؿ أىـ خصائص ىذه المرحمة فيما يمي:(ٔ)فيجب أف يخطر بيا بوجو رسمي

 أواًل: عدم النص عمييا عمى سبيل الحصر:
( مف قانوف ٜٔ،ٕٜلـ يورد المشرع اليمني عند بيانو ألعماؿ االستدالؿ في المادتيف )

ماؿ عمى سبيل الحصر، وكذلؾ فعل المشرع المصرؼ عند بيانو اإلجراءات الجزائية تمؾ األع
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصرؼ، ولـ يكف ٕٗ،ٜٕإلجراءات االستدالؿ في المادتيف)

نما ذكر أىميا وأكثرىا  في استطاعة المشرعيف اليمني والمصرؼ حصر تمؾ اإلجراءات، وا 
جوىر أعماؿ االستدالؿ أنيا)جمع معمومات(  حصواًل في العمل، ولـ يحظر ما عداىا، ذلؾ أف

ومف ثـ فكل عمل مف شأنو تحصيل ىذه المعمومات بما يحقق غاية االستدالؿ بإمداد سمطة 
 .(ٕ)التحقيق بعناصر التقدير يجب أف يباح لمأمور الضبط القضائي

:إنو)ال تثريب عمى مأمورؼ الضبط  -تطبيقًا لذلؾ  -وقد قالت محكمة النقض المصرية 
القضائي فيما يقوموف بو مف التحرؼ عف الجرائـ بقصد اكتشافيا ولو اتخذوا في سبيل ذلؾ 
التخفي وانتحاؿ الصفات حتى يأنس الجاني ليـ ويأمف جانبيـ، وليتمكنوا مف أداء واجبيـ ما 

 .(ٖ)داـ أف إرادة الجاني تبقى حرة غير معدومة(
عمالو التي نص عمييا المشرع فسمطة مأمور الضبط القضائي ال تقتصر عمى إثبات أ 

فقط، بل لو السمطة في ترتيب أعماؿ االستدالؿ والتنسيق بينيا ضمف خطة يضعيا لكشف 
أمر الجريمة، وتطبيقًا لذلؾ قالت محكمة النقض المصرية: "ال تثريب عمى مأمور الضبط أف 

ريمة وال يصطنع في تمؾ الحدود مف الوسائل البارعة ما يسمس لمقصوده في الكشف عف الج
 .(ٗ)يتصادـ مع أخبلؽ الجماعة"

 ثانيًا: مشروعية وسائل االستدالل:
ذكرنا فيما سبق أف لمأمور الضبط القضائي أف يسمؾ أؼ وسيمة تمكنو مف الحصوؿ 
عمى المعمومات لمكشف عف الجرائـ والتوصل إلى معاقبة مرتكبييا، ولكف لكي يكوف عممو 

مأمور الضبط القضائي بفعمو في خمق الجريمة أو صحيحًا منتجًا ألثره يجب أال يتدخل 

                                  
 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصرؼ.ٚٔمادة)  (ٔ)
 .ٕٙمستشار.د/ عبد الحكيـ فودة، مرجع سابق، ص  (ٕ)
 .ٕٕٙ، صٕ٘،رقـ  ٖٔـ، س ٜٓٛٔفبراير  ٕٗنقض مصرؼ   (ٖ)
 .ٕٚ٘، صٚٔ، رقـ ٕٚـ ، مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية، سٜٙٚٔمايو  ٖٕنقض مصرؼ   (ٗ)
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التحريض عمى مقارفتيا، وأف تبقى إرادة الجاني حرة غير معدومة، وأف تكوف ىذه الوسيمة 
التي َنَيجيا مشروعة مطابقة لمقانوف، وعمة ذلؾ ىي أف الغاية ال تبرر الوسيمة، فإذا كاف 

ؿ إماطة الغموض عف الجريمة، غرض مأمور الضبط القضائي ىو مساعدة العدالة مف خبل
فإف ىذه الغاية ال تبرر سوػ الوسائل المشروعة دوف غيرىا، وتكوف الوسيمة مشروعة متى 

، فيحظر عميو أف (ٔ)كانت مطابقة لمقانوف، سواًء في ذلؾ نصوصو أو روحو أو مبادئو العامة
مبتغيًا أف يتخير لبلستدالؿ عمبًل غير مشروع، كأف يحرض شخصًا عمى ارتكاب جريمة 

يقبض عميو متمبسًا بيا. ومف أىـ شروط المطابقة لمقانوف "حسف النية" أؼ استيداؼ مأمور 
الضبط القضائي تحقيق "غاية االستدالؿ" المتمثمة في جمع المعمومات في شأف جريمة 
ارتكبت، أما إذا استيدؼ بنشاطو)ولو كاف عمبًل رخص بو القانوف( شفاء أحقاد، أو خدمة 

. والمقصود بالمشروعية ىنا: االلتزاـ بالقانوف بوجو (ٕ)ي أو سياسي، فعممو باطلغرض حزب
عاـ وكذلؾ االلتزاـ باآلداب واألخبلؽ العامة التي ال يتسامح الناس عادة في المساس بيا، 
ويستيجنوف الوسائل المؤدية إلى ذلؾ المساس، وتندرج ىذه المبلحظة ضمف قاعدة إجرائية 

ستيفاء األدلة الجنائية عمى مقدمات مشروعة واستبعاد األدلة المتحصمة أشمل، ىي: ضرورة ا
 .(ٖ)بطرؽ غير مشروعة

وتطبيقًا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأنو " إذا كاف الظاىر مما أثبتو الحكـ أف 
المتيـ كاف متصبًل بالمخدرات التي اتيـ باالتجار فييا، وضالعًا في إحرازىا مع زمبلئو مف 

يتحدث معو في شأنيا مرشد البوليس، فإنو ال يكوف ثمة وجو لما يدعيو المتيـ مف أف  قبل أف
ىذا المرشد ىو الذؼ حرضو عمى ارتكاب الجريمة، وتظاىر المرشد بأنو يريد شراء المخدرات 
مف المتيـ وتوصمو بيذه الطريقة إلى كشف الجريمة، ذلؾ ال يمكف عّدُه تحريضًا عمى 

تخاذه سببًا لبطبلف إجراءات التحقيق ما داـ قبوؿ المتيـ بيع المخدر ارتكابيا، وال يصح ا
لممرشد عندما لـ يكف ممحوظًا فيو صفة مرشد لمبوليس، وكاف يحصل لو أف مف عرض 

 .(ٗ)الشراء كاف مف غير رجاؿ الشرطة"

                                  
 .ٕ٘ٔد/ إبراىيـ حامد طنطاوؼ، مرجع سابق، ص (ٔ)
 .ٕٙمستشار د/ عبدالحكيـ فودة، مرجع سابق، ص  (ٕ)
الراشد، سمطات مأمورؼ الضبط القضائي في مرحمة االستدالؿ وحالة التمبس بالجريمة في  وائل أحمد جاسـ عبد هللا (ٖ)

 .ٕٚـ، صٕٕٓٓمقدمة إلى كمية الحقوؽ، جامعة عدف، سنة قانوف اإلجراءات الجزائية اإلماراتي، رسالة ماجستير 
إليو: وائل أحمد جاسـ . أشار ٖٗ٘، صٜٜٖ، ؽٙـ، مجموعة القواعد القانونية، جػٜٜٗٔنوفمبرٕٓنقض مصرؼ  (ٗ)

 .ٕٚعبدهللا الراشد، المرجع السابق، ص
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( مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني تنص عمى أف: "يصدر ٖٙ٘كما أف المادة )
اـ المنشورات والكتب الدورية والتعميمات والقرارات والنماذج البلزمة لحسف سير النائب الع

العمل في النيابة العامة، ويجوز لو أف يصدر تعميمات لمأمورؼ الضبط القضائي ورجاؿ 
الشرطة العامميف في المنشآت العقابية عف كيفية مباشرة السمطات واالختصاصات المنصوص 

 يمتـز ىؤالء بمراعاة ىذه التعميمات".عمييا في ىذا القانوف، و 
 ثالثًا: تجرد أعمال االستدالل عن القير والجبار:

إذا كانت أعماؿ االستدالؿ تيدؼ إلى جمع المعمومات عف الجريمة ومرتكبيا فيي أعماؿ 
تتميز بتجردىا عف القير واإلجبار الذؼ يفرض عمى المتيـ أو الشيود، ذلؾ أنيا في جوىرىا 

عمومات" بأساليب مشروعة، ال تنطوؼ عمى خرؽ لمحريات أو مساس بحق ما، مجرد "جمع م
بخبلؼ مرحمة البحث عف دليل التي تقتضي ذلؾ. وتعمل ىذه القاعدة بأف أساليب القير واإلجبار 
قد نص عمييا القانوف عمى سبيل الحصر، وحدد شروط كل منيا، وخوليا  سمطة التحقيق دوف 

يكف جائزًا لمأمور الضبط القضائي أف يباشر أيًا منيا، إذ ال سند لو  سمطة االستدالؿ، ومف ثـ لـ
 .ٔ()في القانوف يخولو ذلؾ

فميس لو استعماؿ أؼ وسيمة مف شأنيا المساس بحرية المتيـ أو حرمة مسكنو؛ كالقبض 
 والتفتيش واالستجواب، ألف ذلؾ مف سمطة التحقيق، فيما عدا حالة التمبس بالجريمة.

 تولد عن أعمال االستدالل دليل قانوني:رابعًا: ال ي
أعماؿ االستدالؿ عبارة عف جمع معمومات عف الجريمة وعف مرتكبيا، وال يترتب عمى 
ما يقـو بو مأمور الضبط القضائي مف أعماؿ وما يخمص إليو مف معمومات نشوء دليل 

رحمة مجرد قانوني يمكف أف يعتمد عميو حكـ القاضي باإلدانة، وذلؾ ألف حصيمة ىذه الم
معمومات ما تزاؿ تفتقر إلى التمحيص والتحديد والتقييـ الذؼ يجعل منيا دليبل، كما أف 

األساس الذؼ تتولد فيو األدلة بالمعنى -الضمانات التي تتوافر في إجراءات التحقيق الجنائي 
أو  فرضت كوف ىذه األدلة تعتبر قرائف ثبوتية، أما االستدالؿ فبل يولد سوػ دالئل -الفني

أمارات أو مؤشرات أو إرىاصات أدلة، ويعمل ذلؾ بأنو ال تتوافر في مرحمة االستدالؿ 
 الضمانات التي يقتضييا نشوء الدليل القانوني.

ذلؾ أف الشاىد ال يحمف اليميف أثناء مرحمة االستدالؿ، بينما يحمفيا في  تطبيقاتومف 
اع حيف يواجو بأعماؿ االستدالؿ، مرحمة التحقيق، كذلؾ ليس لممتيـ حق في أف يصحبو الدف

                                  
 .ٖٙمستشار د/ عبدالحكيـ فودة، مرجع سابق، ص (ٔ)
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بينما ذلؾ الحق ثابت لو في مرحمة التحقيق. وذلؾ كمو ال يقمل مف أىمية إجراءات االستدالؿ 
فقد تكوف المعمومات التي جمعيا مأمور الضبط القضائي في مرحمة االستدالؿ نواة  لمدليل 

 القانوني إذا ما طرحت لممناقشة أماـ المحكمة.
 ت االستدالل تؤدي إلى انقطاع مدة تقادم الدعوى الجزائية:خامسًا: إجراءا

المادة الثانية مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني عرفت انقطاع المدة بأنو: "ىو األثر 
الذؼ يترتب عمى اتخاذ أؼ مف إجراءات االستدالؿ التي تتخذ في مواجية المتيـ أو يخطر 

و األمر الجزائي وتحتسب المدة السابقة عمى اتخاذ بيا، أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أ
 ىذا اإلجراء وتبدأ مدة جديدة مف تاريخ آخر إجراء اتخذ".

والتقادـ ىو: مضي مدة معينة ال تتخذ الدولة أثناءىا إجراًء ما، أما في الجريمة 
ذًا المفترضة فيي بحث عمف يعزػ إليو وقوعيا، وأما في الحكـ الصادر بعقاب مقترفييا تنفي

ليذا العقاب فينقضي بانتياء المدة، ويسقط حقيا في مداومة التقصي عف الجريمة في الحالة 
األولى، أو بمبلحقة المحكـو عميو بعقوبتيا في الحالة الثانية، وكبل النوعيف مف التقادـ 

، ولقد حدد قانوف اإلجراءات (ٔ)تنقضي بو الرابطة الجنائية اإلجرائية الناشئة عف الجريمة
( فترات زمنية معينة إذا انقضت ىذه الفترات الزمنية تنقضي ٖٛلجزائية اليمني في المادة )ا

عمى أثرىا الدعوػ الجزائية، ولكف المشرع اليمني فرؽ بحسب ما إذا كانت ىذه الجريمة 
، وكذلؾ المشرع المصرؼ عند تحديده لمفترات الزمنية التي تنقضي (ٕ)جسيمة أـ غير جسيمة

( مف قانوف اإلجراءات ٘ٔدعوػ الجنائية فإنو في الفقرة األولى مف المادة )عمى أثرىا ال
الجنائية المصرؼ قد فرؽ بيف ما إذا كانت تمؾ الدعوػ في مواد الجنايات أو في مواد الجنح 

 .(ٖ)أو في مواد المخالفات
ولكف قد يحدث أف يعترض مدة التقادـ إجراء يقطعيا مما يتعيف معو احتساب المدة مف 
ذا تعددت اإلجراءات التي تقطع  جديد منذ تاريخ االنقطاع، وتمغي المدة السابقة لبلنقطاع، وا 

                                  
 .ٜٖٔـ، صٜٗٛٔاإلجراءات الجنائية تأصيبًل وتحميبًل، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، طبعة ، د/ رمسيس بيناـ (ٔ)
في سماع الدعوػ الجزائية في الجرائـ الجسيمة بمضي عشر ( أ. ج يمني عمى أنو: "ينقضي الحق ٖٛتنص المادة ) (ٕ)

سنوات مف يـو وقوع الجريمة فيما عدا الجرائـ المعاقب عمييا بالقصاص، أو تكوف الدية أو األرش أحد العقوبات المقررة 
 (".ٓٗفقًا لممادة )ليا، وفي الجرائـ غير الجسيمة بمضي ثبلث سنوات مف يـو وقوع الجريمة، كل ذلؾ ما لـ ينقطع التقادـ و 

( أ.ج مصرؼ عمى أنو: "تنقضي الدعوػ الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر ٘ٔتنص الفقرة األولى مف المادة) (ٖ)
سنيف مف يـو وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثبلث سنيف، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لـ ينص القانوف 

 عمى خبلؼ ذلؾ".
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ذا تعدد المتيموف فإف انقطاع المدة  مدة التقادـ فإف سرياف المدة يبدأ مف آخر إجراء، وا 
بالنسبة ألحدىـ يترتب عميو انقطاعيا بالنسبة لمباقيف حتى ولو لـ تتخذ ضدىـ إجراءات 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني األسباب القاطعة ٓٗممدة. وقد حددت المادة )قاطعة ل
لمتقادـ بأنو "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة، وكذلؾ باألمر الجزائي، أو 
بإجراءات االستدالالت الجدية إذا اتخذت في مواجية المتيـ، وتسرػ المدة مف جديد ابتداء 

ذا تعددت اإلجراءات التي تقطع المدة فإف سريانيا يبدأ مف تاريخ آخر مف انتي اء االنقطاع، وا 
 إجراء".

ورغـ أف إجراءات االستدالؿ ال تعد مف مراحل الدعوػ الجزائية إال أف المشرع اليمني 
رأػ أف تمؾ اإلجراءات الزمة لذات الدعوػ، ومف ثـ رتب عمييا أثرًا في قطع التقادـ المسقط 

 وػ الجزائية بشرط أف تتخذ في مواجية المتيـ، وأف تكوف تمؾ اإلجراءات جدية.لمدع
أما المشرع المصرؼ فإنو قد حدد األسباب القاطعة لمتقادـ حيث نصت الفقرة األولى مف  
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصرؼ عمى أنو: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ٚٔالمادة)

كمة، وكذلؾ باألمر الجنائي أو بإجراءات االستدالؿ إذا اتخذت في أو االتياـ أو المحا
مواجية المتيـ، أو إذا اخطر بيا بوجو رسمي، وتسرؼ المدة مف جديد ابتداًء مف يـو 

 االنقطاع".
نبلحع مف خبلؿ النص السابق أف المشرع المصرؼ رتب إلجراءات االستدالؿ أثرًا في 

جعل تحقق ىذا األثر مشروطًا بتحقق أحد أمريف، ىما: إما  قطع التقادـ لمدعوػ الجنائية بحيث
ما أف يخطر بيا بوجو رسمي.  أف تتخذ إجراءات االستدالؿ في مواجية المتيـ، وا 

ومعنى ذلؾ: أف إجراءات االستدالؿ البد أف تتـ بعد وقوع الجريمة، وأف تتخذ في 
فإف اإلجراء إذا بوشر مواجية المتيـ بشخصو وليس بصفتو ىذا مف جية. ومف جية أخرػ 

في غير مواجية المتيـ يتعيف إخطاره رسميًا بذلؾ، وىنا يجب مبلحظة أف العبرة في قطع 
 . (ٔ)التقادـ ىي بتاريخ وقوع اإلجراء وليس اإلخطار

 سادسًا: عدم تأثر إجراءات االستدالالت بقيود تحريك الدعوى الجزائية و رفعيا:
قامة الدعوػ  القاعدة العامة أف النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيل في تحريؾ وا 

الجزائية، إال أف المشرع اليمني وكذلؾ المشرع المصرؼ قد خرجا عف تمؾ القاعدة بأف أوردا 
قيودًا في أحواؿ معينة تحد مف حرية النيابة العامة في ىذا الصدد. وطبيعة ىذه القيود أنيا 

                                  
 .ٜٕٔدمحم سبلمة، مرجع سابق، ص أ. د / مأموف  (ٔ)
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قامة عقبات إجرائية تعرقل سير الدعوػ، فإذا أزي مت عادت لمنيابة حريتيا في تحريؾ وا 
الدعوػ مف عدمو، أما إذا أعممت النيابة العامة سمطتيا دوف مراعاة ليذه القيود حكمت 
المحكمة بعدـ قبوؿ الدعوػ وليس ببراءة المتيـ، ألف طبيعة ىذه القيود إجرائية وليست مف 

افة إلى أنيا تتعمق بالنظاـ شروط العقاب، فبل تدخل في عناصر الجريمة وأركانيا، باإلض
لممحكمة أف تحكـ مف تمقاء نفسيا بعدـ قبوؿ الدعوػ ولو تنازؿ المتيـ يخوؿ العاـ، ومف ثـ 

عف القيد وقبل محاكمتو. وجميع اإلجراءات التي تتخذىا النيابة قبل رفع القيد تعد باطمة 
 بطبلنًا متعمقًا بالنظاـ العاـ.

 ن المتيم في مرحمة االستدالل:سابعًا: عدم اشتراط حضور مدافع ع
كفمت دساتير وقوانيف معظـ الدوؿ لممتيـ في مرحمة التحقيق والمحاكمة حق االستعانة  

( مف الدستور اليمني عمى أف: "حق الدفاع أصالة أو ٜٗبمف يدافع عنو، فقد نصت المادة)
القانوف، وتكفل وكالة في جميع مراحل التحقيق والدعوػ وأماـ جميع المحاكـ وفقًا ألحكاـ 

 الدولة العوف القضائي لغير القادريف وفقًا لمقانوف".
حق  -ٔ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني عمى أنو "ٜونصت الفقرة األولى مف المادة)

الدفع مكفوؿ، ولممتيـ أف يتولى الدفاع بنفسو، كما لو االستعانة بممثل لمدفاع عنو في أية مرحمة 
لجزائية بما في ذلؾ مرحمة التحقيق. وتوفر الدولة لممعسر والفقير مدافعًا مف مراحل القضية ا

عنو مف المحاميف المعتمديف، ويصدر مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح وزير العدؿ الئحة بتنظيـ 
 أمور توفير المدافع مف المحاميف المعتمديف لممعسر والفقير".

وف اإلجراءات الجنائية المصرؼ بأف: ( مف قانٚٚوقضت الفقرة األخيرة مف المادة )
 "لمخصـو الحق دائمًا في استصحاب وكبلئيـ في التحقيق". 

مف خبلؿ استعراض النصوص القانونية السابقة نبلحع أنيا قد حصرت حق االستعانة 
بمدافع في مرحمة التحقيق ومرحمة المحاكمة فقط. أؼ ال سرياف ليا عمى مرحمة االستدالؿ؛ 

ة ال تعد مف مراحل الدعوػ الجزائية وال يتولد عنيا دليل، ومف ثـ فميست ألف ىذه المرحم
، ويبلحع أف حضور الدفاع مف عدمو في مرحمة جمع (ٔ)بحاجة إلى ضمانات جمع الدليل

االستدالؿ متروؾ لتقدير مأمور الضبط القضائي، ويقرر المأمور ذلؾ وفق ما يراه مف التأثير 
، إال أف االتجاه الحديث لمفقياء يدعو إلى (ٕ)ؿ االستدالؿالمحتمل ليذا الحضور عمى أعما

                                  
 .ٜٙٔـ، صٕٔٓٓ ،نشر، الطبعة األولىومكاف د/ مطير عبده دمحم الشميرؼ، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني، بدوف دار  (ٔ)
 .ٗٙمستشار.د/ عبد الحكيـ فوده، مرجع سابق، ص (ٕ)
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تقرير حق المشتبو فيو في االستعانة بمدافعو في مرحمة جمع االستدالالت لما يمثمو حضور 
المدافع مف أىمية كبيرة كضمانة ضرورية لصيانة الحرية الشخصية ضد المخاطر التي قد 

ع في مرحمة جمع االستدالالت يمثل ضمانة تواجييا في تمؾ المرحمة. بل إف حضور المداف
جديدة ال لممشتبو فيو فقط بل لمعدالة مجردة، حيث أف ىذه المرحمة خالية، وال توفر أؼ 
ضمانات لممشتبو فيو، وىي مرحمة قد يستغل فييا وجود المشتبو فيو بمفرده فتصطنع األدلة 

 . (ٔ)التي تؤثر في حسف سير العدالة فيما بعد
مرحمة جمع االستدالالت بحاجة إلى تنظيـ وا عادة النظر، سواء مف وحقيقًة فإف 

المشرع اليمني أو المصرؼ، بحيث إنيما ينظماف حق المشتبو فيو في االستعانة بمدافع 
قانوني في مرحمة جمع االستدالالت تنظيمًا يحافع عمى إيجاد الضمانات البلزمة لممشتبو 

حافظة عمى السرية التامة لبعض أعماؿ االستدالؿ فيو، ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرػ الم
 وحسف المحافظة عمى المجتمع مف المجرميف العابثيف بأمنو واستقراره.

ال شؾ أف لمرحمة جمع االستدالالت أىمية كبيرة لما ليا مف أثر كبير في االجراءات 
، وقد أسند المشرع ىذه الميمة لمجموعة مف الموظفيف العمومييف أطمق عمييـ البلحقة ليا

اسـ مأمورؼ الضبط القضائي، لذلؾ سنتناوؿ ىذا المطمب في فرعيف نبّيف مف خبلليما 
الحديث عف أىمية ىذه المرحمة، واألساس القانوني لمرحمة جمع االستدالالت، وذلؾ عمى 

 النحو اآلتي:
 الفرع األول

 مرحمة جمع االستدالالتأىمية 
ليس مف المبالغة في شيء القوؿ بأف أخطر مراحل الخصومة الجزائية ىي مرحمة 
ذا رجعنا إلى اإلحصائيات  االستدالالت أو التحريات التي يباشرىا مأمورو الضبط القضائي، وا 

ا غير ال سيم–القضائية في أؼ دولة لوجدنا أف الغالبية مف القضايا التي تطرح عمى المحاكـ 
ال تتضمف أوراقيا إال محضر االستدالالت الذؼ يباشره مأمور الضبط  -الجسيمة منيا

القضائي. وفضبًل عف ذلؾ فإف سمطة االتياـ غالبًا ما تكتفي في ىذه القضايا بما ورد في 
 محضر االستدالالت لتقديـ الدعوػ إلى المحكمة.
                                  

ضوء تعديبلت قانوف اإلجراءات الجنائية  أ.د./ مدحت رمضاف، تدعيـ قرينة البراءة في مرحمة جمع االستدالالت في (ٔ)
 .ٓٚالقاىرة، بدوف تاريخ نشر، ص ،الفرنسي، دار النيضة العربية
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قًا عمى التحقيق االبتدائي وىو ما يأتي بطبيعة األمر ساب –ومحضر االستدالالت 
يكوف لو أكبر األثر في اإلجراءات التالية لو ولو بطريق غير مباشر،  -والتحقيق النيائي

فالمبلحع في الحياة العممية أف تصوير محضر االستدالالت لمحادث والصورة التي وقع بيا 
و عمى القاضي الذؼ وتكييفيا مف الناحية القانونية يبقى لو تأثيره عمى مف يباشر التحقيق أ

يحكـ في الدعوػ. وليس مف اليسير اإلفبلت مف التصوير األوؿ لمحادث؛ إذ أنو جاء في 
وقت قريب مف وقوعو، وتنتفي في تقدير القاضي أية مصمحة لمحرر المحضر في إخفاء 
الحقيقة أو محاولة تغييرىا. فضبًل عف أف مرحمة االستدالالت تجعل عمل مأمورؼ الضبط 

التي قد ال توفر لممتيـ  –وىو طابع اإلجراءات الجزائية بوجو عاـ  -متسمًا بالسرعة القضائي
إمكانية الدفاع عف نفسو واختبلؽ األعذار ومحاولة التيرب مف قوؿ الحقيقة؛ ألف مأمورؼ 
الضبط القضائي ىـ غالبًا أوؿ مف يتمقوف نبأ الجريمة، فيتاح ليـ بذلؾ جمع المعمومات 

ذا العمل الذؼ يقوموف بو يعد بمثابة الضوء الذؼ ينير الطريق لجية التحقيق المتعمقة بيا، وى
 .(ٔ)واالتياـ، وبقدر ىذا الضوء ونقائو تكوف الرؤية واضحة أماـ تمؾ الييئات القضائية

فالضبط القضائي ىو عيف العدالة تنقب عف الجرائـ وتخرجيا مف الخفاء إلى النور ليباشر 
تكبييا. ومحضر جمع االستدالالت ال يختمف عف محضر التحقيق القضاء وظيفتو في ردع مر 

في حجيتو في اإلثبات أماـ القضاء الجنائي؛ ألف العبرة ىي بما ورد في أييما مف أدلة صحيحة 
أو مقنعة لمقاضي، "ألف أساس المحاكمة الجزائية حرية القاضي في تكويف عقيدتو مف التحقيق 

بالوجية التي يراىا موصمة لمحقيقة، أما التحقيقات األولية الشفيي الذؼ يجريو بنفسو ويديره 
 .(ٕ)السابقة عمى المحاكمة فميست إال تمييدًا لذلؾ التحقيق الشفيي"

أما في الفقو اإلسبلمي فعند مطالعتنا لو نجد أف اإلسبلـ قد واجو الخطريف وذوؼ الخطورة 
فيذ ما أمر هللا بو ومنع ما نيى اإلجرامية بسمطة الضبط، ويقصد بالضبط ىنا التضامف في تن

هللا عنو لمقياـ بمقاصد الشرع، وتيذيب النفس، ومنع الجرائـ، وضبط المتيميف، وكاف يقـو بيذه 
الوظيفة المحتسب، حيث حددت لو شروطو واختصاصاتو وىي األمر بالمعروؼ والنيي عف 

ف منكـ أمة يدعوف إلى الخير . إعماال ألمر هللا تعالى الوارد في قولو جل شأنو:)ولتك(ٖ)المنكر
 .(ٗ)ويأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر وأولئؾ ىـ المفمحوف(

                                  
 .ٕٜٔد/ إبراىيـ حامد طنطاوؼ، مرجع سابق، ص  (ٔ)
أشار إليو د/ إبراىيـ حامد طنطاوؼ، المرجع  ٖٓ٘، صٖٚٚ،رقـٗـ، مجموعة القواعد القانونية، جٜٖٜٔ/ٗ/ٚٔنقض  (ٕ)

 .ٕٓٔالسابق، ص
د/ سمير دمحم عبدالمقصود ىندؼ، االشتباه وحرية المواطف بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي، رسالة دكتوراه مقدمة  (ٖ)

 .ٛٔٗـ، صٕٜٜٔالقاىرة،  ،جامعة عيف شمس ،إلى كمية الحقوؽ 
 (.ٗٓٔسورة آؿ عمراف، أية)  (ٗ)
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 الفرع الثاني
 األساس القانوني لمرحمة جمع االستدالالت

إف مرحمة جمع االستدالالت تعني اإلجراءات التي عساىا توصل رجل الضبط القضائي 
، وأيًا كانت ماىية تمؾ الجريمة، طالما أف لمعرفة فاعل الجريمة متى نمى إلى عممو ارتكابيا

 .(ٔ)المشرع قد جـر الفعل بداءة
ويباشر ىذه اإلجراءات المكونة لمرحمة االستدالؿ موظفوف عموميوف خصيـ القانوف 

 .(ٕ)بتمؾ الميمة باعتبارىـ مف معاوني سمطات التحقيق، وىؤالء ىـ مأمورو الضبط القضائي
بجانب  -مأمورؼ الضبط القضائي-ت إلى جيات أخرػ وترجع عّمة إسناد ىذه اإلجراءا

جيات التحقيق إلى أف جيات التحقيق تعاني كثيرًا مف قمة المعمومات المتوفرة لدييا بشأف 
، (ٖ)الوقائع اإلجرامية مما دفعيا إلى االستعانة بمأمورؼ الضبط القضائي لتوفير ىذه المعمومات

شرية قد ال تتوافر لدػ جيات التحقيق. كما أنو في نظرًا لما يمتمكونو مف إمكانيات مادية وب
غالبية األحواؿ يتحقق عمـ مأمورؼ الضبط القضائي بالجريمة قبل عمـ جيات التحقيق، مما دفع 
المشرع إلى تخويميـ سمطة جمع المعمومات المتعمقة بالوقائع اإلجرامية التي تبمغ إلييـ حتى ال 

د مرحمة جمع االستدالالت أساسيا القانوني في تضيع أدلتيا وتختفي بمرور الزمف. وتج
( مف قانوف ٜٕ( و)ٕٗ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني. والمادتيف)ٕٜ(، )ٜٔالمادتيف )

 اإلجراءات الجنائية المصرؼ.
( أ.ج. عمى أف: "مأمورو الضبط القضائي مكمفوف ٜٔاليمني تنص المادة ) القانوف ففي 

مرتكبييا وفحص الببلغات والشكاوػ وجمع االستدالالت والمعمومات باستقصاء، الجرائـ وتعقب 
رساليا إلى النيابة العامة". ثباتيا في محاضرىـ وا   المتعمقة بيا، وا 

( أ.ج. مصرؼ، إذ قضت بأنو: "يقـو مأمور الضبط ٕٔويقابل ىذا النص نص المادة)
مف و ـز لمتحقيق والدعوػ". القضائي بالبحث عف الجرائـ ومرتكبييا وجمع االستدالالت التي تم

خبلؿ نص المادتيف السابقتيف يتبيف لنا وكأف المشرعيف اليمني والمصرؼ قد عيدا إلى 
 مأمورؼ الضبط القضائي بميمتيف:

                                  
 ،ة في التشريع اإلجرائي المصرؼ والمقارف، منشأة المعارؼلواء.د/ قدرؼ عبدالفتاح الشياوؼ، ضوابط السمطة الشرطي (ٔ)

 .ٛٛـ، صٜٜٜٔاالسكندرية، طبعة 
 .ٜ٘ٗد/ مأموف دمحم سبلمة، مرجع سابق، ص  (ٕ)
 .ٕٗٗد/ إبراىيـ حامد طنطاوؼ، مرجع سابق، ص  (ٖ)
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 األولى: البحث والتحرؼ عف الجرائـ ومقترفييا، وىذه الميمة ذات صفة إدارية.
وىي ذات طابع قضائي؛ ألف  والثانية: إجراء وجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيق،

المقصود منيا ىو البدء في اإلعداد والتمييد لفتح التحقيق بمعرفة السمطة المختصة بعد وقوع 
 الجريمة بالفعل.
( أ.ج يمني فقد قضت بأنو: "إذا بمغ رجل الضبط القضائي أو عمـ بوقوع ٕٜأما المادة )

لعاـ بقرار منو وجب عميو أف يخطر جريمة ذات طابع جسيـ أو مف تمؾ التي يحددىا النائب ا
النيابة العامة، وأف ينتقل فورًا إلى محل الحادث لممحافظة عميو، وضبط كل ما يتعمق 
جراء المعاينة البلزمة، وبصفة عامة أف يتخذ جميع اإلجراءات لممحافظة عمى أدلة  بالجريمة وا 

مومات عف الوقائع الجزائية الجريمة وما يسيل تحقيقيا، ولو أف يسمع أقواؿ مف يكوف لديو مع
ومرتكبييا، وأف يسأؿ المتيـ عف ذلؾ. وعميو إثبات ذلؾ في محضر التحرؼ وجمع 
االستدالالت ويوقع عميو ىو والشيود الذيف سمعيـ والخبراء الذيف استعاف بيـ، وال يجوز لو 

بيميف،  تحميف الشيود أو الخبراء اليميف إال إذا خيف أف يستحيل فيما بعد سماع الشيادة
ويجب عميو تسميـ تمؾ المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره، وفي الجرائـ األخرػ 
تحرر محاضر التحرؼ وجمع االستدالالت التي يقـو بيا رجاؿ الضبط القضائي طبقًا لما 

 تقدـ، وعمييـ إرساليا إلى النيابة العامة لمتصرؼ فييا".
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصرؼ؛ ٜٕيقابل النص السابق ما نصت عميو المادة )

حيث قضت بأف: "لمأمورؼ الضبط القضائي أثناء جمع االستدالالت أف يسمعوا أقواؿ مف يكوف 
لديو معمومات عف الوقائع الجنائية ومرتكبييا، وأف يسألوا المتيـ عف ذلؾ، وليـ أف يستعينوا 

يًا أو بالكتابة. وال يجوز ليـ تحميف الشيود باألطباء وغيرىـ مف أىل الخبرة ويطمبوا رأييـ شفي
أو الخبراء اليميف إال إذا خيف أال يستطاع فيما بعد سماع الشيادة بيميف".  نخمص مف ىذا إلى 

 أف إجراءات االستدالؿ تستمد مشروعيتيا مف نصوص قوانيف اإلجراءات الجزائية.
 املبحح الجاني

 لرقابة النيابة العامة على أعنال االستدال
 تمييد وتقسيم:

إف تقدير جدية وقانونية التصرفات التي يقـو بيا رجاؿ الضبط القضائي مف المسائل 
الموضوعية التي تخضع لرقابة سمطة التحقيق تحت إشراؼ محكمة الموضوع. فسمطة 
التحقيق متمثمة في النيابة العامة ىي الرقيبة عمى مشروعية اإلجراءات التي يقـو بيا رجاؿ 

قضائي، وعمى األسباب والمبررات التي دفعتيـ التخاذىا باعتبارىا سمطة الرقابة الضبط ال
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المباشرة عمى عمميـ؛ ألف مأمورؼ الضبط القضائي يقوموف بكافة مياميـ تحت اإلشراؼ 
. (ٔ)المباشر لسمطة التحقيق أو بناًء عمى طمبيا، أو بعد أف يتـ إببلغيا بالميمة قبل اتخاذىا

لمحقق عمى جميع إجراءات جمع االستدالالت ضرورة البد منيا لوحدة لذلؾ، فإف إشراؼ ا
 التحقيق وسيره طبقًا لما تقتضيو قواعد النزاىة والحياد.

ويجب عمى المحقق أف يكوف عمى عبلقة وثيقة برجاؿ الضبط القضائي، وأف يتابع 
 إذا لـز األمر. باىتماـ كافة اإلجراءات التي يتولونيا، ويتابع تصرفاتيـ وأعماليـ ويوجييـ

وبما أف لمنيابة العامة االختصاص األصيل بأعماؿ التحقيق، فميا حق الرقابة عمى 
أعماؿ الضبط القضائي، ومدػ مطابقة ىذه األعماؿ لمقانوف، والتأكد مف عدـ تخطي رجاؿ 
الضبط القضائي لمحدود التي رسميا ليـ القانوف، حتى ال تصبح أعماليـ غير مشروعة، 

 .(ٕ)دفع ببطبلنيا لخروجيا عمى مبدأ الشرعيةوتتعرض لم
ولقد أوجب المشرع في القانونيف اليمني والمصرؼ عمى رجاؿ الضبط القضائي تثبيت 
جميع اإلجراءات التي يقوموف بيا لمبحث عف أدلة الجريمة وكشف غموضيا وبياف حقيقتيا 

رساؿ وتدوينيا في محاضر يتـ توقيعيا مف قبميـ عند االنتياء مف عممية  البحث والتحرؼ، وا 
ىذه المحاضر إلى النيابة العامة مع األوراؽ والوثائق واألدلة واألشياء واآلثار المتعمقة 

 .(ٖ)بالجريمة التي تـ ضبطيا دوف إبطاء أو تأخير؛ وذلؾ لتتصرؼ فييا وفقًا لمقانوف 
 ويجب أال تطمق يد النيابة العامة في التصرؼ بمحضر جمع االستدالالت بدوف أف
تكوف ىناؾ رقابة عمييا، وبدوف االلتزاـ المطمق بالنصوص القانونية التي تنظـ ىذا التصرؼ؛ 
ف منح أعضاء النيابة  ألف ذلؾ يشكل خطورة جسيمة ضد حقوؽ المواطنيف وحرياتيـ، وا 
العامة حرية التصرؼ الواسعة يدفعيـ إلى إساءة استعماؿ سمطاتيـ؛ ولذلؾ قرر المشرع 

 .(ٗ)اليمف ومصر أف لمخصـو الحق في الطعف في قرارات النيابة العامة اإلجرائي في كل مف
 وبناًء عمى ما تقدـ، سنستعرض موضع ىذا المبحث مف خبلؿ مطمبيف، عمى النحو التالي:

 المطمب األوؿ: إشراؼ النيابة العامة عمى أعماؿ سمطة االستدالؿ.
 ؿ االستدالؿ.المطمب الثاني: سمطة النيابة العامة في التصرؼ في أعما

                                  
 ( أ ج يمني.ٜٓٔالمادة ) (ٔ)
 ( أ ج يمني.٘ٛالمادة ) (ٕ)
 ( أ ج يمني.ٕٜالمادة ) (ٖ)
 ( أ ج يمني.ٖٔٔلمادة )ا (ٗ)
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تقتضي ضرورة وحدة التحقيق وسيره وفقًا لقواعد النزاىة والحياد اإلشراؼ الكامل مف 
( أ.ج. يمني عمى أنو: ٘ٛجانب النيابة العامة عمى إجراءات االستدالالت، لذا نصت المادة )

ضائي تابعيف لمنائب العاـ وخاضعيف إلشرافو في نطاؽ صبلحيات "يكوف مأمورو الضبط الق
الضبط القضائي. ولمنائب العاـ أف يطمب مف الجية المختصة النظر في أمر كل مف تقع 
منو مخالفة لواجباتو أو تقصير في عممو، ولو أف يطمب رفع الدعوػ التأديبية عميو، وىذا كمو 

( أ.ج.مصرؼ. وفيما يمي نبيف أىمية ٕٕل ذلؾ المادة)ال يمنع مف رفع الدعوػ الجزائية" يقاب
 إشراؼ النيابة العامة عمى سمطة االستدالؿ وحاالت ىذا اإلشراؼ، وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 الفرع األول
 أىمية إشراف النيابة العامة عمى أعمال سمطة االستدالل

د مف قانونية اإلجراءات تأتي أىمية رقابة النيابة العامة عمى أعماؿ االستدالؿ بيدؼ التأك
المتخذة مف قبل مأمورؼ الضبط القضائي، وضماف عدـ المساس بحريات األفراد، مع احتفاظ 
سمطة التحقيق باليد العميا في جميع إجراءات التحقيق، حتى ولو لـ تندب مأمور الضبط 

لقبض والتفتيش، القضائي لمقياـ بأحدىا، نظرًا لمساسيا بحرية األفراد وحرمة حياتيـ الخاصة، كا
(أ.ج.يمني عمى أنو: "ال يجوز تفتيش ٕٖٔ، فنصت المادة)(ٔ)واالستجواب، والحبس االحتياطي

األشخاص أو دخوؿ المساكف أو االطبلع عمى المراسبلت البريدية أو تسجيل المحادثات 
 السمكية أو البلسمكية أو الشخصية، وكذا ضبط األشياء إال بأمر مف النيابة العامة أثناء

 ( أ.ج.مصرؼ.ٜٜٔالتحقيق، ومف القاضي أثناء المحاكمة" يقابل ذلؾ المادة)
نما ىي  ويبلحع أف تبعية مأمورؼ الضبط القضائي لمنيابة العامة ليست تبعية إدارية وا 
تبعية وظيفية بحتة، تتصل باإلشراؼ عمى وظيفة الضبطية القضائية مف حيث االستدالؿ 

لمأمورؼ الضبط القضائي في حالة الجريمة المشيودة؛  وأعماؿ التحقيق الممنوحة استثناءً 
لذلؾ فإنو ليس لمنائب العاـ أف يأمر بمجازاة أحد مأمورؼ الضبط إداريًا أو يقدمو لممحاكمة 

نما يكوف لمنائب العاـ  (ٕ/ٕٕ(أ.ج. يمني والمادة)ٕ/٘ٛحسب نص المادة)-التأديبية، وا 
لجية التي يتبعيا مأمور الضبط وىي ا-أف يطمب إلى الجية المختصة  -أ.ج.مصرؼ 

النظر في أمر كل مف تقع منو مخالفة لواجباتو، أو تقصير في عممو، ولو  -القضائي إدارياً 
                                  

 .ٜٕٔ( د/ أسامة عبدهللا قايد، حقوؽ وضمانات المشتبو فيو في مرحمة االستدالؿ، مرجع سابق، صٔ)
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أف يطمب رفع الدعوػ التأديبية عميو. وىذا كمو ال يمنع مف تحريؾ الدعوػ الجزائية عميو 
 ًا غير كاؼ، إذا كاف ما وقع منو يعتبر خطأ جسيمًا، أو أف الجزاء الواقع إداري

 (ٔ)أ.ج. يمني ٜٓإلى  ٙٛ( أ.ج.يمني، وقد بينت المواد مف ٙٛوىذا ما أشارت إليو المادة)
االجراءات المقررة لتأديب مأمورؼ الضبط القضائي ومحاكمتيـ والجزاءات التي توقع عمييـ. 

 :(ٕ)يتبع جيتيف -حسب طبيعة عممو-وتأسيسًا عمى ما سبق، فإف مأمور الضبط القضائي
يكوف مستقبًل عف النيابة العامة ويتبع مباشرًة سمطة الرئاسة  الناحية الدارية: من -ٔ

داراتيا إذا كاف مأمور الضبط مف رجاؿ الشرطة،  اإلدارية، سواء كانت وزارة الداخمية وا 
أو لرؤسائيـ في الوزارات إذا كاف المأمور مف غير رجاؿ الشرطة. وبالتالي فإف أمر 

 بيًا يدخل في إطار التبعية اإلدارية لرؤسائو.مجازاتو إداريًا وتأدي
يكوف لمنائب العاـ سمطة اإلشراؼ عمى األعماؿ التي تدخل في من الناحية الوظيفية:  -ٕ

 نطاؽ الضبط القضائي، مثل جمع األدلة، ومبلحقة المشتبو فييـ، والتحقيق.
 الفرع الثاني

 حاالت إشراف النيابة العامة عمى أعمال االستدالل
 لنيابة العامة عمى أعمال سمطة االستدالل األصمية واالستثنائية:إشراف ا -أ 

كمف المشرع مأمورؼ الضبط القضائي باستقصاء الجرائـ وتعقب مرتكبييا وفحص 
رساليا  ثباتيا في محاضرىـ وا  الببلغات والشكاوػ وجمع االستدالالت والمعمومات المتعمقة بيا وا 

                                  
( أ.ج. يمني عمى أنو: "إذا رأػ النائب العاـ أف ما وقع مف مأمور الضبط القضائي خطأ جسيـ أو ٙٛ( نصت المادة)ٔ)

ستجب الجية اإلدارية لما ُطمب منيا مف نظر في مأمورؼ الضبط القضائي أف الجزاء الموقع غير كاؼ، وكذلؾ إذا لـ ت
جاز عرض األمر عمى محكمة االستئناؼ لمنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عنو، وىذا كمو ال يمنع مف رفع 

اسبة قضية الدعوػ الجزائية، ويجوز كذلؾ ليذه المحكمة أف تتصدػ مف تمقاء نفسيا أو بناًء عمى طمب الرئيس بمن
معروضة عمييا، وتنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية في األحواؿ المنصوص عمييا في الفقرة السابقة"، ونصت 

( عمى أنو: "يجب عمى محكمة االستئناؼ في األحواؿ التي يعرض فييا عمييا أمر مما ُذكر في المادة السابقة أف ٚٛالمادة)
ل  النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة؛ ويجب إحاطة مأمور تقـو بتحقيق أولي تسمع فيو أقواؿ ممث

الضبط القضائي مسبقًا بكل ما ُنسب إليو مف إخبلؿ بواجباتو مما ىو محل المؤاخذة، ولمأمور الضبط القضائي االستعانة 
ـٍ، وفي جميع األحواؿ يجب أف تجرؼ كل ىذه اإلجراءات في غرفة المداولة"، كما  ( عمى أنو: "بغير ٛٛنصت المادة )بمحا

إخبلؿ بالجزاءات التأديبية التي وقعت عمى مأمور الضبط القضائي أو الممكف أف يوقعيا الرؤساء اإلداريوف يجوز لمحكمة 
استئناؼ المحافظة أف توجو إليو تنبييًا أو تسقط عنو صفة الضبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطيا دائمًا في دائرة 

( أ.ج. يمني عمى أنو: "تبمغ قرارات محكمة ٜٓاالستئناؼ أو في كل إقميـ الجميورية"، و أخيرًا نصت المادة )محكمة 
لى النائب العاـ".  االستئناؼ الصادرة ضد مأمور الضبط القضائي إلى السمطات التي يتبعيا وا 

 .ٖٓٛ( د/ حسني الجندؼ، مرجع سابق،صٕ)
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، كما أوجب أف تثبت -(أ.ج. مصرؼ ٔ/ٕٗني، والمادة)( أ.ج. يمٜٔالمادة)-إلى النيابة العامة 
جميع اإلجراءات التي يقـو بيا مأمور الضبط القضائي في محضر التحرؼ وجمع االستدالالت 
ويوقع عمييا ىو والشيود الذيف سمعيـ والخبراء الذيف استعاف بيـ، ويجب عميو تسميـ تمؾ 

ور عضو النيابة العامة عمى المأمور المحاضر لعضو النيابة عند حضوره، وفي حالة عدـ حض
إرساؿ تمؾ المحاضر مع األوراؽ واألشياء المضبوطة إلى النيابة العامة لمتصرؼ فييا، وىذا ما 

( أ.ج. يمني، ويبيف بتمؾ المحاضر وقت اتخاذ اإلجراءات ومكاف ٕ،ٖ/ٕٜأشارت إليو المادة)
 ( أ.ج. مصرؼ.ٕ/ٕٗحصولو، وىذا ما أكدتو المادة)

( أ.ج. يمني عمى أنو: "في غير حاالت الجرائـ المشيودة يجوز ٗٓٔادة )ونصت الم
لمأمورؼ الضبط القضائي اتخاذ اإلجراءات التحفظية المناسبة طبقًا لمقواعد المقررة في ىذا 
الشأف، وأف يطمبوا مف النيابة العامة أف تصدر أمرا بالقبض عمى الشخص الذؼ توجد دالئل 

 إحدػ الجرائـ اآلتية: كافية عمى اتيامو بارتكاب
 بإخفاء األشياء المسروقة أو التي استعممت أو تحصمت مف جريمة. متيماً : إذا كاف أوالً 
: إذا كاف متيمًا في جريمة احتياؿ أو تعد شديد أو تحريض عمى الفسق أو الفجور ثانياً 

 .( أ.ج.مصرؼ ٕ/ٖ٘أو الدعارة، أو حيازة أو تعاطي المخدرات"، ويقابل ذلؾ المادة)
(أ.ج. يمني عمى أنو "يجب عمى مأمور الضبط القضائي في ٘ٓٔكما نصت المادة )

أف يسمع فورًا أقواؿ المتيـ ويحيمو مع  -األحواؿ التي تجيز القبض-األحواؿ السابقة 
المحضر الذؼ يحرر بذلؾ إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشريف ساعة ..."، يقابل ذلؾ 

 ( أ.ج. مصرؼ.ٔ/ٖٙالمادة )
( أ.ج.يمني عمى أنو: "عمى المسئوؿ عف مركز الشرطة إثبات ٙٓٔكما نصت المادة)

جميع حاالت القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونة باسـ وصفة مف 
قاـ بالقبض أو الضبط، وكيفيتو، وتاريخو، وساعتو، وسببو، ووقت انتيائو، واستخراج صورة 

القبض أو الضبط والبيانات المتعمقة بيا وعرضيا عمى  يومية مف السجل بجميع حاالت
( أ.ج. يمني عمى أنو: "ألعضاء النيابة العامة ٘ٗٔالنيابة العامة أواًل بأوؿ"، ونصت المادة)

أف يضعوا األختاـ عمى األماكف التي بيا آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وليـ أف 
ذا قاـ أحد مأمو  رؼ الضبط القضائي وجب عميو إخطار النيابة العامة يقيموا حراسًا عمييا، وا 

 فورًا".
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ومفاد جميع النصوص المتقدمة أف المشرعيف اليمني والمصرؼ أخضعا إجراءات وأعماؿ 
مأمورؼ الضبط القضائي كسمطة استدالؿ أصمية واستثنائية لئلشراؼ الكامل مف جانب النيابة 

ائي بضرورة اإلببلغ الفورؼ لمنيابة العامة عف العامة؛ لذلؾ ألـز القانوف مأمورؼ الضبط القض
جميع الجرائـ التي تصل إلى عمميـ بأؼ طريق، سواء مف أصحاب الشأف، أو عف طريق 

( ٜٜالمادة)-الببلغ، أو عف طريق عمميـ الخاص، سواء كانت تمؾ الجرائـ في حالة مشيودة 
ل جميع اإلجراءات التي أو ليست في حالة مشيودة، كما أوجب عمييـ تسجي -(ٔ)أ.ج. يمني

رساؿ ىذه المحاضر إلى النيابة العامة لمتأكد  يقوموف بيا لحظة تنفيذىا ومكانيا في محاضر وا 
مف مدػ قانونية ىذه اإلجراءات والتصرؼ فييا، وخاصًة إذا كانت تمثل ولو قدرًا ضئيبًل مف 

توافر دالئل كافية المساس بحريات األفراد، مثاؿ ذلؾ سمطة التحفع عمى األشخاص في حالة 
عمى ارتكاب جريمة، كما منح النيابة العامة سمطة التصرؼ الكاممة في حالة التحفع عمى 

المذكورة، وتقرير مصير ىذا  -الجنايات أو الجنح-المشتبو فيو بارتكاب جريمة مف الجرائـ 
فيو أو الشخص إما بإجابة مأمور الضبط القضائي لطمبو في إصدار أمر بالقبض عمى المشتبو 

رفضو، وفي حالة رفضو يجب إلغاء التحفع. أو في حالة إصدار أمر بالقبض عمى المشتبو فيو 
وجب عمى مأمور الضبط القضائي إرسالو إلى النيابة العامة الستجوابو فورًا؛ إعمااًل لنص 

(أ.ج. يمني التي تقضي بأنو: "إذا لـ ينص في األمر عمى إخبلء سبيل المقبوض ٖٛالمادة)
 يكوف عمى مف ينفذه إحضار المقبوض عميو إلى اآلمر بالقبض فورًا وبدوف تأخير". عميو

كما أخضع المشرعاف اليمني والمصرؼ أعماؿ التحقيقات التي يجرييا مأمور الضبط 
القضائي استنادًا إلى سمطتو االستثنائية في حالة الجريمة المشيودة لئلشراؼ الكامل مف قبل 

المتيـ مف أقواؿ ( عمى وجوب سماع ٘ٓٔالمشرع اليمني في المادة)النيابة العامة؛ إذ نص 
قبل مأمور الضبط القضائي فور القبض عميو، ويحيمو مع المحضر الذؼ يحرر بذلؾ إلى 
النيابة العامة في مدة أربع وعشريف ساعة، ويجب عمى النيابة العامة أف تتصرؼ في أمره 

ال تعيف اإلفراج عنو فورًا )المادة )خبلؿ األربع والعشريف ساعة التالية لمعرض  ( ٖٙعمييا، وا 
 أ.ج. مصرؼ(. 

  

                                  
نو: "في الجرائـ المشيودة يتعيف عمى مأمور الضبط القضائي أف ينتقل فورًا إلى ( أ.ج. يمني عمى أٜٜ( نصت المادة )ٔ)

ثبات حالة األماكف واألشخاص .... ويجب عميو فورًا أف  محل الواقعة لمعاينة اآلثار المادية لمجريمة والمحافظة عمييا وا 
 ( أ.ج. مصرؼ.ٖٔيخطر النيابة العامة بانتقالو." يقابل ذلؾ المادة)
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 في حالة الندب لمتحقيق: العامة إشراف النيابة -ب 
األصل أف تباشر النيابة العامة جميع إجراءات التحقيق، ومع ذلؾ أجاز المشرع لمنيابة 

، وىو ما يقرره العامة ندب مأمورؼ الضبط القضائي لمقياـ ببعض إجراءات التحقيق االبتدائي
( أ.ج. مصرؼ، فقد نصت ٕٓٓ، ٔ/ٓٚ(أ.ج. يمني، والمادتيف)ٔ/ٚٔٔ، ٙٔٔفي المادتيف )

(أ.ج يمني عمى أنو: "يتولى النائب العاـ سمطة التحقيق واالدعاء وكافة ٙٔٔالمادة )
االختصاصات التي ينص عمييا القانوف، ولو أف يباشر سمطة التحقيق بنفسو أو بواسطة أحد 

لنيابة العامة أو مف يندب لذلؾ مف القضاء أو مأمورؼ الضبط القضائي"، كما نصت أعضاء ا
( أ.ج يمني عمى أنو: "لعضو النيابة العامة أف يندب أحد مأمورؼ الضبط ٔ/ٚٔٔالمادة )

القضائي لمقياـ بعمل أو أكثر مف أعماؿ التحقيق عدا استجواب المتيـ، مع مراعاة ما جاء في 
 كوف لممندوب في حدود ندبو كل السمطات التي لعضو النيابة العامة".المادة السابقة، وي

أما في التشريع المصرؼ فإف أعماؿ التحقيق موزعة بيف قاضي التحقيق والنيابة العامة 
( أ.ج مصرؼ عمى أنو: "لقاضي التحقيق ٔ/ٓٚوكبلىما سمطة تحقيق، حيث نصت المادة )
مأمورؼ الضبط القضائي لمقياـ بعمل معيف أو  أف يكمف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد

أكثر مف أعماؿ التحقيق عدا استجواب المتيـ، ويكوف لممندوب في حدود ندبو كل السمطة 
( أ.ج مصرؼ عمى أنو: "لكل مف أعضاء ٕٓٓالتي لقاضي التحقيق"، كما نصت المادة)

مأمورؼ  الضبط  النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسو أف يكمف أؼ مأمور مف
 القضائي ببعض األعماؿ التي مف خصائصو".

يتبيف مف النصوص المتقدمة أنو يجوز لسمطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي 
لمقياـ بعمل مف أعماؿ التحقيق، ولـ يشترط المشرعاف اليمني والمصرؼ في أمر الندب شكبًل 

و أف تتوافر فيو عدة شروط، معينًا وال عبارات خاصة لصياغتو، ومع ذلؾ يجب لصحت
 :(ٔ)منيا
يجب أف يكوف قرار الندب صادرًا مف مختص بمباشرة إجراء التحقيق، فيجب أف يكوف  (ٔ

اإلجراء موضوع الندب متعمقا بدعوػ تدخل في اختصاصو المكاني، وأف يكوف اإلجراء 
 داخبًل في نطاؽ اختصاصو النوعي.

الضبط القضائي المختصيف مكانيا ونوعيا، أف يكوف قرار الندب صادرًا إلى أحد مأمورؼ  (ٕ
فبل يجوز أف يصدر الندب إلى أحد معاونييـ ، ويحدد في قرار الندب مأمور الضبط 

                                  
 .ٖٔٔـ، صٜٙٛٔفوزية عبدالستار، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، ( د/ ٔ)
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نما يكفي أف يكوف محددا  المأذوف لو بتنفيذ اإلجراء، وال يشترط أف يكوف محددا باسمو، وا 
أما إذا صدر باسـ  بوظيفتو، وحينئذ يجوز أف يقـو باإلجراء كل مف يشغل ىذه الوظيفة.

مأمور معيف وجب أف يتولى بنفسو القياـ باإلجراء، فإف قاـ بو غيره نيابة عنو كاف 
 اإلجراء باطبل.

 يجب أف يكوف قرار الندب صريحًا، فالندب الضمني ال يصمح سندًا قانونيًا لئلجراء. (ٖ
 الشرط تطبيقاً  ىذا عدّ يتعيف أف يكوف أمر الندب قد صدر كتابة وقبل القياـ باإلجراء، ويُ  (ٗ

لمقواعد العامة لمتحقيق االبتدائي التي يجب إثباتيا بالكتابة، وعمة ذلؾ أف أوراؽ التحقيق 
 تكوف حجة وأساسا صالحا لما بني عميو مف نتائج.

يجب أف يكوف موضوع أمر الندب إجراًء معينًا أو أكثر مف إجراءات التحقيق المتعمقة  (٘
 الشرط إلى عنصريف: بجريمة قد وقعت فعبًل، ويتفرع ىذا

: أف يتعمق أمر الندب بإجراء أو أكثر مف إجراءات التحقيق، فبل يجوز االنتداب األول
العاـ لتحقيق قضية برمتيا؛ ألف في ذلؾ نوعًا مف التخمي عف سمطة التحقيق وىو ما ال 

– تممكو النيابة العامة. ولـ يسمح القانوف بندب مأمور الضبط القضائي الستجواب المتيـ
نظرًا لخطورة مثل ىذا اإلجراء –( أ.ج مصرؼ ٔ/ٓٚ(أ.ج يمني، والمادة )ٔ/ٚٔٔالمادة)

بوصفو إجراء يكمف فيو دفاع المتيـ، وقد يؤدؼ إلى اعترافو، مما يتعيف إحاطتو بكافة 
 ضمانات التحقيق، ومنيا شخص المحقق.

ال وقع إجراء : أف يتعمق الندب بجريمة قد وقعت فعبًل، وليس بجريمة مستقبميالثاني ة، وا 
 . (ٔ)الندب باطبلً 

يجب أف يكوف القرار الصادر بالندب قد اشتمل عمى البيانات البلزمة لتحديده كتاريخ  (ٙ
وتحديد اسـ المتيـ تحديدا نافيا  –وىو بياف جوىرؼ يترتب عمى إغفالو البطبلف  -إصداره

 .(ٕ)لمجيالة، وتوقيع مصدره
لمندب، فيو ممـز لو إذا توافرت شروطو، كما ال وال يشترط قبوؿ مأمور الضبط القضائي 

العمل المندوب إلجرائو األوؿ  عدّ يتطمب أف يسبق صدور الندب عمل مف أعماؿ التحقيق، ويُ 
الذؼ تحرؾ بو الدعوػ الجزائية. ويترتب عمى الندب الصحيح أف يكوف لممندوب في حدود 

                                  
 .ٛٛٗ( د/ حسني الجندؼ، مرجع سابق، صٔ)
؛ د/حسني الجندؼ، المرجع السابق، ٖ٘ٔ( د/ فوزية عبدالستار، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، صٕ)

 .ٜٛٗص
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تنفيذ اإلجراء كما لو كاف صادرا  ندبو كل السمطات التي لعضو النيابة العامة، بحيث يعتبر
المحضر الذؼ يثبت فيو تنفيذ الندب محضر تحقيق ال محضر جمع  عدّ عف النيابة العامة، ويُ 

استدالالت. وطريقة تنفيذ الندب موكولة إلى مأمور الضبط القضائي المندوب، فمو أف يتخذ 
لقوة في تنفيذ اإلجراء مف الوسائل ما يمكنو مف تحقيق الغرض مف الندب، ولو أف يستخدـ ا

 .(ٔ)موضع الندب
وجميع إجراءات التحقيق التي يمارسيا مأمور الضبط القضائي في حالة الندب خاضعة 

شراؼ محكمة الموضوع.  لرقابة النيابة العامة وا 
إف المشرع لـ يقصر رقابة النيابة العامة عمى أعماؿ االستدالؿ التي  وخالصة القول،

نما مد ىذه الرقابة إلى يمارسيا مأمور الضبط ال قضائي استنادًا إلى سمطتو األصمية، وا 
األعماؿ التي يمارسيا بناء عمى سمطتو االستثنائية في القياـ ببعض أعماؿ التحقيق، كالقبض 
عمى األشخاص وتفتيشيـ، وتفتيش األماكف، والتحفع عمى األشياء التي تتعمق بالجريمة أو 

–المتمبس بيا-يق الذؼ يجريو بصدد الجريمة المشيودةتفيد في كشف الحقيقة، وكذا التحق
 والتحقيقات التي يجرييا استنادًا إلى اإلنابة القضائية)الندب(.

فجميع مياـ مأمورؼ الضبط القضائي تتطمب إدارة ممتازة وتحتاج إلى الكثير مف الرجاؿ 
المجرميف،  األكفاء، والمعدات البلزمة لتحقيق األىداؼ المرجوة في قمع الجريمة وكشف

وحتى يتـ إنجاز ىذه األعماؿ يجب أف تخضع لرقابة فعالة بشكل دائـ ومستمر، وذلؾ لمنع 
اإلىماؿ والتمكؤ، ولمحد مف إساءة استعماؿ السمطة، ولمنع التعسف والظمـ والمحاباة، ولتحقيق 
حقاؽ العدؿ. ىذه الرقابة المفروضة عمى أعماؿ رجاؿ الضبط القضائي  سمطة القانوف وا 

تصرفاتيـ ىي الكفيمة بتوفير أسباب الطمأنينة واألمف في نفوس المواطنيف، وىي المانع و 
المباشر مف االعتداء عمى حقوقيـ والمساس بحرياتيـ الشخصية وتقييدىا وانتياؾ حرمات 
مساكنيـ..والرقابة القضائية ىي أىـ الضمانات المقررة لحماية الحريات الشخصية مف 

التي تيددىا عند مباشرة إجراءات جمع االستدالالت. وىذه الضمانات األخطاء واالنتياكات 
بأنيا  تتمثل في القواعد التي تخضع ليا مباشرة اإلجراءات في البحث والتحرؼ والتنقيب. عمماً 

ستكوف عديمة الفعالية ما لـ تتوافر ليا سمطة قوية تكفل مراعاتيا، بحيث تخضع كافة 
 .(ٕ)وف بيا إلشرافيا ورقابتيااإلجراءات والتصرفات التي يقوم

                                  
 .ٜٗٗسابق، ص ( د/حسني الجندؼ، مرجعٔ)
 .ٖٛٚ( د/ دمحم عمي سالـ عياد الحمبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحرؼ واالستدالؿ، مرجع سابق، صٕ)
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والسمطة القضائية ىي التي تكفل تطبيق القواعد القانونية، وىي الجية المختصة 
بالمحافظة عمى الحقوؽ والحريات الفردية وحمايتيا مف التسمط والظمـ عف طريق إشرافيا عمى 

يذية عمى أحكاميا اإلجراءات الماسة بيذه الحقوؽ والحريات؛ نظرا النعداـ تأثير السمطة التنف
 عمبًل بمبدأ فصل السمطات واستقبلؿ القضاء، ولما يتمتع بو مف نزاىة وحصانة وتخصص.

شراؼ سمطة التحقيق عمى جميع إجراءات جمع االستدالالت ضرورة ال بد منيا لوحدة  وا 
مة عمى . وال تقتصر رقابة النيابة العا(ٔ)التحقيق وسيره طبقًا لما تقتضيو قواعد النزاىة والحياد

نما تمتد ىذه الرقابة إلى تقدير سمطة  مجرد اإلشراؼ عمى اإلجراءات، ومتابعة تنفيذىا، وا 
 التصرؼ في التيمة بعد االستدالؿ.

ويجب عمى المحقق أف يكوف عمى عبلقة وثيقة برجاؿ الضبط القضائي، وأف يبنى تمؾ 
جراءات التي يتولونيا، ويتابع العبلقة عمى روح التفاىـ والتعاوف، وأف يتابع باىتماـ كافة اإل

 تصرفاتيـ وأعماليـ وتوجيييـ إذا لـز األمر، وذلؾ مف أجل أداء وظيفتيـ عمى أحسف وجو.

 تمييـد:
أوجب المشرعاف اليمني والمصرؼ عمى رجاؿ الضبط القضائي تثبيت جميع اإلجراءات  

لتي يقوموف بيا لمبحث عف أدلة الجريمة وكشف غموضيا، وبياف حقيقتيا، وتدوينيا في ا
رساؿ ىذه  محاضر يتـ توقيعيا مف قبميـ عند االنتياء مف عممية البحث والتحرؼ، وا 
المحاضر إلى النيابة العامة مع األوراؽ والوثائق واألدلة واألشياء واآلثار المتعمقة بالجريمة 

(أ.ج يمني عمى أف: "مأمورو ٜٔدوف إبطاء أو تأخير، فقد نصت المادة )التي تـ ضبطيا 
الضبط القضائي مكمفوف باستقصاء الجرائـ وتعقب مرتكبييا، وفحص الببلغات والشكاوؼ، 
رساليا إلى النيابة  ثباتيا في محاضرىـ وا  وجمع االستدالالت والمعمومات المتعمقة بيا، وا 

ج يمني عمى أنو: "إذا بمغ رجل الضبط القضائي أو عمـ ( أ.ٕٜالعامة." كما نصت المادة )
بوقوع جريمة ذات طابع جسيـ أو مف تمؾ التي يحددىا النائب العاـ بقرار منو وجب عميو أف 
يخطر النيابة العامة وأف ينتقل فورًا إلى محل الحادث لممحافظة عميو وضبط كل ما يتعمق 

جراء المعاينة  البلزمة، وبصفة عامة أف يتخذ جميع اإلجراءات لممحافظة عمى  بالجريمة، وا 
أدلة الجريمة وما يسيل تحقيقيا ولو أف يسمع أقواؿ مف يكوف لديو معمومات عف الوقائع 

                                  
 .ٖٔٛ( د/ دمحم عمي سالـ عياد الحمبي، مرجع سابق، صٔ)
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الجزائية ومرتكبييا، وأف يسأؿ المتيـ عف ذلؾ. وعميو إثبات ذلؾ في محضر التحرؼ وجمع 
ء الذيف استعاف بيـ، وال يجوز لو االستدالالت ويوقع عمييا ىو والشيود الذيف سمعيـ والخبرا
 سماع الشيادة بيميف،  -فيما بعد-تحميف الشيود أو الخبراء اليميف إال إذا خيف أف يستحيل

ويجب عميو تسميـ ذلؾ المحضر لعضو النيابة العامة عند حضوره. وفي الجرائـ األخرػ 
ضائي طبقًا لما تحرر محاضر التحرؼ وجمع االستدالالت التي يقـو بيا رجاؿ الضبط الق

 تقدـ، وعمييـ  إرساليا إلى النيابة العامة لمتصرؼ فييا".
( أ.ج. يمني عمى أنو: "يجب عمى مأمور الضبط القضائي في ٘ٓٔونصت المادة)

أف يسمع فورًا أقواؿ المتيـ ويحيمو مع المحضر الذؼ يحرر  -أحواؿ القبض-األحواؿ السابقة 
ع وعشريف ساعة، ويجب عمى النيابة العامة أف تتصرؼ بذلؾ إلى النيابة العامة في مدة أرب

ال تعيف اإلفراج عنو فورًا"،  في أمره خبلؿ األربع والعشريف ساعة التالية لمعرض عمييا، وا 
 .(ٔ)( أ.ج مصرؼ ٕٗ,ٕٚ,ٖٙيقابل ذلؾ ما نصت عميو المواد)

ي وبناًء عمى ما جاء في النصوص المتقدمة يتضح أف اختصاص مأمورؼ الضبط القضائ
مقصور عمى القياـ بأعماؿ االستدالؿ دوف التصرؼ في التيمة عمى وجو معيف، فذلؾ مف 
نما ميمتيـ تنحصر  اختصاص النيابة العامة، فميس ليـ تحريؾ الدعوػ الجزائية أو حفظيا، وا 
في إرساؿ المحاضر وجميع األوراؽ التي تتعمق بالتيمة إلى النيابة العامة لمتصرؼ فييا، 

 التصرؼ في المحضر. -دوف مأمور الضبط القضائي-التي تممؾ فالنيابة ىي 
 

                                  
لشكاوؼ التي ( أ.ج مصرؼ عمى أنو: "يجب عمى مأمورؼ الضبط القضائي أف يقبموا التبميغات وإٗ( حيث نصت المادة )ٔ)

ترد إلييـ بشأف الجرائـ ، وأف يبعثوا بيا فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عمييـ وعمى مرؤوسييـ أف يحصموا عمى جميع 
اإليضاحات ويجروا المعاينات البلزمة لتسييل تحقيق الوقائع التي تُبمغ إلييـ، أو التي ُيعمنوف بيا بأؼ كيفية كانت، وعمييـ أف 

وسائل التحفظية البلزمة لممحافظة عمى أدلة الجريمة، ويجب أف تثبت جميع اإلجراءات التي يقـو بيا مأمورو يتخذوا جميع ال
الضبط القضائي في محاضر موقع عمييا منيـ ُيبيف بيا وقت اتخاذ اإلجراء ومكاف حصولو، ويجب أف تشمل تمؾ المحاضر 

 ا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع األوراؽ واألشياء المضبوطة"، زيادًة عمى ما تقدـ توقيع الشيود والخبراء الذيف ُسمعو 
( أ.ج مصرؼ عمى أنو" لكل مف يدعي حصوؿ ضرر لو مف الجريمة أف يقيـ نفسو مدعيًا بحقوؽ ٕٚكما نصت المادة )

الة األخيرة يقـو المأمور مدنية في الشكوػ التي يقدميا إلى النيابة العامة ،أو أحد مأمورؼ الضبط القضائي، وفي ىذه  الح
المذكور بتحويل الشكوػ إلى النيابة العامة مع المحضر الذؼ يحرره ، وعمى النيابة العامة عند إحالة الدعوػ إلى قاضي 

 التحقيق أف تحيل معيا الشكوػ المذكورة ". 
ذا ( أ.ج. مصرؼ عمى أنو: "يجب عمى مأمور الضبط القضائي أف يسمع فورًا أٖٙونصت المادة ) قواؿ المتيـ المضبوط، وا 

لـ يأت بما يبرئو  يرسمو في مدػ أربع وعشريف ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب عمى النيابة العامة أف تستجوبو 
 في ظرؼ أربع وعشريف ساعة ثـ تأمر بالقبض عميو أو إطبلؽ سراحو".
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ويأخذ المشرعاف اليمني والمصرؼ بالمبدأ التقديرؼ فيما يتعمق بسمطة النيابة العامة في 
. فيجعل لمنيابة حرية التقدير إف شاءت حركت الدعوػ الجنائية (ٔ)المبلحقة الجزائية

. أو بإجراء التحقيق فييا (ٕ)( أ.ج. مصرؼ ٔ/ٖٙ( أ.ج. يمني(، يقابميا المادة)ٔٔٔ)المادة)
ف قدرت عدـ مبلءمة  (ٖ)( أ.ج. مصرؼ(ٕ/ٖٙ( أ.ج. يمني، تقابميا المادة)ٓٔٔ)المادة) وا 

. ونبيف (ٗ)( أ.ج.مصرؼ(ٔٙ( أ.ج.يمني، يقابميا المادة)ٕٔٔذلؾ قررت حفع األوراؽ )المادة)
 تي:مة تحريؾ الدعوػ الجزائية وحفع األوراؽ في اآلءمدػ مبل

  

                                  
 لعامة في المبلحقة الجنائية مبدآف أساسياف ىما:يتجاذب التشريعات الجنائية المختمفة بشأف سمطة النيابة ا (ٔ)

 Principe dela legalite des poursuitesانًبذأ انقاَىًَ:      

  Principe de L'opportunite des poursuitesانًبذأ انخقذٌري:     

ة جسامتيا. أما المبدأ فالمبدأ األوؿ يفرض عمى النيابة العامة أف ترفع الدعوػ عف كل جريمة عممت بيا أيًا كانت درج
 الثاني فيعطي النيابة العامة حرية تقدير مبلءمة رفع الدعوػ أو حفع األوراؽ.

وعمى الرغـ مما يبدو مف بعد شقة الخبلؼ بيف ىذيف النظاميف فإف التشريعات التي أخذت بيا قد تقاربت فيما بينيا؛ حيث 
درأ عيوبو، فالنظاـ القانوني يعيبو أنو يثقل كاىل المحاكـ التي تنظر أدخل كل منيا عمى النظاـ الذؼ تبناه التعديبلت التي ت

في كل جريمة ترتكب، ولذلؾ خففت التشريعات التي أخذت بو مف حدة ىذا العيب بتوسيع نطاؽ الحاالت التي تتقيد فييا 
ع الدعوػ بالنسبة لمجرائـ قميمة النيابة في رفع الدعوػ الجنائية بشكوػ المجني عميو، وبمنح النيابة سمطة تقدير مبلءمة رف

الخطورة، أما النظاـ التقديرؼ فيعيبو أنو يتيح لمنيابة العامة فرصة التحكـ، ولذلؾ فإف التشريعات التي أخذت بو قد حدت 
مف إطبلؽ حرية النيابة في رفع الدعوػ أو عدـ رفعيا بفرض نظاـ التبعية التدريجية، وبمنح المجني عميو الحق في 

 (. ٕ، ىامش رقـ )ٖٕٙالمباشر؛ د/ فوزية عبد الستار، شرح قانوف اإلجراءات، مرجع سابق، صاالدعاء 
( أ.ج يمني عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة أف الدعوػ صالحة لرفعيا بناًء عمى ٔٔٔ( حيث نصت المادة )ٕ)

أماـ المحكمة المختصة"، ونصت  االستدالالت التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكمف المتيـ بالحضور مباشرةً 
(أ.ج مصرؼ عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أف الدعوػ صالحة لرفعيا بناًء عمى ٔ/ٖٙالمادة )

 االستدالالت التي ُجمعت، تكمف المتيـ بالحضور مباشرًة أماـ المحكمة المختصة".
و: "إذا رأت النيابة العامة أف محضر جمع االستدالالت ينطوؼ عمى ( أ.ج يمني عمى أنٓٔٔ( حيث نصت المادة)ٖ)

 جريمة جسيمة فبل ترفع الدعوػ الجزائية بشأنيا إال بعد تحقيقيا"، 
(أ.ج مصرؼ عمى أنو: "ولمنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أف تطمب ندب قاٍض لمتحقيق طبقًا ٕ/ٖٙونصت المادة )

 ( ومابعدىا مف ىذا القانوف".ٜٜٔوف، أو أف تتولى ىي التحقيق طبقًا لممادة)( مف ىذا القانٗٙلممادة )
( أ.ج يمني عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة أف ال مجاؿ لمسير في الدعوػ تصدر أمرًا مسببًا ٕٔٔ( حيث نصت المادة)ٗ)

ت الدالئل قبمو غير كافية، أو تأمر بحفظيا بحفع األوراؽ مؤقتًا مع االستمرار في التحريات إذا كاف الفاعل مجيواًل أو كان
نيائيًا إذا كانت الواقعة ال تنطوؼ عمى جريمة أو كانت عديمة األىمية، وال يصدر قرار الحفع لعدـ األىمية إال مف النائب 

في (أ.ج مصرؼ عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة أف ال محل لمسير ٔٙالعاـ أو مف يفوضو في ذلؾ"، ونصت المادة )
 الدعوػ، تأمر بحفع األوراؽ".
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 الفرع األول
 مة تحريك الدعوى الجزائيةءمال

ُتَحرؾ الدعوػ الجنائية باتخاذ أؼ إجراء مف إجراءات التحقيق فييا أو إرساؿ محاضر 
االستدالالت مباشرة إلى القضاء، فإذا رأت النيابة العامة أف محضر جمع االستدالالت 

ية بشأنيا إال بعد تحقيقيا. وفي فبل ترفع الدعوػ الجزائ -جناية-ينطوؼ عمى جريمة جسيمة 
( أ.ج مصرؼ( أو ٜٜٔالقانوف اإلجرائي المصرؼ قد تتولى النيابة العامة التحقيق بنفسيا )ـ)

تطمب مف رئيس المحكمة االبتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إذا رأت النيابة 
(أ.ج مصرؼ(، وفي ٗٙـ)العامة أف تحقيق الدعوػ بمعرفة قاضي التحقيق أكثر مبلءمة )

 ىذه الحالة يرفق محضر جمع االستدالالت بأوراؽ التحقيق.
ذا رأت النيابة العامة أف الدعوػ صالحة لرفعيا بناًء عمى االستدالالت التي جمعت  وا 

فإنيا تكوف  -جنحة أو مخالفة-مف قبل مأمور الضبط القضائي وكانت الواقعة غير جسيمة 
إذا رأت موجبًا لذلؾ، أو رفع الدعوػ عنيا مباشرة أماـ المحكمة  حرة في إجراء التحقيق فييا

المختصة، فالنيابة العامة في ىذه الحالة غير ممزمة بإجراء تحقيق في الجرائـ غير الجسيمة 
إذا رأت أف االستدالالت التي جمعت كافية لئلحالة وأنو ليس ىناؾ  -المخالفات أو الجنح-

 ضرورة لمتحقيق.
بإعطاء الواقعة القيد البلـز ليا، أؼ تحديد  -قبل رفع الدعوػ -العامة وتقـو النيابة

الوصف القانوني ليا والمواد المنطبقة عمييا، وبياف اسـ المتيـ ولقبو وسنو ومحل ميبلده 
وموطنو ومينتو، أؼ بياف موجز لمواقعة المنسوبة إلى المتيـ وكافة الظروؼ المشددة أو 

 ( أ.ج يمني(.ٕٕٕالمخففة لمعقوبة )المادة )
بطريق تكميف المتيـ  -المخالفات والجنح-وترفع الدعوػ في الجرائـ غير الجسيمة 

مباشرة بالحضور أماـ المحكمة المختصة في الجمسة المحددة، ويجوز االستغناء عف تكميف 
المتيـ بالحضور إذا حضر الجمسة ووجيت إليو التيمة مف النيابة العامة وقبل المحاكمة، 

 أ.ج مصرؼ. (ٕ/ٕٖٕ(أ.ج يمني، والمادة )ٜٖٓأشارت إليو المادة ) وىذا ما
ويكوف التكميف بالحضور أماـ المحكمة قبل انعقاد الجمسة بثبلثة أياـ كاممة غير مواعيد 
مسافة الطريق ما لـ تر المحكمة االستعجاؿ لممصمحة فتقرر تقصير الميعاد إلى ما تراه 

(أ. ج يمني(، وفي ٕٖٔأو غيرىا مف الخصـو )المادة) مناسبا بناء عمى طمب النيابة العامة
فيكوف  -الجنح-قانوف اإلجراءات الجنائية المصرؼ فاف الوضع مختمف في حالة المخالفات 
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التكميف بالحضور أماـ المحكمة قبل انعقاد الجمسة بيـو كامل في المخالفات وبثبلثة اياـ 
 (أ.ج مصرؼ.ٔ/ٖٖٕريق، المادة )كاممة عمى األقل في الجنح غير مواعيد مسافة الط

والجرائـ التي تنظر بإجراءات مستعجمة أف  -التمبس-ويجوز في حالة الجرائـ المشيودة 
يكوف التكميف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتيـ وطمب إعطاء ميعاد آخر ليحضر 

ف ىذا والحكمة م -(أ.ج يمنئٕٖمادة )-دفاعو تأذف لو المحكمة بالميعاد السابق ذكره
الميعاد إتاحة الفرصة أماـ المتيـ إلعداد أوجو دفاعو، ويعتبر ىذا الميعاد كافيا في نظر 
المشرع إلعداد الدفاع، فبل تكوف المحكمة ممزمة بعد ذلؾ بإعطائو ميعادا آخر؛ ولذلؾ ال 
يصح الطعف في الحكـ استنادًا إلى أف المحكمة لـ تجب طمب المتيـ أو محاميو تأجيل 

لبلستعداد أو لبلستعانة بمدافع، ومع ذلؾ فإنو إذا طرأ لممتيـ أو المدافع عنو عذر القضية 
 -إذا تحققت مف صحة العذر-قيرؼ حاؿ دوف االستعداد لمدفاع، فإنو يجب عمى المحكمة 

ال اعتبر ذلؾ منيا إخبلاًل بحق الدفاع  .(ٔ)أف تميمو الوقت الكافي لتحضير دفاعو، وا 
 :(ٕ)كميف  بالحضور البيانات اآلتيةويجب أف تتضمف ورقة الت

 أواًل:  اسـ المدعي ولقبو وصفتو ومينتو وموطنو.
لممتيـ بذكر اسمو ولقبو وسنو ومينتو وموطنو، فإف لـ يكف لو موطف  كافياً  ثانيًا: تعييناً 

 معمـو فآخر موطف كاف لو.
 ثالثًا: تاريخ تقديـ العريضة.

 لدعوػ.رابعًا: اسـ المحكمة التي ترفع أماميا ا
خامسًا: بياف موطف مختار المدعي الشخصي في البمد التي بيا مقر المحكمة إف لـ 

 يكف لو موطف فييا.
عف الجريمة موضوع الدعوػ بذكر األفعاؿ المنسوبة لممتيـ  سادسًا: بيانًا وافيًا مختصراً 

 لتحقيقيا. وزمانيا ومكانيا وظروفيا وكيفية ارتكابيا ونتائجيا وغير ذلؾ مما يكوف ضرورياً 
سابعًا: بياف األدلة عمى وقوع الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ بذكر الشيود وبياف ما 
يشيدوف بو والقرائف المادية واألشياء المضبوطة، مع اإلشارة إلى اإلجراءات التي قامت بيا 
 سمطات الضبط القضائي وسمطة التحقيق وما أسفرت عنو إلى وقت رفع الدعوػ، وعمى

                                  
 .ٕ٘ٙد/  فوزية عبدالستار، مرجع سابق، ص (ٔ)

 (أ.ج يمني.ٖٓٔالمادة )  (ٕ)
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كانت الدعوػ مرفوعة مف المدعي بالحق الشخصي أف يتأكد مف استيفاء ورقو  الكاتب إذا
 . (ٔ)شكبل لمبيانات سالفة الذكر. وا غفاؿ أؼ مف تمؾ البيانات يترتب عميو البطبلفالتكميف 

وتعمف ورقة التكميف بالحضور لشخص المعمف إليو أو في محل إقامتو وفقا ألحكاـ 
ذا لـ يؤد البحث إلى  معرفة محل إقامة المتيـ  يسمـ اإلعبلف لمسمطة اإلدارية التابع القانوف وا 

 -أ.ج يمني  (ٕٖٔالفقرة األخيرة مف المادة ) -ليا آخر محل إلقامتو مالـ يثبت خبلؼ ذلؾ
المادة  -ويعتبر المكاف الذؼ وقعت فيو الجريمة آخر محل إقامة لممتيـ مالـ يثبت خبلؼ ذلؾ

 ( أ.ج مصرؼ.ٕ/ٖٕٗ)
ورقة التكميف بالحضور إلى شخص المعمف تخرج الدعوػ مف حوزة  وبوصوؿ إعبلف

النيابة العامة وتدخل في حوزة المحكمة، فبل تممؾ النيابة العامة بعد ذلؾ أف تتصرؼ في 
الدعوػ أو أف تتخذ فييا أؼ إجراء مف إجراءات التحقيق كما ال يجوز لممحكمة أف تندب 

إف فعمت كاف ىذا الدليل باطبل بطبلنا متعمقا عضو النيابة العامة لتحقيق دليل معيف، ف
 .(ٕ)بالنظاـ العاـ

 الفرع الثاني
 حفـظ األوراق

( أ.ج يمني عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة أف ال مجاؿ لمسير في ٕٔٔنصت المادة )
الدعوػ تصدر أمرًا مسببًا بحفع األوراؽ مؤقتا مع االستمرار في التحريات إذا كاف الفاعل 

أو كانت الدالئل ِقبمو غير كافية، أو تأمر بحفظيا نيائيًا إذا كانت الواقعة ال تنطوؼ  مجيوالً 
أو كانت عديمة األىمية، وال يصدر قرار الحفع بعدـ األىمية إال مف النائب  ،عمى جريمة

ذا (ٖ)( أ.ج مصرؼ ٜٕٓ، ٔٙالعاـ أو مف يفوضو في ذلؾ"، يقابل ذلؾ نص المادتيف ) . وا 
العامة أمرًا بالحفع وجب عمييا إعبلنو إلى المجني عميو والمدعي بالحقوؽ أصدرت النيابة 

                                  
 ؛ ٖٓٗـ، صٜٛٛٔ، ٕ( د/ محمود محمود مصطفى، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاىرة، ط ٔ)

 .ٕ٘ٙد/ فوزية عبدالستار، مرجع سابق، ص
مرجع ال، د/فوزية عبدالستار، ٜٔٛ،ٛٚٔ، رقـ ٛٔوعة أحكاـ محكمة النقض المصرية، سـ مجم ٜٚٙٔ/ٓٔ/ٕ( نقض ٕ)
 .ٕٙٙسابق، صال
(أ.ج مصرؼ عمى أنو: "إذا رأت النيابة العامة أف ال محل لمسير في الدعوػ، تأمر بحفع ٔٙ( حيث نصت المادة )ٖ)

ة بعد التحقيق أنو ال وجو إلقامة الدعوػ تصدر (أ.ج مصرؼ عمى أنو "إذا رأت النيابة العامٜٕٓاألوراؽ" ونصت المادة )
أمرًا بذلؾ وتأمر باإلفراج عف المتيـ المحبوس ما لـ يكف محبوسا لسبب آخر وال يكوف صدور األمر بأال وجو إلقامة 
الدعوػ في الجنايات إال مف المحامي العاـ أو  مف يقـو مقامو. ويجب أف يشمل األمر عمى األسباب التي بني عمييا. 

ذا كاف قد توفى يكوف اإلعبلف لورثتو جممة في محل إقامتو".   ويعمف األمر لممدعي بالحقوؽ المدنية وا 
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المدنية،  فإذا توفي أحدىما كاف اإلعبلف لورثتو جممة في محل إقامتو، ولكل مف ذكر الحق 
وىي محكمة االستئناؼ في القانوف  -في الطعف في قرار الحفع أماـ المحكمة المختصة

أ.ج يمني(،أما  ٖٔٔمدة عشرة أياـ مف تاريخ إعبلنو ) ـ  أ.ج يمني( خبلؿ ٕٕٗاليمني) ـ 
نما أجاز التظمـ منو إلى  المشرع المصرؼ فإنو لـ ُيجيز الطعف في أمر الحفع أماـ القضاء، وا 

 .(ٔ)عضو النيابة الذؼ أصدره أو إلى رؤسائو
: األمر بحفع الدعوػ ىو إجراء إدارؼ يصدر عف النيابة العامة تعريف أمر الحفظ-

صفيا السمطة اإلدارية التي تييمف عمى جمع االستدالالت عندما ترػ أنو ال مجاؿ لمسير بو 
 .(ٕ)في الدعوػ فتصدر أمرا مسببا بحفع األوراؽ بصفة مؤقتة أو نيائية

: التكييف القانوني ألمر الحفع أنو قرار بعدـ تحريؾ الدعوػ طبيعة أمر الحفظ-
إجراء قضائيا، يصدر عف النيابة العامة بوصفيا ، وىو ذو طبيعة إدارية وليس (ٖ)الجزائية

سمطة جمع استدالالت وليس بوصفيا سمطة تحقيق. وىو في ذلؾ يختمف عف األمر بأال وجو 
 . (ٗ)إلقامة الدعوػ الذؼ تصدره النيابة العامة باعتبارىا سمطة تحقيق

 ويترتب عمى الصفة اإلدارية ألمر الحفع النتائج اآلتية:
نما يسبق بأعماؿ جمع االستدالالت.أنو ال يكوف مسب (ٔ  وقًا بتحقيق وا 
ليس لو الحجية أو القوة، فبل يكسب المتيـ حقًا وال يمـز النيابة العامة، بل إف ليا أف  (ٕ

ودوف أف  -أ.ج يمني ٗٔٔـ-ترجع فيو ببل قيد أو شرط قبل سقوط الدعوػ الجزائية 
لجزائية، وال يقبل مف المتيـ تكوف ممزمة بإبداء أسباب عدوليا، وال تنقضي بو الدعوػ ا

 الدفع بعدـ جواز نظر الدعوػ إذا رفعت عميو بعد صدور األمر.
 ٕٔ٘أ.ج يمني، ـ ٖٗـ-أنو ال يمنع المدعي بالحقوؽ المدنية مف رفع الدعوػ المباشرة  (ٖ

 .(٘)-أ.ج مصرؼ 
                                  

 .ٕٛٙ( د/ فوزية عبدالستار، مرجع سابق، صٔ)
 .ٜٖٗ( د/ حسني الجندؼ، مرجع سابق، ص ٕ)
 .ٜٖٗ( د/ حسني الجندؼ، المرجع السابق، ص ٖ)
 .ٕٚٙسابق، صالمرجع ال( د/ فوزية عبدالستار، ٗ)
أ.ج يمني عمى أنو: "يجوز  لكل مف لحقو ضرر مف الجريمة رفع الدعوػ المدنية ميما بمغت قيمتيا  ٖٗ( فقد نصت المادة ٘)

بتعويض الضرر الناشئ عف الجريمة أماـ المحاكـ الجزائية لنظرىا مع الدعوػ الجزائية" والمادة الثانية أ.ج يمني عرفت المدعي 
أ.ج مصرؼ نصت عمى أنو" لمف لحقو  ٕٔ٘لحقو ضرر مف الجريمة ماديا كاف أو معنويا. والمادة بالحق المدني بأنو" كل مف 

ضرر مف الجريمة  أف يقيـ نفسو مدعيا بحقوؽ مدنية  أماـ المحكمة المنظورة أماميا الدعوػ الجنائية في أية حالة كانت عمييا 
 وال يقبل منو ذلؾ أماـ المحكمة االستئنافية". ٕ٘ٚالدعوػ حتى صدور القرار بإقفاؿ  باب المرافعة طبقا لممادة 
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 أسباب أمر الحفظ: -
اب كثيرة ومتنوعة. ( أ.ج يمني أف أمر الحفع يستند إلى أسبٕٔٔيتبيف مف نص المادة )

 فقد يستند إلى أسباب ذات طابع قانوني أو إلى أسباب إدارية:
جرائية.  واألسباب القانونية نوعاف: موضوعية وا 

ومف أمثمة األسباب الموضوعية: عدـ خضوع الفعل لنص تجريـ أو خضوعو لسبب مف  -
 المسئولية أو العقاب. أسباب اإلباحة، أو انتفاء أحد أركاف الجريمة، أو توافر مانع مف موانع

أما األسباب اإلجرائية: فترجع إلى انتفاء أحد المفترضات اإلجرائية البلزمة لتحريؾ الدعوػ  -
الجزائية، كعدـ تقديـ الشكوػ أو الطمب، أو انقضاء الدعوػ بالوفاة أو بمضي المدة، وكذلؾ 

 عدـ توافر األدلة الكافية عمى وقوع الفعل أو نسبتو إلى المتيـ.
استعماؿ النيابة العامة لسمطتيا التقديرية في  -مل األسباب اإلدارية ألمر الحفع في:وتج

لحصوؿ التصالح بيف  تقرير مبلءمة تحريؾ الدعوػ الجزائية كأمر الحفع لعدـ األىمية،
المتيـ والمجني عميو، أو تفاىة ضرر الجريمة وكاف المتيـ مبتدئًا، وبيف القانوف أف أمر 

 مية ال يصدر إال مف النائب العاـ أو مف يفوضو في ذلؾ.الحفع لعدـ األى
 شكل األمر بالحفظ: -

نما الذؼ  لـ يقيد القانوف أمر الحفع بشكل معيف، فمـ يتطمب تضمنو بيانات معينة، وا 
اشترطو القانوف ىو أف يكوف مسببا. وبناء عميو أف يكوف ثابتا بالكتابة، ويجوز أف يصدر 

 .(ٔ)النيابة العامة األمر عف أؼ عضو مف أعضاء
، لكف يجوز استنتاجو ضمنا مف خبلؿ وواضحاً  واألصل في أمر الحفع أف يكوف صريحاً 

تصرؼ النيابة العامة في األوراؽ بطريقة ال يحتمل معيا غير ىذه الداللة، فتأشير عضو النيابة 
المختصة يكفي  العامة عمى محضر االستدالالت بإببلغ الشاكي برفع دعواه أماـ المحكمة المدنية

 .(ٕ)ليعتبر تصرفًا في االستدالالت بالحفع ببل ضرورة إلصدار أمر الحفع كتابة
ذا كاف يعاب عمى قرار الحفع أنو قد يتخذ ذريعة لمتغاضي عف بعض الجرائـ، فإف  وا 

ممضرور حق االدعاء المباشر عمى التفصيل الذؼ لالمشرع قد حاوؿ تجنب ىذا العيب بمنحو 
ف كاف ىذا القيد ال يقضي عمى العيب المذكور إال إذا كانت الجريمة قد أضرت  سبق بيانو. وا 

بأحد األفراد، وتظل سمطة النيابة العامة مطمقة بالنسبة لمجرائـ التي ال تضر أحدا و إنما توقع 
أضرارًا بالمصمحة العامة فحسب، وىو ما ندعو المشرعيف اليمني والمصرؼ إلى معالجتو 

 معالجة قانونية.
                                  

 ( أ ج يمني سبق ذكرىا. ٕٔٔالمادة ) (ٔ)
 . ٜٖ٘( د/ حسني الجندؼ، مرجع سابق، ص ٕ)
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 خلامتــةا

بيذا نكوف قد انتيينا مف دراستنا لموضوع "مرحمة جمع االستدالالت ورقابة النيابة العامة 
عمييا" وقد حاوؿ ىذا البحث اإللماـ بجوانب ومشكبلت ىذا الموضوع خاصة الياـ منيا، ولف 
تكوف ىذه الخاتمة تكرارًا لما سبق وعرضناه مف موضوعات بل سنحاوؿ عرض أىـ النتائج 

ي توصل إلييا البحث، ثـّ ترجمة الياـ منيا إلى حموؿ مقترحة بيدؼ إثراء الفكر القانوني، الت
ومف أجل إقامة توازف حقيقي بيف مقتضيات تمكيف مأمور الضبط القضائي مف ممارسة 
واجباتو في مجاؿ كشف الحقيقة وتعقب المجرميف وعدـ إتاحة المجاؿ إلفبلتيـ مف العقاب، 

والحريات الشخصية لؤلفراد؛ ودور رقابة النيابة العامة في الحد مف  وبيف حماية الحقوؽ 
التجاوزات التي قد تحدث مف قبل موظف الضبط القضائي كوف النيابة العامة ىي سمطة 

 الرقابة المباشرة عمى أعماليـ المتعمقة باالستدالؿ، وذلؾ كما يأتي:
 أواًل النتائج:

 :توصل الباحث إلى عدد مف النتائج أىميا
أف اختصاص مأمورؼ الضبط القضائي مقصور عمى القياـ بأعماؿ االستدالؿ دوف  -ٔ

 التصرؼ في التيمة عمى وجو معيف، فذلؾ مف اختصاص النيابة العامة.
أف مرحمة االستدالؿ مرحمة تمييدية تسبق نشوء الدعوػ الجزائية، ومف ثـ فيي ال تدخل  -ٕ

 بالتحقيق االبتدائي، وال يعد تحقيقًا ضمف مراحميا؛ ألف الدعوػ الجزائية ال تتحرؾ إال
ابتدائياً كل إجراء ال ينطوؼ عمى تقييد لحرية األفراد وحقوقيـ، وىو ما تفتقده إجراءات 

 االستدالؿ.
 ثانيًا: التوصيات:

 توصل الباحث إلى عدد مف التوصيات أىميا:
ة كفؤة ضرورة رفد أجيزة الشرطة التي تقـو بميمة جمع االستدالالت بعناصر إداري -ٔ

إضافة إلى العدد الكافي مف العامميف األكفاء ذوؼ المعرفة القانونية الواجبة، والوسائل 
 البلزمة إلنجاز مياميـ في عممية الضبط القضائي بمسؤولية واقتدار.

وجوب التنسيق الدائـ بيف العامميف في األجيزة اإلدارية القائمة بعمل سمطة االستدالؿ  -ٕ
ونيا المشرؼ األوؿ والرقيب عمى أعماؿ االستدالؿ، وذلؾ بيدؼ وبيف النيابة العامة، ك

القرب مف سمطة االستدالؿ ومدىـ بالتوجييات والتعميمات واألوامر البلزمة إلنجاح 
مياميـ، وأيضًا بيدؼ الوصوؿ إلى وحدة التحقيق وسيره طبقًا لما تقتضيو قواعد النزاىة 

  والحياد والعدالة.
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د/مدحت رمضان، سمطات الضبطية القضائية في القبض والتفتيش في قانون الجراءات الجنائية لدولة المارات العربية   (16
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د/مدحت رمضان، تدعيم قرينة البراءة في مرحمة جمع االستدالالت "في ضوء تعديالت قانون الجراءات الجنائية الفرنسي"،   (17

 ب.ت.القاىرة، دار النيضة العربية، 
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 : إعـــــداد

 عبدالعسيس علي اجلنالي /درائد . 

 حبوث الشرطةول مبركس باحث أ

 رئيض قصه الدراشات  اإلشرتاتيحية ودعه القرار
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 :ةـــدمـقامل
مما ال شؾ فيو أف مظاىر الفوضى واالضطراب وعدـ التوازف ىي سمات المجتمعات 
التي تخمو مف وجود القانوف أو عدـ تطبيقو فييا، وعكس ذلؾ المجتمعات التي تعيش تحت 

 واالستقرار.ظبلؿ القانوف فتنعـ باألمف 
ومف ثـ فإف القانوف ىو أداة الدولة المعاصرة ووسيمتيا لتنظيـ سموؾ األفراد داخل 
المجتمع، وضبط العبلقات القانونية في ممارسة األنشطة العممية في شتى مجاالت الحياة، 

 التي ُيعد المجاؿ القانوني أحدىا.
ذا كانت الدولة تسعى لتحقيق األمف الشامل، فإف أفضل أ مف تيدؼ إليو ىو األمف وا 

القانوني الذؼ يشكل أحد المرتكزات األساسية والمحورية لضماف ىذا األمف الشامل، وىذا 
النوع مف األمف لـ ُيعد قاصرًا عمى األمف مف العنف واإلرىاب والجريمة المنظمة، بل امتد 

 إلى مجاالت الحياه السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية...الخ.
دؼ مف القانوف ىو تحقيق األمف والطمأنينة، فيجب أف يكوف مصدر أماف، وكما أف الي

خافة يسيـ في زعزعة األمف والطمأنينة أو العصف بيا، ومف ىنا برزت  وليس مصدر قمق وا 
 فكرة " األمف القانوني".

 :مشكمة البحث 
و ُيعد األمف القانوني مف المفاىيـ التي يصعب التحكـ فييا، وحصرىا، ورغـ ىذا فإن

.  جدير باالىتماـ أماـ تصاعد فوضى القوانيف، وىدر الحقوؽ التي نعيشيا اليـو
واف تناوؿ الباحث لموضوع " األمف القانوني " ال يعني أف بوسعو اإللماـ الشامل بكافة 
نما الطموح لدػ الباحث بيذا الموضوع عمى األقل ىو المساىمة في بمورة بعض  تفاصيمو، وا 

الصمة التي سبقنا إلييا بعض الباحثيف، مف خبلؿ مناقشة إشكالية البحث اآلراء واألفكار ذات 
 أال وىي:

أف يحمل في طياتو  –الذؼ ييدؼ إلى تحقيق األمف واالستقرار  –كيف يمكف لمقانوف 
 عدـ األمف؟

اف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ المتصل بإشكالية البحث ستعطي فكرة واضحة عف األمف 
وصوؿ إلى معرفة اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ، فقد تـ التطرؽ إلى مفيـو القانوني، ومف أجل ال

 األمف القانوني ومعوقاتو، وبياف أىميتو، وكذلؾ عبلقتو بالقضاء واألمف القضائي.
 :أىمية البحث 

 -تنبع أىمية البحث مف خبلؿ:
أىمية موضوع البحث " األمف القانوني " في الحفاظ عمى فكرة القانوف ذاتيا، كما  .ٔ

 عد أداة لتوفير الثقة في القانوف والحفاظ عمى غايتو وجوىره.يُ 
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 إف اإلجابة عمى إشكالية البحث ستعطي فكرة واضحة عف " األمف القانوني". .ٕ
في ضوء دراسة موضوع البحث ستتضح العبلقة بيف األمف القانوني والقضاء،  .ٖ

 ووقتيا سنتعرؼ عمى مصطمح في غاية األىمية وىو " األمف القضائي".
 :أىداف البحث 

 ييدؼ ىذا البحث إلى اآلتي:
 .األمف القانوني المساىمة في دراسة مفردات .ٔ
 إحداث إضافة عممية جديدة في ضوء النتائج والتوصيات التي ستؤوؿ إليو الدراسة. .ٕ
 معرفة مدػ دور األمف القانوني في حماية أىـ الحقوؽ والحريات المشروعة لؤلفراد. .ٖ
ختمفة، ومعرفة مدػ إسياـ األمف القانوني والقضائي في إبراز أىـ جوانب الحياة الم .ٗ

 حمايتيا وتنميتيا. 
 :منيج البحث 

إف إعداد البحث يتطمب اختيار منيج معيف لموصوؿ إلى الغاية التي ييدؼ إلييا، وفي 
محاولة التوصل إلى تحقيق ىذه الغاية، فقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، كوف ىذا 

 لمناسب لمموضوع محل البحث، وذلؾ بحسب تقدير الباحث.المنيج ىو ا
 :خطة البحث 

في ضوء ما سبق ذكره، يتضح لنا اف موضوع البحث مف المواضيع اليامو وذات 
الدالالت الواسعة، حيث تتصل بو مفردات عديده، يصعب حصرىا لتستوعبيا دراسة واحدة، 

وانب اليامة المتصمة بموضوع لذا فقد حاولت في ىذا البحث المتواضع توضيح بعض الج
 القانوني مف خبلؿ الخطة التالي: األمف

 المطمب األول: ماىية األمن القانوني
 الفرع األوؿ: مفيـو األمف القانوني 
 الفرع الثاني: أىمية األمف القانوني

 المطمب الثاني: عالمية مبدأ األمن القانوني
 بمبدأ األمف القانوني االعتراؼالفرع األوؿ: 

 فرع الثاني: المبادغ المعبرة عف األمف القانوني ال
 العالقة بين األمن القانوني والقضاء المطمب الثالث:

 الفرع األوؿ: األمف القانوني واالجتياد القضائي
 الفرع الثاني: األمف القانوني واألمف القضائي

 : وتشمل عدد مف النتائج والتوصيات.خاتمةال
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 املطلب األول
 انونيــالك ة األمنــماهي

األمف مطمب عظيـ، وحاجة أساسية في حياة الشعوب، فيو ضرورة مف ضرورات بناء 
وتطور المجتمعات، ومرتكز أساسي مف مرتكزات بناء الحضارات، كونو عنصر مبلـز لكل 
مجاالت الحياة، والتي ُيعد المجاؿ القانوني أحدىا، وىو ما يطمق عميو "األمف القانوني"،  

 ف األمف القانوني نابع مف ذات القانوف.وذلؾ بمعنى أ
وفي ىذا المطمب سوؼ نتناوؿ ماىية األمف القانوني مف حيث مفيومو، وأىميتو، وذلؾ 

 -في فرعيف عمى النحو اآلتي:
 الفرع األول

 مفيوم األمن القانوني
يعتبر تعريف المصطمحات مف أصعب العمميات المعرفية، وتزداد ىذه الصعوبة عندما 

ع المفاىيـ الفضفاضة، التي تحمل عدة أوجو وأبعاد مختمفة، وتختمط بغيرىا مف نتعامل م
المفاىيـ، مما يثير في ذىف المتمقي المبس والغموض، وُيعد مصطمح األمف القانوني أحد ىذه 

 المصطمحات.
وفي ىذا الفرع سنحاوؿ تحديد تعريف األمف القانوني وتمييزه عف غيره مف المفاىيـ 

 -ومف ثـ معوقات األمف القانوني، ويتـ تفصيل ذلؾ عمى النحو التالي:المشابية لو، 
  :أواًل: تعريف األمن القانوني
فكرة فضفاضة يصعب حصرىا وتحديدىا لسعة  –كما سبق  –يعتبر األمف القانوني 

المجاالت التي تتعمق بيا، كما أنيا فكرة مرنة قد تختمف النظرة إلييا مف مجتمع إلى آخر 
 . (ٔ)إلى أخرػ، ومف عصر إلى آخرومف بيئة 

ومف ثـ يفتقد تعريف األمف القانوني لتعريف تشريعي محدد، أما فيما يخص التعريف 
المقدـ مف المؤسسة القضائية لؤلمف القانوني، فسنعرض التعريف الذؼ أقره مجمس الدولة 

دوف كبير  -الفرنسي والذؼ عرفو بأنو" مبدأ األمف القانوني يقتضي أف يكوف المواطنوف 
في مستوػ تحديد ما ىو مباح وما ىو ممنوع مف طرؼ القانوف المطبق، ولموصوؿ  -عناء

                                  
( السيد راتب الوزني، األمف القانوني في االجتياد القضائي األردني، بحث مقدـ في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكـ ٔ)

ـ، وتـ النشر في دفاتر ٕٔٔٓسبتمبر  ٛٔ-ٚٔة، والذؼ انعقد في الدار البيضاء، المغرب، بتاريخ العميا في الدوؿ العربي
 .ِ ٖٙـ، ص ٕٕٔٓ -ٜٔمحكمة النقض المغربية، العدد 
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إلى ىذه النتيجة، يتعيف أف تكوف القواعد المقررة واضحة ومفيومو، وأال تخضع في الزماف 
 .(ٔ)إلى تغييرات متكررة أو غير متوقعة"

بأنو " مجموعة التدابير  .(ٕ)ضكما قدـ الفقو تعريفات لؤلمف القانوني، حيث عرفو البع
والقوانيف التي يضعيا اإلنساف لتحقيق الحماية لنفسو وعرضو ومالو وممتمكاتو ولتحقيق األمف 

 .والسكينة والطمأنينة في المجتمع".
 االستقرارأنو" وجود نوع مف الثبات النسبي لمعبلقات القانونية، وحٍد أدنى مف  وُعرؼ

عة األمف والطمأنينة بيف أفراد العبلقات القانونية، بغض النظر لممراكز القانونية، لغرض إشا
عما إذا كانت أشخاصًا قانونية خاصة أو عامة، بحيث تستطيع ىذه األشخاص ترتيب 
أوضاعيا وفقًا لمقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتيا ألعماليا دوف أف تتعرض لمفاجآت أو 

ات الدولة الثبلث، ويكوف مف شأنيا ىدـ ركف أعماؿ لـ تكف في الحسباف، صادرة عف سمط
  .(ٖ)أو زعزعة روح الثقة واالطمئناف بالدولة وقوانينيا" االستقرار

عرفو البعض بأنو " الفاعمية المثمى لقانوف يمكف الوصوؿ إليو وفيمو، والذؼ يسمح  كما
تـر التوقعات ألشخاص القانوف بأف يتوقعوا بدرجة معقولة اآلثار القانونية لتصرفاتيـ، ويح

  .(ٗ)المشروعة المبينة مسبقًا مف قبميـ، وبذلؾ يعزز تحقيقيا"
مف خبلؿ ىذه التعاريف يتضح لنا أف إمكانية الوصوؿ لمقانوف، واستقراره، وامكانية 
توقعو، ىي في نفس الوقت العناصر التقميدية لؤلمف القانوني، ولكنيا ال تستنفذ األمف 

نما تمثل أى  ـ واجياتو الرئيسية، وتسمح مبدئيًا بتحديد ورسـ حدوده.القانوني كمو، وا 
 ولمزيد مف التوضيح ليذه العناصر يتـ ذكرىا كما ىو آت:

إمكانية الوصوؿ إلى القانوف: وتعد إمكانية الوصوؿ لمقانوف ميزة لمقانوف ذاتو تدؿ عمى  .ٔ
 جودتو كمطمب وضرورة عامة، بحيث يكوف متاحًا لمجميع وقاببًل لمفيـ.

                                  
 /http://arabic.conseil-etat.frوني:ـ عمى الموقع اإللكتر ٕٙٓٓانظر التقرير العاـ لمجمس الدولة الفرنسي عاـ  (ٔ)

 

( د. عبدالمجيد لخدارؼ، فطيمة بف جدو، األمف القانوني واألمف القضائي عبلقة تكامل، مجمة الشياب، الجزائر، المجمد ٕ)
  .ٜٖٛـ، ص ٕ٘ٓٓالرابع، العدد الثاني، يونيو 

 

( اشار اليو: د. عامر زغير محيسف، الموازنة بيف فكرة األمف القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكـ بعدـ الدستورية، مركز ٖ)
 .ٕٕٓدراسات الكوفة، العراؽ، العدد الثامف عشر، ص 

 

)4 (  Piazzon Thomas, La se`curite juridique, these defrenois, coll doctorat et notariat, T.35, 
2009, P. 62. 
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يجب أف يتسـ القانوف بالدقة والوضوح، وأف يرفع عنو الغموض والتعقيد، بالشكل  وعميو
الذؼ ييسر لممناط بيـ تطبيقو و التعرؼ عميو وفيـ مضمونو، وسيولة تفسيره، كما يسيل 

 لممتمسكيف بو أمر إثباتو أماـ القضاء، وتمكينيـ مف الوصوؿ إلى حقوقيـ. 
حتى يكوف سارؼ المفعوؿ؛ إذ بتماـ نشره يفترض  كما يجب عمى الدولة االىتماـ بنشره،
االعتذار بعدـ عممو، والذؼ يعبر عنو  –بعد ذلؾ  –عمـ الكافة بو، ومف ثـ ال يقبل مف أحد 

 بمبدأ الجيل بالقانوف ال ينيض عذرًا أو عدـ االعتذار بالجيل بالقانوف. 
قانوف المطبق عمييـ، فبموجب األمف القانوني يجب أف يتمكف األفراد مف معرفة وفيـ ال

 والثقة في الدولة وقوانينيا.  االستقراروذلؾ لتحقيق قدٍر مف 
 : (ٔ)ويقصد بإمكانية الوصول لمقانون 

إمكانية الوصوؿ المادؼ)إمكانية الوصوؿ الشكمي(، بمعنى أف يتمكف فييا مستعمموا القانوف -
لقانونية منشورة لكي تكوف مف الوصوؿ المادؼ لمقواعد القانونية، فيجب أف تكوف القاعدة ا

 قابمة لمتطبيق عمى أشخاص القانوف.
إمكانية الوصوؿ الفكرؼ) الوصوؿ الجوىرؼ(، أؼ فيـ معنى القواعد القانونية، مف حيث -

 سيولة القراءة، ووضوحيا وفيميا. 
وتعتبر الصياغة التشريعية ىي المكنة األساسية التي يمكف مف خبلليا تحويل السياسات 

يسيل  –متناسقة ومنسجمة مع بعضيا البعض  –العامة لمدولة إلى قواعد قانونية  واألىداؼ
تطبيقيا، كما ُتعد الصياغة التشريعية عنصرًا ىامًا مف عناصر تكويف القاعدة القانونية، فيي 

نونية عمى دقة صياغتيا، ومدػ التي تخرجيا إلى حيز الوجود، ويتوقف نجاح أؼ قاعدة قا
 تطبيق عمى أرض الواقع.مة أدواتيا لمءمبل

القانوف أف المقصود  استقرارالقانوف: قد يفيـ البعض عند سماع مصطمح  استقرار .ٕ
القانوف ال  استقراربو ثباتو عبر الزمف وعدـ تعديمو، وىذا غير صحيح، ففكرة 

 االستقرارتتعارض بالضرورة مع فكرة تطوره؛ إذ أف المقصود باستقرار القانوف ىو 
العبلقات والمراكز القانونية المكتسبة، وىو ما ييدؼ إليو  راراستقالذؼ يضمف 
 األمف القانوني.

                                  
لعمـو ( بوزيد صبرينو، قانوف المنافسة: ال أمف قانوني أـ تصور جديد لؤلمف القانوني، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ وأ)

 ومابعدىا. ٚـ، ص ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ، قالمة، الجزائر، ٘ٗماؼ ٛالسياسية، جامعة 
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ستقرار القاعدة القانونية ال يعني الجمود، كما ال يعني التغييرات والتعديبلت الكثيرة، اف 
 مما يصعب عمى المخاطبيف بالقانوف االطبلع عمى كافة ىذه التعديبلت. فالقاعدة القانونية

 ستقرارىا.امف قيمتيا مف خبلؿ تكتسب جزءًا 
القانوف ىو تحقيق قدر مف الثبات النسبي لمعبلقات القانونية،  استقرارواليدؼ مف  

المراكز القانونية، واالبتعاد عف التعديل الدائـ والمفاجئات، ولذا  استقراروضماف حٍد أدنى مف 
ف الثبات واالستقرار وليس يشترط في القوانيف المنظمة لشتى مجاالت النشاط اإلنساني، نوع م

 بػ: .(ٔ)القانوف  استقرارالتعديل الدائـ، عمى أنو يجب فيـ 
 مصادر القانوف الوضعي، وأىميا التشريع والقضاء. استقرار-
موضوع)مضموف( القواعد، ففي ما يخص موضوع القاعدة القانونية أو  استقرار-

: الجانب األولالقانوف، يتعمق  اراستقر مضمونيا، يمكف التفرقة بيف جانبيف ىاميف لمفيـو 
باحتراـ التدرج التشريعي، إذ ال بد أف تكوف القاعدة القانونية في مأمف مف أؼ اتياـ 

 باالستدالؿ إلى قاعدة قانونية أعمى منيا درجة، وىذا ما يبرر الرقابة الدستورية.
ة القانونية أؼ غياب تغيير محتوػ ومضموف القاعد االستقرار: يعني ومن الجانب الثاني

ال يعني تغيير حالة القانوف وتطوره،  االستقرارمف الطرؼ المخوؿ لو صبلحية تعديميا، فعدـ 
نما يعني تكاثر وازدياد عدد التغييرات والتعديبلت الواردة عمى القانوف.  وا 

القانوف ىو أحد العناصر المكونة لمفيـو األمف القانوني،  استقراروبناًء عميو، فإف 
 القانوني مرادفًا لمصطمح األمف القانوني. االستقرارجعل مف مصطمح  ،(ٕ)عضبينما الب
إمكانية توقع القانوف: وتعني فكرة التوقع المشروع التزاـ الدولة بعدـ مباغتة األفراد  .ٖ

بما تصدره مف قوانيف أو قرارات تنظيمية تخالف توقعاتيـ المشروعة، المبنية عمى 
القائمة التي تتبناىا سمطات الدولة. فالقاعدة  أسس موضوعية مستمدة مف األنظمة

التي يتطمب تطبيقيا أالَّ يعذر أحد بجيل القانوف تفترض حسف النية، وأف تكوف 
األحكاـ واردة، حيث يتوقعيا الشخص، ألنو مف البدييي أال يقدـ الشخص المكمف 

 و.إالَّ بعد عممو وتقديره لآلثار التي تترتب عمي –أيًا كاف  –عمى سموؾ 
                                  

( د. دويني مختار، مبدأ األمف القانوني ومقتضيات تحقيقو، مجمة الدراسات الحقوقية، الجزائر، العدد الخامس، يونيو ٔ)
 .ٖٔـ، ص ٕٙٔٓ

مارس  ٗ( مثل الدكتور حاـز البببلوؼ في مقالو بعنواف " االستقرار القانوني " منشور في صحيفة االىراـ بتاريخ ٕ)
ـ، وكذلؾ الدكتور يس دمحم دمحم الطباخ، في كتابو " االستقرار كغاية مف غايات القانوف دراسة مقارنة"، المكتب ٕٗٓٓ

 ومابعدىا. ٔٗ، صـٕٗٓٓ، الطبعة األولى، ، اإلسكندريةالجامعي الحديث
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التي  الشخصيةأما المقصود بالتوقعات محل االحتراـ، فيي التوقعات القانونية دوف التوقعات 
يرغب اإلنساف في تحقيقيا مف خبلؿ سموؾ معيف، فعندما يقدـ شخص عمى شراء منزؿ مثبًل، فإف 

، أؼ انتقاؿ الممكية إليو،  فيصبح مالكًا التوقعات القانونية التي يجب احتراميا ىي تنفيذ العقد المبـر
لو أو بإمكانية إبطاؿ العقد كأف يكوف البائع قد وقع في غمط...الخ. وال يؤخذ في الحسباف 
األسباب الشخصية التي دفعتو إلى إبراـ العقد، كأف يرغب في تأجير المنزؿ أو إعادة بيعو بقصد 

 .(ٔ)لقانونيةتحقيق أرباح، فالرغبات الشخصية لكبل المتعاقديف ال ُتعد مف ضمف التوقعات ا
مكانية توقعو، نجد أنيما يبعثاف لمفيوـ  استقراروبإمعاف النظر حوؿ عنصرؼ  القانوف وا 

الحتراـ الماضي، فإف إمكانية التوقع  االستقرارالزمف، إالَّ أنو وفي الوقت الذؼ يبعث فيو 
 تبعث عمى احتراـ المستقبل.

ح ألشخاصو مف بناء توقعات، كما يمكننا القوؿ: أنو يجب عمى القانوف مف جية أف يسم
ويجب أف يظير احترامو ليذه التوقعات، حتى تتجسد حتمية األمف القانوني في فكرة إمكانية 
التوقع، حيث تعد فكرة التوقعات المشروعة لمقانوف واحتراميا ذات قيمة دستورية استنادًا إلى 

بل إف مؤسسات   .(ٕ)ـٜٛٚٔنص المادة الثانية مف إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف لسنة 
االتحاد األوربي ألزمت الحكومات بتطبيق ىذه القاعدة في كافة التشريعات والموائح التي 
تصدرىا، باعتبارىا مف المبادغ القانونية األساسية الممزمة عمى مستوػ القارة األوربية ضمانًا 

 لحقوؽ األفراد.
نو يقـو عمى اجتناب سرعة نتبيف مما سبق، إلى أف األمف القانوني يفيـ عمى أساس أ

تغيير القانوف، التي قد تؤدؼ إلى مفاجأة المخاطبيف بو، وتربكيـ بخصوص ما قاموا بو مف 
تصرفات، ال سيما إذا كاف ىذا التغيير يتجاوز حدود توقعاتيـ المشروعة، وبالمقابل يجب أف 

لمجتمع، بحيث ال يفيـ األمف القانوني عمى أنو ييدؼ إلى جعل القانوف مواكبًا لتطورات ا
يفاجئيـ بأنو يحتوؼ عمى أحكاـ لـ تعد تبلئـ تطمعاتيـ، وىذا المعنى المزدوج لؤلمف القانوني 
ىو ما يجعمو مبدًأ فعااًل، بحيث يكفل ثقة المخاطبيف بالقانوف، مف خبلؿ استقراره وعدـ 

طور التغيير المفاجئ، ويكفل ثقة المخاطبيف بالقانوف مف خبلؿ مواكبة حاجاتيـ وت
 معامبلتيـ.

                                  
( د. عمي فيبللي، احتراـ التوقعات القانونية، التقرير اإلفتتاحي لمممتقى الوطني )احتراـ التوقعات( الذؼ انعقد في جامعة ٔ)

 .ٖ٘ـ، ص ٕٙٔٓفبراير  ٕ٘-ٕٗائر، بتاريخ قاصدؼ مرباح، ورقمة، الجز 
 الموقع اإللكتروني: يتـ زيارةـ، ٜٛٚٔعاـ الصادر (  لبلطبلع عمى اعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف الفرنسي ٕ)

https://www.marefa.org/ 
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يمكننا تعريف األمف القانوني بأنو " الثقة والطمأنينة التي تتولد لدػ  وبناًء عمى ذلك
المخاطبيف بالقانوف، جراء حماية حقوقيـ واستقرار معامبلتيـ، في ظل نظاـ قانوني يحتـر 

 وبما يواكب تطور المجتمع".-دوف الجمود–توقعاتيـ ويتسـ بنوع مف الثبات واالستقرار
 ثانيًا: تمييز األمن القانوني عن غيره من المفاىيم المشابية:

يعتبر تحقيق األمف القانوني المدخل األساسي لتحقيق األمف االجتماعي واالقتصادؼ، 
ولذا يبدو مف الميـ أف نسعى إلى رسـ حدود لؤلمف القانوني عف طريق تمييزه عف غيره مف 

سيد فيـ أعمق لمصطمح األمف القانوني، وذلؾ المفاىيـ المتشابية معو، وذلؾ مف أجل تج
 عمى النحو اآلتي:

 -:(ٔ)تمييز األمن القانوني عن األمن الشخصي
األمف الشخصي ىو " األمف ضد العنف الجسدؼ، الذؼ ىو ببل شؾ المظير األوؿ 
ألمف اإلنساف، والذؼ يعكس حقو في السبلمة الجسدية وحريتو الشخصية". وىو ما يتطمب 

اعتقاؿ الفرد أو القبض عميو بصورة تعسفيو أو تعريضو لئلرىاب النفسي أو تعذيبو عدـ جواز 
بدنيًا أو استجوابو أو التحقيق معو بطريقة ميينة، وكذلؾ يدخل ضمف الحق في األمف 

 الشخصي مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات.
لناحية فإف تطبيقات األمف الشخصي تنصب عمى حماية الشخص ذاتو مف ا وبناًء عميو

المادية والمعنوية، في حيف أف فكرة األمف القانوني تعني حماية عبلقات الفرد وأوضاعو 
 القانونية مف أؼ تعٍد قد يطاليا مف قبل السمطة العامة أو األفراد . 

 -:(ٕ)تمييز األمن القانوني عن األمن المادي -1
ينص عمييا  يقصد باألمف المادؼ مجموعة الحقوؽ اإلجتماعية واإلقتصادية التي

الدستور، والتي تعد الدولة ممزمة بكفالتيا لؤلفراد، مثل الحق في العمل، والحق في الضماف 
 اإلجتماعي والرعاية الصحية...الخ.

بيد أف مبدأ األمف المادؼ ال ُيعد مف المبادغ التي تفرض عمى الدولة التزامًا مطمقًا، بل 
متع بيذه الحقوؽ والحصوؿ عمى الخدمات في إف الدولة ينبغي ليا أف توفر لؤلفراد حق الت

 حدود قدراتيا المادية، ووفقًا لمبدأ المساواة أماـ القانوف.

                                  
 .ٗٗبوزيد صبرينو، مرجع سابق، ص . ٕٗٓ( د. عامر زعير محيسف، مرجع سابق، ص ٔ)
 .٘ٗ-ٗٗبوزيد صبرينو، المرجع السابق، ص . ٕ٘ٓ-ٕٗٓ( د. عامر زغير محيسف، المرجع السابق، ص ٕ)
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وفي ضوء ما تقدـ يتضح جميًا أف الحق في األمف المادؼ يتحدد بحماية الفرد مف العوز 
المادؼ ومساعدتو لمحصوؿ عمى بعض الخدمات، وىو بذلؾ يختمف عف فكرة األمف القانوني 

 تي تعني حماية المراكز القانونية لمفرد وفقًا لقواعد قانونية نافذة.ال
 معوقات األمن القانوني:  -ثالثًا:

عمى الرغـ مف أف األمف القانوني يتطمب مناخًا قانونيًا سميمًا بدءًا مف إعداد وتحرير 
تعترضو عدد القاعدة القانونية إلى تطبيقيا أو تنفيذىا عمى الوجو المطموب، إاّل أف تطبيقو 

 مف المعوقات أىميا:
زدياد عدد القوانيف الصادرة اف خبلؿ : ويتجمى ىذا التضخـ متضخم القواعد القانونية .ٔ

أو التعديبلت المتكررة فييا، وكثرة النصوص القانونية التي تحكـ مسألة معينو، بحيث 
توجد نصوص قانونية ال تطبيق ليا في الواقع فتؤدؼ إلى إرباؾ العمل بنصوص 
قانونية أخرػ، كما يشمل مفيـو التضخـ، الحاالت التي يكوف فييا حجـ التشريع كبيرًا 
بشكل غير مبرر أو يحتوؼ نصوصًا مكررة أو نصوصًا تتعارض مع نصوص أخرػ، 
أو وجود استثناءات تشريعية عمى القاعدة القانونية، بحيث تطغي عمى األصل العاـ 

 .(ٔ)ليذه القاعدة أو تمؾ
: إف ما يميز التشريع الجيد يكمف في التعبير بوضوح عف أحكامو لقانون صعوبة فيم ا .ٕ

، بحيث تكوف دقيقة وال يحوؿ تفسيرىا دوف تحقيق اليدؼ مف صدورىا، ةً وجعميا مفيوم
وال تصاغ بشكل مبيـ، وذلؾ لتفادؼ نشوء خبلفات بسبب غموضيا، كما يجب أف 

مع األحكاـ القانونية النافذة، وأف تتوافق النصوص القانونية فيما بينيا، وال تتعارض 
تكوف الحقوؽ والواجبات التي تتضمنيا متكاممة مع النصوص النافذة، وأف ال تكوف 
متناقضة فيما بينيا، والقوؿ بغير ذلؾ يؤدؼ إلى صعوبة الفيـ لمقانوف ويعوؽ تحقيق 

 األمف القانوني. 
بل نفاذه مف تصرفات أو : بمعنى سرياف القانوف الجديد عمى ما تـ قرجعية القوانين .ٖ

وقائع قانونية، وىو ما قد يمحق ضررًا بمراكز تعاقدية سابقة؛ ففي الرجوع بالقاعدة 
القانونية إلى الماضي خروج عمى المدػ الزمني لسريانيا، الذؼ يبدأ مف وقت نفاذىا، 

ستقرار الواجب البا كما أف انسحاب القاعدة القانونية عمى الماضي يمثل إخبلالً 

                                  
د. عبدهللا فاضل حامد، تضخـ القواعد القانونية التشريعية "دراسة تحميمية نقدية في  ،( د. عبدالكريـ صالح عبدالكريـٔ)

 ومابعدىا. ٖ٘ٔـ، صٕٗٔٓ(، سبتمبر ٖٕ(، العدد )ٙة جامعة تكريت لمعمـو القانونية، السنة )القانوف المدني"، مجم
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ىدار لممع لمثقة الواجبة في القانوف، فضبًل عف أنو كثيرًا ما يترتب لؤلفراد  اً امبلت وا 
حقوؽ ومراكز وآثار قانونية في ظل القواعد القانونية المعموؿ بيا، فيكوف تعديل ىذه 
القواعد أو إلغاؤىا بقواعد قانونية جديدة ذات أثر رجعي، فرصة لممساس بيذه الحقوؽ 

 والمراكز.
: يستند مبدأ المساواة أماـ القانوف إلى خاصيتيف دأ المساواة أمام القانون الخالل بمب .ٗ

أساسيتيف مف خصائص القاعدة القانونية ىما: العمومية والتجريد، وال يمكف تحقيق 
المساواة بيف األفراد إالَّ بتحقيق ىاتيف الخاصيتيف، والمساواة أماـ القانوف يجب أف تكوف 

المجتمع وأماـ القضاء، وأماـ الحقوؽ والتكاليف العامة، ألف مساواة فعمية وحقيقية في 
 إنتياؾ مبدأ المساواة يؤدؼ إلى المخاطرة بكافة الحقوؽ.

، يمكف صدور فمن ناحية أولىأما عف المظاىر المختمفة لئلخبلؿ بيذا المبدأ،  
 ناحية ثانية ومناإلخبلؿ بقاعدة المساواة أماـ القانوف الوضعي مف السمطة التشريعية ذاتيا، 

قد يكوف اإلخبلؿ مف السمطة القضائية، ومف ناحية ثالثة، قد يكوف اإلخبلؿ مف السمطة 
التنفيذية، ومف ناحية رابعة قد يكوف اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ القانوف مصدره في السموؾ 

 الفردؼ المخل لسائر األفراد في المجتمع.
 الفرع الثاني

 أىمية األمن القانوني
أحد المرتكزات األساسية لضماف األمف الشامل  –كما سبق القوؿ  -األمف القانوني  ُيعد

)عمى المستوػ االقتصادؼ والسياسي واالجتماعي...(، ومف ىنا تظير أىمية األمف القانوني 
 في أنو:
  ُيعد األمف القانوني الحاجة القانونية األساسية أو القيمة المجتمعية األولى التي يجب

  .(ٔ)ليياالوصوؿ إ
  ،يعتبر األمف القانوني مطمبًا أساسيًا لضماف ممارسة حقوؽ األفراد وحرياتيـ األساسية

لتحقيق أية تنمية أو تطور إقتصادؼ، فيو األداة لتوفير الثقة المشروعة  اً أساسي اً وشرط
في القانوف، نظرًا لما يوفره لممراكز القانونية )أفراد ومشروعات( مف حماية الستقرار 

 طار القانوني الذؼ يتـ التعاقد وفقًا لقواعده.اإل

                                  
)1 (Roubier Paul, Theorie general du droit, histoire des doctrines juridiques et philosophie 
des valeurs Sociales, Dalloz, Paris, 2005, p. 269. 
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 يجاد اآلليات وفير المناخ القانوني المبلئـ لبليساىـ األمف القانوني في ت ستثمار، وا 
السيما انو مصدر ميـ لتحقيق التنمية االقتصادية  المحفزة عمى االستثمار

جيا، وزيادة معدؿ واالجتماعية؛ وذلؾ نظرًا لدوره في الحد مف البطالة ونقل التكنولو 
 التكويف الرأسمالي وغيرىا.

، فاف المستثمر األجنبي وقبل أف يقـو بأية خطوة في أؼ مجاؿ، فإنو يسأؿ وبناًء عميو
بداىًة عف مدػ توفر األمف القانوني الذؼ تتضمنو القوانيف في البمد المراد االستثمار فيو، 

لمتنافس بيف الدوؿ مف أجل إستقطاب  وىو ما جعل مف األمف القانوني مجااُل خصبًا وميماً 
 اإلستثمارات األجنبية.

  المعروؼ لدػ الكافة بأف رأس الماؿ جباف، بحيث إذا ما أحس بالخوؼ عمى مصالحو
 ييرب إلى حيث يجد األماف، وىنا تظير أىمية األمف القانوني في عممية التنمية.

 ـ قانوني، فيو مف عناصر األمف القانوني مف الغايات األساسية التي ينشدىا كل نظا
نو نتاج الحاجة إلى إحبلؿ النظاـ محل إفي المجتمع وفاتحة كل حضارة، بل النظاـ 

 الفوضى.
  ُيعد األمف القانوني مطمبًا أساسيًا لدولة القانوف، فالقانوف أداة أساسية لتنظيـ العبلقات بيف

نضباط  لممراكز القانونية األفراد، فبل بد أف يكوف أؼ نظاـ قانوني محققًا لبلستقرار واال
أو األعماؿ المادية والقانونية، فبقدر ما تكوف ىذه المراكز واضحة ومحمية بأطر قانونية، 
وبقدر ما تحظي بو مف إحتراـ مف جانب السمطة العامة والمجتمع، بقدر ما يسود 

 في الحقوؽ مف قبل الجميع ) إدارة أو أفراد...(. االستقرار
  القانوني وسيمة لضماف حقوؽ اإلنساف وحمايتيا، فيو يعتبر حقًا قبل أف يكوف األمف

أساسيًا مف حقوؽ اإلنساف؛ فاألمف القانوني ينحدر مف الحق الطبيعي لئلنساف في 
األماف، فمكل شخص في الدولة االستفادة والتمتع بمنظومة قانونية مستقرة تضمف لو 

 .(ٔ)األمف القانونيحماية حقوقو المشروعة، وىذا ىو اليدؼ األساسي مف 
  تساـ األنظمة القانونية اإذا كاف األمف القانوني أحد مبادغ دولة القانوف، فينبغي عدـ

جراء ا لخمق حالة مف عدـ  لتعديبلت المتكررة عمييا، تفادياً بالتضخـ في نصوصيا وا 
 لة ذاتيا.القانوني، مما قد يترتب عميو فقداف الثقة المشروعة في القوانيف وفي الدو  االستقرار

                                  
، ٖٚ( د. عبدالحق لخدارؼ، مبدأ األمف القانوني ودوره في حماية حقوؽ اإلنساف، مجمة الحقيقة، الجزائر، العدد ٔ)

 .ٕٗٗـ، ص ٕٙٔٓ
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 املطلب الجاني
 عاملية مبدأ األمن الكانوني

ما يشيده عالمنا المعاصر مف تطورات لازداد االىتماـ بمبدأ األمف القانوني نتيجة 
 .واالقتصادية واالجتماعيةمتبلحقة، عمى جميع المستويات السياسية 

بالمبادغ  االعتراؼبمبدأ األمف القانوني، وكذلؾ  االعتراؼوفي ىذا المطمب سنوضح 
 المعبرة عنو، وذلؾ في فرعيف عمى النحو التالي.

 الفرع األول
 بمبدأ األمن القانوني االعتراف

ففي يحظى مبدأ األمف القانوني باعتراؼ بعض األنظمة القانونية والقضائية المقارنة، 
رية : ترسخ مبدأ األمف القانوني منذ بداية الستينيات بعد أف أكدت المحكمة الدستو ألمانيا

 .(ٔ)الفيدرالية عمى دستوريتو
جتياد يعتبر مبدأ األمف القانوني مف المبادغ الدستورية وفقًا لرأؼ الفقو واال وفي البرتغال:

الدستورؼ، الذؼ يعتبر دستورية المبدأ تنبع مف كونو مرتبط بفكرة دولة القانوف 
 .(ٕ)والديموقراطية

ـ، عمى ٕٜٙٔفي قرارىا الصادر عاـ  : أسستو محكمة العدؿ األوربيةالمحاكم األوربية
ـ ٜٔٛٔفكرة الثقة المشروعة، كما اعترفت بو المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف منذ عاـ 

 .(ٖ)بتأكيدىا عمى ضرورة إحتراـ التوقع القانوني كمطمب لؤلمف القانوني
إالَّ مف وال يمكف أف ينجح أؼ قانوف في توفير األماف واالستقرار القانوني داخل الجماعة  

المراكز القانونية وقياـ الثقة في العبلقات القانونية، والقدرة عمى توقع  استقرارخبلؿ المحافظة عمى 
في العبلقات  االستقراراألمور مقدمًا، بما يسمح برسـ وتخطيط العبلقات المستقبمية، ألف اىتزاز 

 طبيف بو.القانونية يؤدؼ بالتبعية إلى اىتزاز صورة القانوف في أعيف المخا
وفي النظاـ القانوني الفرنسي: غاب مبدأ األمف القانوني عف نصوص الدستور والقانوف، كما 
أف المجمس الدستورؼ الفرنسي لـ يعترؼ صراحًة بدستورية مبدأ األمف القانوني، ويرػ الفقو 

                                  
 .ٚـ، ص ٕٗٔٓ، مايو ٙٗلرحمف الممتوني، االجتياد القضائي واألمف القانوني، مجمة الممحق القضائي، المغرب، العدد د. عبدا (ٔ)
عبدالمجيد غميجو، مبدأ األمف القانوني وضرورة األمف القضائي، بحث مقدـ في اطار الندوة المنظمة مف طرؼ الودادية د.  (ٕ)

لث عشر لممجموعة اإلفريقية لبلتحاد العالمي لمقضاة، الذؼ انعقد في الدار البيضاء، المغرب، الحسنية لمقضاة، بمناسبة المؤتمر الثا
 .ٕٔـ، ص ٕٛٓٓمارس  ٕٛبتاريخ 

 .ٛ-ٚد. عبدالرحمف الممتوني، المرجع السابق، ص  (ٖ)
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ني، فإنو الفرنسي  أف المجمس الدستورؼ الفرنسي ورغـ عدـ تعبيره صراحًة عمى مبدأ األمف القانو 
يحمي ىذا المبدأ مف خبلؿ فكرة عدـ رجعية القانوف، والحرص عمى جودة التشريع، التي تنبني 
فراغيا في شكل قواعد معيارية لتسييل عمـ المخاطبيف بيا،  عمى ضرورة وضوح القاعدة القانونية وا 

رؼ الفرنسي وما ينطوؼ عميو مف حماية لمحقوؽ ال سيما حق التعاقد، وقد انتيى المجمس الدستو 
 .(ٔ)إلى إحداث نظاـ لحماية مبدأ األمف القانوني

ويفسر ىذا المسمؾ الذؼ سمكة المجمس الدستورؼ الفرنسي، بالخوؼ مف أف يؤدؼ 
الصريح بدستورية مبدأ األمف القانوني إلى فيـ خاطئ ليذه الدستورية، بحيث قد  االعتراؼ

سبة بموجب نصوص التشريع ىي ينظر إلى ذلؾ بأنو يعني أف الحقوؽ واألوضاع المكت
أوضاع وحقوؽ نيائية، وال يممؾ المشرع حق إدخاؿ تعديبلت تشريعية تمس بيا، ومع ذلؾ 

الفصميف يرؼ أصحاب ىذا الرأؼ أف مبدأ األمف القانوني يظير في النظاـ الفرنسي مف خبلؿ 
عمى مبدأ ـ، المذيف ينصاف عمى التوالي ٜٛٚٔنساف والمواطف مف إعبلف حقوؽ اإل ٙٔو  ٕ

األمف بمفيومو العاـ، أؼ األماف وحماية الحقوؽ، وىما مسألتاف مف صميـ األمف القانوني 
ـ تـ إدماجو في ٜٛٚٔوليما قيمة دستورية باعتبار أف إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف 

ديباجة الدستور والمجمس الفرنسي، وىو ما أعطى قيمة دستورية ليذه الديباجة، وقد كاف 
ولة الفرنسي أكثر شجاعة مف المجمس الدستورؼ الفرنسي عند إقراره لمبدأ األمف مجمس الد

 .(ٕ)ـٕٙٓٓ/ٖ/ٕٗالقانوني، وذلؾ بموجب قراره بتاريخ 
 الفرع الثاني

 المبادئ المعبرة عن األمن القانوني
نما يعتمد شرح  سبق وأف أوضحنا أنو لـ يرد أؼ تعريف لؤلمف القانوني في القوانيف، وا 

مى مجموعة مف المبادغ القانونية التي ال بد مف االلتزاـ بيا، سواًء مف قبل المشرع مدلولو ع
أـ مف قبل القضاء، وليذا فإف مبدأ األمف القانوني يعبر عنو في القوانيف بتعبيرات تتمحور 

 بمبادغ مستقر عمييا، مثل:
 واجب القاضي في البت طبقاً للقوانين المطبقة يوم تقديم الطلب. -1

: وىو عدـ سرياف القانوف الجديد عمى ما تـ قبل نفاذه مف (ٖ)ية القانوف عدـ رجع -ٕ
تصرفات أو وقائع قانونية، بل تظل ىذه التصرفات وتمؾ الوقائع وما ترتب عمييا مف 

                                  
 .ٛٗ-ٚٗ( بوزيد صبرينو، مرجع سابق، صٔ)
 ومابعدىا. ٛ( د. عبدالرحمف الممتوني، مرجع سابق، ص ٕ)
( د. عبدالرازؽ حسيف يس، المدخل لدراسة القانوف ) نظرية القانوف(، مطبعة الفجيرة الوطنية، اإلمارات العربية المتحدة، ٖ)

 ومابعدىا. ٖٖٔـ، ص ٕٛٓٓالطبعة الثانية، 
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آثار في ظل القانوف السابق خاضعة ليذا القانوف الذؼ تمت في ظمو، وطبقًا ألحكامو. 
مف حيث الزماف وجياف، األوؿ: سمبي، وىو انعداـ وىذا يعني أف لسرياف القانوف الجديد 

 أثره الرجعي، والثاني: إيجابي، وىو أثره المباشر.
ونظرًا لؤلىمية البالغة لمبدأ عدـ رجعية القوانيف، فقد ورد النص عميو في صمب اغمب 
 دساتير الدوؿ إالَّ أنو عمى الرغـ مف أىميتو، فيو مف المبادغ التي ورد عمييا االستثناء،

 ي االستثناء بـ:ــويقض
 النص صراحة في القانوف ذاتو عمى سريانو بأثر رجعي. . أ

التشريعات التفسيرية: ويقصد بيا تمؾ التشريعات التي يصدرىا المشرع ليفسر بيا  . ب
تشريعات سابقة شابيا نوع مف الغموض، مما جعل المحاكـ تفيميا وتفسرىا عمى غير 

ميا وتفسيرىا، مما ينبني عميو صدور أحكاـ قصد المشرع أو تختمف فيما بينيا في في
مختمفة ومتناقضة في المسألة الواحدة، األمر الذؼ يجد المشرع فيو نفسو مضطرًا لمتدخل 
لتصحيح فيـ المحاكـ لقصده مف التشريع، وذلؾ بإصدار تشريع جديد يقتصر فيو عمى 

يد أية أحكاـ تفسير الغموض في التشريع السابق، دوف أف يتضمف ىذا التشريع الجد
 جديدة موضوعية أو شكمية.

القوانيف المتعمقة بالنظاـ العاـ: ىي تمؾ التي تستيدؼ حماية مصمحة مف المصالح  . ج
األساسية لممجتمع، أيًا كاف نوعيا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية، 

 أو أمنية.
 ديد أصمح لممتيـ في الحاالت اآلتية:القوانيف الجنائية األصمح لممتيـ: ويكوف القانوف الج . ح

المتيـ في ظل القانوف  ارتكبو إذا ألغى وصف الجريمة عف الفعل أو الترؾ الذؼ -
 السابق.

 إذا خفف القانوف الجديد العقوبة. -
 إذا أضاؼ القانوف الجديد شرطًا جديدًا لمعقوبة لـ يكف موجودًا في القانوف القديـ. -
 جديدًا لئلعفاء مف توقيع العقوبة.إذا أضاؼ القانوف الجديد وجيًا  -
اآلثار الممزمة التفاقات األطراؼ: إف القوة الممزمة لمعقد مبدأ عالمي، ويعني أنو بمجرد  -ٖ

انعقاد العقد بصورة صحيحة وجب عمى أطرافو أف ينفذوه كما لو كاف قانونًا، وبالتالي 
وف رضا المتعاقد اآلخر، فإنو ال يجوز ألحد المتعاقديف أف ينفرد بنقضو أو تعديل بنوده د

 فبل يجوز نقضو أو تعديمو إالَّ برضا الطرفيف أو لؤلسباب التي يقررىا القانوف.
فالقوانيف تنص عمى أف العقد شريعة المتعاقديف وىذه المادة ىي األساس القانوني الذؼ  

تنفيذ  ترتكز عميو القوة الممزمة لمعقد، والتي تفرض عمى المتعاقديف والقاضي عمى حد سواء
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ما أتفق عميو بمحض اإلرادة، كما لو كاف قانونًا ما ولكف في حدود ما يجيزه القانوف، أؼ في 
 .(ٔ)النطاؽ الذؼ ال يتعارض مع النظاـ العاـ واآلداب العامة

لمنصوص الجنائية: حيث أف القاعدة القانونية تنص عمى اف " ال جريمة وال  الضيقالتفسير  -ٗ
فإف القاضي ممتـز بيذه القاعدة، فعندما ال يجد نصًا صريحًا ينص عقوبة إالَّ بنص"، وعميو 

أو االستنتاج، أما حيث  االجتيادعمى الجريمة أو يقرر عقوبتيا يمتنع عف األخذ بأسباب 
نكوف بصدد أمر أصمح لممتيـ، كرفع التجريـ عف فعل معيف، أو تخفيف عقوبة جريمة 

 عمبًل بمبدأ اف الشؾ يفسر لصالح المتيـ. .(ٕ)معينة، فبل بأس مف التوسع في تفسيرىا
ف طرؽ الطعف في األحكاـ ىي " مجموعة اإلجراءات إ: (ٖ)احتراـ آجاؿ الطعوف والتقادـ -٘

الممنوحة لمخصـو في الدعوػ الجنائية، بغرض إصبلح مضموف الحكـ أو تعديمو بما 
كمو وينظـ يمحق مصمحة الطاعف". أما التقادـ فيختمف تعريفو بحسب القانوف الذؼ يح

قواعده وكذلؾ األثر المترتب عميو، إذ أف ىناؾ تقادمًا في القانوف المدني وآخر في 
 القانوف الجنائي كما يمي:

القانوف المدني:  يعرؼ التقادـ بأنو " مضي مدة زمنية معينة عمى وضع أحدىـ يده -أ
عمى حق دوف أف يعرؼ لو مالكًا، أو مضي تمؾ الفترة عمى سكوت أحدىـ عف 
المطالبة بحقو فيمف وضع يده عميو في تمؾ الفترة الزمنية". وىو ما يعني أف التقادـ 

 القانوف المدني ينقسـ إلى قسميف:في 
التقادـ المكسب: وىو الذؼ يمنح واضع اليد حق تممؾ العيف التي وضع يده عمييا وتختمف -

 المدة القانونية باختبلؼ القوانيف في مختمف الدوؿ.
سقط: ويكوف مف جانب مالؾ العيف التي ُوضعت اليد عمييا ومرت المدة الزمنية التقادـ الم-

المحددة في القانوف دوف أف يطالب بالعيف التي يممكيا، فيذه المدة تسقط حقو فييا بعد 
 مرور ىذه المدة القانونية.

                                  
( د. عبدالخالق حسف أحمد، الوجيز في شرح قانوف المعامبلت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، الجزء األوؿ، ٔ)

 .ٕٓٓـ، ص ٜٜٜٔمصادر اإللتزاـ، مطابع البياف التجارية، الطبعة الثالثة، 
 .ٕٛٙرجع سابق، ص ( د. عبدالرازؽ حسيف يس، مٕ)
( د. عبدالخالق حسف أحمد، الوجيز في شرح قانوف المعامبلت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، الجزء السادس، ٖ)

 ومابعدىا. ٜٖٗـ، ص ٜٜٓٔمطابع البياف التجارية، الطبعة االولى، 



   األمـــــن القـــانـــونــــي
  

 

 م2019 فبراير( 2دد )ـالع 197

وف يعرؼ التقادـ بأنو مضي مدة زمنية معينة عمى الحكـ بالعقوبة د -القانوف الجنائي:-ب
  .(1)أف تنفذ، ومعو يمتنع تنفيذ العقوبة

 –وعميو، فإنو بموجب األمف القانوني يجب احتراـ ىذه اآلجاؿ التي يحددىا المشرع 
والتي يراعي فييا التوفيق بيف المصمحة العامة، وذلؾ بوضع حد لمنزاع  –لمطعف والتقادـ 

 اطبيف بالقانوف. وسرعة اإلجراءات واستقرار المعامبلت، والمصمحة الخاصة لممخ
حتراـ حجية الشيء المقضي بو: بمعنى أنو متى استنفذ الحكـ طرؽ الطعف أو كاف غير ا -ٙ

قابل لمطعف فيو، فإنو يصبح حجة قاطعة عمى ما قضى بو، ويصير عنوانًا لمحقيقة، 
ومف ثـ ال يجوز مناقشة تمؾ الحقيقة مرة أخرػ بطرح الموضوع أماـ أؼ محكمة، وىذا 

المقضي بو، التي تنقضي بو الدعوػ، وىو ما يتوجب  احتراـ  الشيئبقوة ما يعبر عنو 
ما قضى بو الحكـ، وىذا األثر يسرؼ في مواجية الخصـو والقاضي، فممخصـ الذؼ أكد 
ذا رفعت دعوػ استنادًا عميو، فعمى القاضي  القضاء حقو أف يتمتع بحقو ومزاياه، وا 

ي أف الحكـ يتمتع بنوع مف الحرمة بمقتضاىا احتراـ التأكيد الذؼ قضى فيو، فالحجية تعن
تمتنع مناقشة ما حكـ بو في دعوػ جديدة، وىذه الحجية التي يضفييا القانوف عمى 
الحكـ البات تقتضييا المصمحة العامة في ضرورة وضع حد لممنازعات القضائية، وتكوف 

ييا كممة القضاء، ضمانًا لحسف سير العدالة، واستقرار األوضاع النيائية التي انتيت إل
  .(ٕ)وذلؾ عف طريق تطبيق ىذا الحكـ وعدـ جواز إلغائو بأؼ حاؿ مف األحواؿ

حماية مبدأ الثقة المشروعة: يشكل مبدأ األمف القانوني في الوقت الراىف العمود الفقرؼ  -ٚ
لمقاعدة القانونية، ماداـ أنو ال حديث عف قيمة القاعدة القانونية إالَّ بالنظر إلى درجة 

تقرارىا ومدػ حمايتيا لمحقوؽ واألوضاع القانونية، وما يستتبع ذلؾ مف ثقة الناس في سا
النظاـ القانوني ككل، عمى نحو يمكف القوؿ معو اف جوىر مبدأ األمف القانوني ىو 

 عنصر الثقة في القانوف. 
ورة ويقصد بمبدأ الثقة المشروعة، أف القواعد العامة المجردة التي تصدر مف المشرع في ص

قوانيف، أو تصدر عف السمطة التنفيذية في صورة لوائح إدارية يجب أف ال تصدر بصورة فجائية 
تصطدـ مع التوقعات المشروعة لؤلفراد والمبنية عمى أسس موضوعية مستمدة مف األنظمة القائمة 

 عمى ىدػ مف السياسات الرسمية المعمنة مف السمطات العامة.
                                  

االمارات العربية المتحدة ) القانوف االتحادؼ  ( د. جودة حسيف جياد، الوجيز في شرح قانوف االجراءات الجزائية لدولةٔ)
ـ، ٜٜٗٔـ(، الجزء االوؿ، الدعاوؼ الناشئة عف الجريمة، المطبعة العصرية، دبي، الطبعة األولى، ٕٜٜٔلسنة  ٖ٘رقـ 
 ومابعدىا. ٖٗٔص 

 .ٔٙٔ-ٓٙٔص سابق، المرجع ال( د. جودة حسيف جياد، ٕ)
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ـ المشرع عدـ مفاجأة األفراد أو ىدـ توقعاتيـ المشروعة، وىذا القانوني يمز  األمف وبمقتضى
ما يفسر تركيز محكمة العدؿ لممجموعة األوربية في تعامميا مع مبدأ األمف القانوني عمى فكرة 

، ولكنيا تشترط أف تكوف ىذه الثقة مشروعة، وقد فسرت ىذه المحكمة معنى " الثقة الثقة
ـ، حيث اعتبرت أف مبدأ الثقة المشروعة يعني " تعميق ٜٜٛٔ المشروعة " مف خبلؿ قرارىا لسنة

آماؿ عمى مقتضيات قانونية قائمة، كالتعاقد بناًء عمى امتيازات أو تخفيضات منصوص عمييا 
فعميًا في نصوص القانوف، أما تعميق آماؿ عمى مشاريع قوانيف أو المفاوضات التمييدية، فبل 

اـ األشخاص بإمكانيـ االطبلع عمى القانوف المطبق فعميًا مف تعتبر أساسًا لمثقة المشروعة، ما د
  .(ٔ)خبلؿ الجرائد الرسمية"

، فإف فمسفة األمف القانوني تبدو أشمل مف فكرة حماية الثقة المشروعة، بل وبناًء عميو 
 لحماية األوضاع القانونية القائمة األمف القانوني أحد أىداؼأنيا بصورة أدؽ، تظير ىذه األخيرة 

وعدـ المساس بيا، وقبل ىذا، يضمف األمف القانوني لؤلفراد التصرؼ بطمأنينة، وعدـ تيديد 
 مصالحيـ باإللغاء أو التعديل أثناء إنجازىا أو بعده، وىي نفسيا غرض فكرة الثقة المشروعة.

 املطلب الجالح
 العالقة بني األمن الكانوني والكضاء

كرة األمف القانوني، حيث أف وجود ىيئة قضائية ُتعد فاعمية القضاء جزءًا أساسيًا مف ف
عمى بمورة النصوص القانونية وتطبيقيا عمى المنازعات المعروضة أماميا، وقادرة  حريصة

عمى خمق قواعد قانونية واضحة تسعى مف خبلليا عمى إيجاد التوازف بيف المصمحة العامة 
 والمصمحة الخاصة، تعد مف أىـ متطمبات األمف القانوني. 

وعند النظر إلى العبلقة بيف األمف القانوني والقضاء، فإنو يمكننا القوؿ، أف القاعدة 
القانونية نظرًا لطبيعتيا الممزمة العامة المجردة، عادًة ما تكوف واقية مف المنازعات، لكف عند 

فإف القضاء ىو مف يكفل حميا، ليشكل بذلؾ حركة ثنائية مستمرة  -أؼ المنازعات  –حدوثيا 
 جمع بيف النص والتطبيق. ت

كما تمعب المحاكـ العميا التي تأتي في قمة اليـر القضائي في جميع األنظمة القضائية 
دورًا ىامًا في ضماف حسف تطبيق القانوف، مف خبلؿ العمل عمى تأكيد سيادة القانوف، وذلؾ 

 أف ىناؾ بعض إالَّ انوف، باستخبلص معناه الحقيقي واستخداـ رقابتيا مف أجل توحيد كممة الق
القضائي، والذؼ يحظى بقيمة  االجتيادالمعوقات القضائية لتحقيق األمف القانوني، منيا 

 جعمت األمف القانوني يتـ ربطو عادًة باألمف القضائي، فيقاؿ مبدأ األمف القانوني والقضائي. 

                                  
 .ٔٔ-ٓٔ( د. عبدالرحمف الممتوني، مرجع سابق، ص ٔ)
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قضائي، جتياد الالعبلقة بيف األمف القانوني واال وعميو فسوؼ نتناوؿ في ىذا المطمب
 وكذلؾ العبلقة بيف األمف القانوني واألمف القضائي في فرعيف عمى النحو التالي:

 الفرع األول
 األمن القانوني واالجتياد القضائي

القضائي العمـ التطبيقي لمقانوف أو عمـ تطبيق القانوف، ويعرؼ  يطمق عمى االجتياد 
اميا، في حالة عدـ وجود النص بأنو " الحل الذؼ تتخذه جية قضائية في قضية معروضة أم

  .(ٔ)القانوني الواجب التطبيق أو غموضو أو عدـ كفايتو"
القضائي والقياس، فالقياس يمجأ إليو  االجتيادومف خبلؿ ىذا التعريف يظير الفرؽ بيف  

القاضي في حالة نقص التشريع، أؼ عندما تعرض عميو حالة لـ يرد بشأنيا نص قانوني 
نصًا قانونيًا مقرر لحالة أخرػ إذا ما وجد أف الحالتيف متشابيتيف خاص، فيطبق القاضي 

 .(ٕ)تمامًا، وأنيما متحدتيف في السبب
وقد أثبتت التجارب اإلنسانية، بأنو ميما وضعت النصوص القانونية المبلئمة، فإنيا 
ر تبقى مف صنع البشر المتسـ بالنقص، وفي ظل غياب القاعدة القانونية يظير أحد أىـ أدوا

القضائي، ليشيد بذلؾ  االجتيادالقضاء والمتجسد في ابتكار القاعدة القانونية تحت مظمة 
األمف القانوني بدايتو األولى في منأػ عف السمطة التشريعية، والمكمفة بسف القاعدة القانونية، 

ف كاف يمس في جوىره لمقاضي بالدور ال االعتراؼوبالمقابل  حد المبادغ أتشريعي، وا 
 ية المتمثل في مبدأ الفصل بيف السمطات.األساس

القضائي، فإنو ُيعد مصدرًا مف مصادر القانوف، إالَّ أنو يختمف  االجتيادونظرًا ألىمية 
موضعو بيف مصادر القانوف باختبلؼ النظـ القانونية، ففي األنظمة القانونية التي ُيسمح 

دىا نظاـ السوابق القضائية، لمقاضي فييا بوضع قواعد قانونية ليا صفة اإللزاـ باعتما
القضائي ُيعد مف المصادر الرسمية لمقانوف، بينما في  االجتيادكالقانوف اإلنجميزؼ، فإف 

األنظمة القانونية التي ال ُيسمح فييا لمقضاء بذلؾ، كالقانوف الفرنسي وقوانيف معظـ الدوؿ 
نما ُيعد مف المصادر غير  القضائي ال ُيعد مصدرًا رسميًا لمقانوف، االجتيادالعربية، فإف  وا 

 الرسمية أو المصادر التفسيرية.

                                  
 .ٖ٘ـ، ص ٕٗٓٓالثاني، بو بشير محند امقراف، تحويل االجتياد القضائي بيف النص والتطبيق، مجمة المحاماة، الجزائر، العدد ( ٔ)
 .ٜٕٗد. عبدالرزاؽ حسيف يس، مرجع سابق، ص ( ٕ)
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ذا كانت ظاىرة تحوالت  تحمل وجيًا إيجابيًا يتمثل في أنو ُيعد  (ٔ)القضائي االجتيادوا 
جزءًا ال يتجزأ مف نشاط القضاء، وعبلمة عمى تبلؤمو مع الواقع، وعدـ تخمفو عف ركب 

سمبيًا يتمثل في الخطر الحقيقي عمى األمف  تطور المجتمع، إالَّ أنيا تحمل أيضًا وجياً 
القانوني، وبناًء عمى ذلؾ، سنتناوؿ المخاطر الحقيقية عمى األمف القانوني، ومف ثـ حماية 

 األمف القانوني مف ىذه المخاطر، وذلؾ عمى النحو اآلتي:
 القضائي عمى األمن القانوني: االجتيادأواًل: مخاطر 

ورات الحياة القانونية، فيو الذؼ يبعث الروح في القاعدة القضائي مف ضر  االجتياديبقي 
القانونية، ويكفل ليا االستمرارية، إالَّ أنو بالرغـ مف ىذه األىمية، فإنو يشكل خطرا عمى 

 األمف القانوني مف حيث:
القضائي ليس مستقرًا، وىذا يؤثر ببل شؾ  االجتياد: القضائي االجتياد استقرارعدم  (ٔ

سبة وعمى الثقة المشروعة لممتقاضي، وىو ما ينعكس عمى األمف عمى الحقوؽ المكت
القانوني الذؼ يمثل نوعًا مف الثبات واالستقرار لمعبلقات والمراكز القانونية، لغرض 

 إشاعة األمف والطمأنينة بيف أطراؼ العبلقات القانونية.
ضة عمييـ، فاالجتياد القضائي، عبارة عف حموؿ قانونية لممنازعات والمسائل المعرو 

 وىي بطبيعة الحاؿ محكـو عمييا بالتطور بفعل مرور الوقت وتبدؿ الظروؼ.
ف " أوفي ىذا المجاؿ يشير قرار الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض الفرنسية إلى 

مقتضيات األماف القانوني وحماية الثقة المشروعة، ال يمكف أف تكرس حقًا مكتسبًا في اجتياد 
القضائي ينتج عف سمطة القاضي في تطبيق القانوف"، كما  االجتيادلكوف تطور ثابت بالنظر 

أشار قرار الغرفة المدنية األولى بأف " األمف القانوني ال ُيمكف مف االعتداد بحق مكتسب 
 .(ٕ)متروؾ لمقاضي  في تطبيقو لمقانوف" االجتيادبواسطة اجتياد ثابت، ألف تطور 

                                  
( تعرؼ التحوالت القضائية أو العدوؿ القضائي بأنو " إجراء قضائي يتـ بمقتضاه رجوع أو عدوؿ المحاكـ وبكافة ٔ)

عمى العمل بو لفترة زمنية معينة، وذلؾ ألسباب قانونية قد تتعمق بعدـ جدوػ  درجاتيا، عف مبدأ قانوني إستقر القضاء
العمل بو مستقببًل، وقد تتعمق بتبايف القرارات الصادرة عف الييئات المتخصصة في المحكمة العميا، نتيجة إلختبلؼ 

اإلجراءات أو السياقات القانونية  التفسيرات القضائية الصادرة عف تمؾ الييئات، أو ألسباب فنية تتعمق بوقوع الخطأ في
المعتمدة". د. حامد شاكر محمود الطائي، دور االجتياد القضائي في تحقيق األمف القانوني، مجمة الحقوؽ، الجامعة 

 .ٗٔـ، ص ٕٚٔٓ، ٖٔالعدد  بغداد، المستنصرية،
ريسي، تحوالت االجتياد ومتطمبات ضماف األمف القضائي، مداخمو مقدمو في المؤتمر الثاني ( د. دمحم المجدوبي اإلدٕ)

ـ، ٕٔٔٓسبتمبر   ٛٔ - ٚٔبتاريخ  –المغرب  -نعقد في الدار البيضاءالرؤساء المحاكـ العميا في الدوؿ العربية، والذؼ 
د. عبدالرحمف الممتوني، مرجع سابق، ؛ ٓٙـ، ص ٕٕٔٓ،  ٜٔوتـ النشر في دفاتر محكمة النقض المغربية، العدد 

د. دالؿ لوشف، فتحيو بو غقاؿ، األمف القضائي بيف ضمانات التشريع ومخاطر االجتياد، مجمة الباحث  ؛ٗٔ – ٖٔص
 .ٕٔٙ – ٕٓٙـ، ص ٕٛٔٓلمدراسات األكاديمية، الجزائر،العدد الثاني عشر، 
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: ُيعد التوقع المشروع مف أىـ المعاني والدالالت التي لمتوقع القضائي االجتيادعدم قابمية  (ٕ
القضائي، والذؼ يتسـ بعدـ قابميتو  االجتياديحمميا األمف القانوني، وىو ما ال يتوفر في 

القضائي، بغض النظر عف مسبباتيا وشرعيتيا  االجتيادلمتوقع، وذلؾ مف خبلؿ تحوالت 
، وعدـ الشفافية االستقرارمف االضطراب، وعدـ ووجاىتيا، فإف مف شأنيا أف تخمق جوًا 

عمى الثقة المشروعة لدػ األفراد، التي تولدت  جيزُ في تطبيق القاعدة القانونية، كما تُ 
استتباب األوضاع القانونية التي أجروا تصرفاتيـ في ظميا، واألخطر مف ذلؾ وعمى لدييـ 

 االجتيادمكتسبة في ظل ىو أنيا قد تسطو في غفمة منيـ ودوف توقعيـ عمى حقوؽ 
  .(ٔ)القضائي( االجتيادالسابق )رجعية 

القضائي الجديد عمى كل  االجتياد: ويقصد بيا تطبيق القضائي االجتيادرجعية  (ٖ
الخصومات دوف مراعاة لتاريخ الوقائع، فاالجتياد القضائي الجديد يطبق بقوة القانوف، 

القديـ، مما يترتب  االجتيادقة في وبأثر رجعي عمى القضايا التي ارتبطت عمى ضوء الث
والسرياف بأثر رجعي صفتاف  االستقرارعميو المساس باألمف القانوني، حيث يعتبر عدـ 

مبلزمتاف لبلجتياد القضائي، وذلؾ عمى نحو يوحي بأف أكبر تيديد لؤلمف القانوني ينبع 
  .(ٕ)القضائي في خمق القواعد القانونية االجتيادمف مساىمة 

القضائي عمى تفسير  االجتياد: ينصب حكام نتيجة اختالف تفسير القضاةتعارض األ (ٗ
فراغ تشريعي أو وجود نصوص قانونية متناقضة مف نفس  ئنصوص غامضة أو مم

الدرجة أو مف درجات مختمفة، ويستند القاضي في التفسير إلى عممو بالقانوف الذؼ 
مف شروح ليذه النصوص، وما يستقيو مف مراجعة النصوص القانونية، وما وضعو الفقو 

قرره القضاء مف مبادغ في تطبيقيا، لكنو في النياية يعتمد عمى فيمو الشخصي ألحكاـ 
 القانوف.

ويترتب عمى ىذا االختبلؼ في التفسير بيف المحاكـ تناقض األحكاـ وتصادميا حوؿ   
عميتو، فإستقرار تطبيق القانوف، مما يؤدؼ إلى اضطراب في النظاـ القانوني بأكممو وعدـ فا

الحقوؽ والمراكز القانونية ىدؼ القانوف وغايتو، وال يمكف أف يتحقق في ظل اختبلؼ المحاكـ 
 .(ٖ)وتضاربيا حوؿ تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرىا

كما سبق  –: ليس لبلجتياد القضائي القضائي مصدر غير رسمي لمتشريع االجتياد (٘
تي تتبع النظاـ القانوني البلتيني، حيث تعتبره مصدرًا قيمة كبيرة بالنسبة لمدوؿ ال -القوؿ

                                  
 .ٕٛ( د. حامد شاكر محمود الطائي، مرجع سابق، ص ٔ)
 .٘ٔرجع سابق، ص م(  د. عبدالرحمف الممتوني، ٕ)
 .ٕٕٙ( د. دالؿ لوشف، فتحية بو غقاؿ، مرجع سابق، ص ٖ)
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غير رسمي لمتشريع، وىو ما يؤثر سمبًا عمى مقتضيات األمف القانوني واألمف القضائي، 
المحاكـ األدنى درجة بقرارات المحكمة العميا في  -مف الناحية القانونية  –حيث ال تمتـز 

 البت بكيفية مماثمة في القضايا المتشابية.
: ال يمكف لبلجتياد القضائي أف يحقق الغاية التي أنشئ مف القضائي االجتيادعدم نشر  (ٙ

أجميا إذا بقي في أدراج المحاكـ والجيات القضائية، لذا ينبغي نشره ليكوف في متناوؿ 
القضاة، وممارسي العمل القضائي في جميع المحاكـ بصفة خاصة، واألفراد بصفة 

قراراتو، مما يقمل مف نسبة عدـ التوقع لدييـ، فتجرؼ عامة، لبلطبلع عمى أحكامو و 
 استقرارتصرفاتيـ بشكل يراعي وجية نظر المحاكـ فييا، وبالتالي يساعدىـ عمى 

معامبلتيـ والتوقع مسبقًا بما سوؼ تصدره المحاكـ بشأف قضاياىـ، نظرًا الستقرارىا عمى 
 .(ٔ)اجتياد قضائي معيف تـ التعرؼ عميو عف طريق النشر

 -القضائي عمى األمن القانوني: االجتيادانيًا: آليات لمتخفيف من مخاطر  ث
والتي تنعكس سمبًا  -التي ذكرناىا  -ىناؾ العديد مف اآلليات لمتخفيف مف المخاطر 

 -عمى األمف القانوني منيا:
: إذا كاف ال يعذر أحد بجيمو لمقانوف، بما تفترضو ىذه القضائي ونشره االجتيادتوحيد  .ٔ

عدة مف أف عمـو األفراد معنيوف بمعرفة القانوف، باعتباره التنظيـ الذؼ يضبط سموكيـ القا
في الحياة العامة، فإف العمـ باالجتياد القضائي ال يقل أىمية عف ذلؾ، وذلؾ لما لبلجتياد 

القضائي خير وسيمة  االجتيادالقضائي مف تأثير عمى عبلقاتيـ ومعامبلتيـ، ويعتبر نشر 
القضائي وضماف توحيده بيف المحاكـ، كونو  االجتيادر القانوني واستقرار في نشر الفك

يسمح لممحاكـ األدنى بالتعرؼ عمى اتجاه المحاكـ العميا في نقطة قانونية معينة، مما يقمل 
مف عدد األحكاـ المتعارضة، كما يمكف المتقاضيف مف توقع نتيجة األحكاـ المنتظر 

 ـ، مما يساىـ في تحقيق األمف القانوني. صدورىا في النزاعات التي تيمي
عنصر التكرار والثبات لمدة معينو،  االستقرار: ويتطمب ىذا القضائي االجتياد استقرار .ٕ

القضائي يتكوف عندما تصدر المحكمة حبًل قضائيًا اجتياديا، وتتبعيا في  االجتيادكوف 
ثبات ىو الذؼ يحقق ذلؾ سائر المحاكـ وتستشيد بو في أحكاميا وقراراتيا، فيذا ال

، ماداـ أف عدـ االستقرار؛ إذ ال بد وأف يوفر لبلجتياد القضائي أدنى حد مف االستقرار
استقراره قد ييدد األمف القانوني، وذلؾ مف خبلؿ التحكـ في تطوره، بحيث ال يتـ التراجع 

الجديد، مع  القضائي االجتيادالسابق، إالَّ بعد دراسة األبعاد التي ستنجـ عف  االجتيادعف 
 االجتيادضرورة تضييق نطاؽ التطبيق الزماني، وكذلؾ جعل اإلجراءات المقررة لتغيير 

                                  
 .ٖٕٙ( د.دالؿ لوشف، فتحية بو غقاؿ، مرجع سابق، ص ٔ)
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القضائي مف النظاـ العاـ، وتخويل حق تقديـ التماس إعادة النظر ضد كل قرار يصدر 
دوف مراعاة تمؾ اإلجراءات، ووضع مراحل انتقالية لمقاعدة االجتيادية، حتى يتمكف 

مة تصرفاتيـ وفقيا، ويمكف أف يأتي ذلؾ عمى صعيد الممارسة ءاألشخاص مف مبل
 القضائية.

القضائي  االجتيادففي إنجمترا مثبل، توجد تقنيات قضائية لمتخفيف مف حدة تحوؿ 
( بأف تعمق المحكمة العميا رسميًا بأف أحد قراراتيا المعتبر  Overrulinوفجائيتو، منيا ) 

( وتتمثل في  Obiter dictumسابقة قضائية، وتقنية )  تحواًل في اجتيادىا ليست لو قيمة
اإلعبلف عف تغيير منطقي وشيؾ في اجتياد المحكمة بإشارتيا في قرارىا إلى أنو في ظروؼ 

 .(ٔ)مغايرة لمواقعة المعروضة عمييا ستقرر رأيًا مخالفاً 
ف طرؼ : استحدث المشرع الفرنسي آلية إبداء الرأؼ مإبداء الرأي من المحكمة العميا .ٖ

المحكمة العميا رغبة منو في توحيد تفسير القاعدة القانونية التي تثير لبسًا في التطبيق، 
وبموجب ىذه اآللية نص التشريع الفرنسي عمى السماح لمحكمة الموضوع طمب رأؼ 
محكمة النقض في مسألة قانونية أثيرت بمناسبة تطبيقيا عمى نزاع معروض عمييا، وذلؾ 

وع الدعوػ، لتستنير المحكمة برأؼ محكمة النقض حوؿ تفسير قبل الفصل في موض
النص القانوني الذؼ يثير لبسًا في التطبيق بشأف الواقعة المعروضة عمييا، وتصدر 

 .(ٕ)حكميا في القضية مسترشدًة برأؼ محكمة النقض
: ال شؾ في أف اجتياد المحاكـ العميا ليست لو مف الناحية القضائي االجتيادتدرج  .ٗ

رية أية قوة إلزامية، فيمكف ألية محكمة مخالفتو إف شاءت، وبالرغـ مف عدـ إلزامية النظ
القضائي كونيا ليست قواعد قانونية، إالَّ أنو مف الناحية العممية يطبق وكأنو  االجتياد

ممـز ويكمف السبب، في تسمسل أنواع المحاكـ أو التدرج مف جية، ووجود رقابة المحكمة 
المحاكـ التي ىي أدنى منيا درجة مف جية ثانية، فحيف تتبنى المحكمة  العميا عمى أحكاـ

العميا في أحكاميا رأيًا معينًا وتستقر عميو تتبنى بعدىا سائر المحاكـ ىذا الرأؼ وتطبقو 
بانتظاـ، حيث أف المحاكـ التي ىي أدنى مف المحكمة العميا درجة، تدرؾ أنو ال فائدة مف 

رة، ألف أحكاميا ستنقض إف ىي فعمت ذلؾ، لذا فيي تمـز نفسيا مخالفة اجتياداتيا المستق
غالبًا بتمؾ االجتيادات، سواًء اقتنعت بيا أـ لـ تقتنع، حتى ال تكوف أحكاميا عرضة 

 .(ٖ)لمنقض
                                  

 ومابعدىا. ٜٕ٘ص. د. دالؿ لوشف، فتحيو بو غقاؿ، مرجع سابق، ٗٙصلمجدوبي اإلدريسي، مرجع سابق، ( د. دمحم أ)
 

 .ٜٕٙسابق، ص المرجع ال( د.دالؿ لوشف، فتحية بو غقاؿ، ٕ)
 

 .ٕٔٚ. د. دالؿ لوشف، فتحية بو غقاؿ، المرجع السابق، صٚمد شاكر الطائي، مرجع سابق، صد. حا (ٖ)
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: يستطيع المشرع إذا ما ظير لو أف ثمة اختبلؼ إنياء الخالف القضائي بنص قانوني .٘
اآلثار السمبية مف خبلؿ إصدار تشريع حوؿ تأويل نص قانوني معيف، أف يتجنب 
القضائي بخصوص المسألة التي  االجتيادتفسيرؼ أو تشريع جديد يضع حدًا لتضارب 

 كانت محل خبلؼ نتيجة الفراغ التشريعي.
 الفرع الثاني

 األمن القانوني واألمن القضائي
واع أخرػ مف ُيعد مبدأ األمف القانوني مف المبادغ الشاممة التي تنطوؼ تحت مظمتيا أن

األمف ذات عبلقة بو وعمى رأسيا األمف القضائي، والذؼ يعتبر كآلية لحماية مبادغ األمف 
القانوني، مف خبلؿ السير عمى تطبيق القانوف وضماف الحقوؽ والحريات، وبالتالي ُيعد 
ة األمف القانوني مقدمة ال بد منيا لتحقيق األمف القضائي، إذ كمما كانت التشريعات النافذ

واضحة وسيمة، وغير متسمة باإلغفاؿ التشريعي وال تطاليا التعديبلت المتكررة، كمما ازدادت 
قدرة الجياز القضائي عمى سرعة الفصل في المنازعات، مما يؤدؼ إلى ضماف جودة األحكاـ 
واستقرار المراكز القانونية. فاألمف القانوني ينحدر مف الحق الطبيعي لئلنساف في األماف 

القانوف  استقرارأف لكل شخص الحق في  –كما سبق القوؿ  –أنينة، وىو بذلؾ يقتضي والطم
، فيكوف االستقراروأف يكوف في مأمف مف التعديبلت المفاجئة التي يمكنيا أف تؤثر عمى 

  .(ٔ)لمقانوف  يئاألمف بذلؾ ىو الوجو المض
لرئيسي لتأميف األمف فإف أؼ ضماف لتطبيق األمف القانوني يعتبر المدخل ا وبناًء عميو 

القضائي، والذؼ ُيعد بمثابة الحاجز الوقائي لمصمحة األشخاص القانونية ضد تجاوزات 
بعضيـ البعض مف جية، وحائبًل ضد تجاوزات السمطة العامة ضد ىؤالء مف جية ثانية، 
ي وذلؾ عف طريق تطبيق مبادغ األمف القانوني، وبالتالي، فإنو يمكف القوؿ أف األمف القضائ

 يرتبط باألمف القانوني بشكل أو بآخر. 
 ت تحقيقو، وذلؾ عمى النحو اآلتي:وعميو سنبيف في ىذا الفرع ماىية األمف القضائي وضمانا

 أواًل: ماىية األمن القضائي:
ُيعد األمف القضائي مف المفاىيـ الحديثة التي تحرص الدوؿ مف خبلليا عمى خمق مناخ 

 التي تعتبر مف أىـ مرتكزات دولة القانوف.مبلئـ لعمل السمطة القضائية، 

                                  
 .ٙ( د. عبدالمجيد غميجو، مرجع سابق، ص ٔ)
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وقد ورد النص عمى األمف القضائي في عدد مف دساتير الدوؿ، منيا الدستور اإلسباني 
( عمى أنو" يتولى ٚٔٔـ في المادة )ٕٔٔٓ(، كما نص الدستور المغربي لسنة ٖ/ٜالمادة )

  .(ٔ)وتطبيق القانوف" القاضي حماية حقوؽ األشخاص والجماعات وحرياتيـ، وأمنيـ القضائي
ستخبلص أف األمف اوبتتبع مختمف الكتابات الفقيية والقضائية ذات الصمة، يمكف 

 القضائي يحمل مفيومًا واسعًا، وآخر ضيقًا، نوضحيما فيما ىو آت:
: ويقصد بو الثقة في المؤسسة القضائية، وما تصدره مف أحكاـ أثناء المفيوم الواسع -أ 

لتجاء إلييا، ومدػ عديدة، كجودة أدائيا، وسيولة اال صروظيفتيا، وىو يرتبط بعنا
نما  استقبلليتيا"، وعميو فإف األمف القضائي ال تختص بو جية قضائية معينة، وا 

، اً متخصص ـ قضاءً كاف قضاًء عاديًا أأيتصدػ لو القضاء، بمختمف فروعو، سواًء 
بالنسبة  ويتجاوز حتى حدود القاضي الوطني في بعض الحاالت كما ىو الشأف

 .(ٕ)لقضاة المحاكـ األوربية مثبلً 
 :(ٖ)وليذا فإف األمف القضائي يجب فيمو في ضوء ىذا المفيـو الموسع مف جيتيف

أنو يعتبر حاجزًا وقائيًا لمصمحة األشخاص ضد تجاوزات بعضيـ البعض مف  .ٔ
 جية، وحائبًل دوف تجاوز السمطة العامة ضدىـ مف جية أخرػ.

سمطة العامة ضد الدعاوؼ التعسفية والكيدية مف قبل بعض كما أنو يشكل حماية لم .ٕ
 المتقاضيف.

: ويرتبط بوظيفة المحاكـ العميا المتمثمة بصفو أساسية في السير المفيوم الضيق -ب 
القضائي وخمق وحدة قضائية، وتحديد معنى القانوف لضماف  االجتيادعمى توحيد 
 ..(ٗ)سبلمة تطبيقو

ف القضائي في ىذا المستوػ يعمل عمى تأميف وبصيغة أخرػ يمكف القوؿ اف األم
 : (٘)نقطتيف

 تأميف االنسجاـ القانوني القضائي.-
 تأميف الجودة.-

                                  
 .ٜٖٗبف جدو، مرجع سابق، ص( د. عبدالمجيد لخدارؼ، فطيمة ٔ)
 .ٜٕ٘( د. دالؿ لوشف، فتحية بو غقاؿ، مرجع سابق، صٕ)
 .ٖٜٖسابق، صالمرجع ال( د. عبدالمجيد لخدارؼ، فطيمة بف جدو، ٖ)
 .ٜٕ٘سابق، صالمرجع ال( د. دالؿ لوشف، فتحية بو غقاؿ، ٗ)
 .ٖٜٕسابق، صالمرجع ال ( د. عبدالمجيد لخدارؼ، فطيمة بف جدو،٘)
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ومف ثـ، فإف األمف القضائي موكوؿ لجميع المحاكـ، ال سيما المحاكـ العميا منيا، 
رة ويتجمى األمف القضائي في استقبلؿ القضاء وسيولة المجوء لمقضاء وجودة األحكاـ الصاد

 القضائي، واليدؼ منو ىو ترسيخ الثقة في القضاء. االجتيادمنو، واستقرار 
 ثانيًا: ضمانات تحقيق األمن القضائي

فإف  –كما أوضحنا  –إذا كانت السمطة القضائية ىي المخولة بتحقيق األمف القضائي 
 -ذلؾ يتـ مف خبلؿ:

لمحريات، فاستقبلؿ  : ُيعد استقبلؿ القضاء حارسًا لمحقوؽ وحصناً استقالل القضاء .ٔ
القضاء أصبح جزءًا مف الضمير اإلنساني وأمرًا حتميًا لتأميف العدالة وكفالة الحقوؽ 
وصوف الحريات وحماية الفرد في مواجية السمطة العامة، وىذا يفترض أف يكوف القضاة 

غير متأثريف في قضائيـ  –بوعد أو وعيد، بترغيب أو ترىيب  –متحرريف مف أؼ تدخل 
 بكممة القانوف العادؿ.  إالَّ 

وعميو فإف استقبلؿ القضاة ىو أداة تحقيق العدالة في المجتمع وترسيخ قواعدىا وضبط 
مسارىا، وىو ضماف أساسي الحتراـ مبدأ المشروعية وسمو مكانتو وتحقيق سيادة القانوف 

ذا كاف العدؿ  وعمو كممتو، وىو قبل ذلؾ أمر تفرضو طبيعة القضاء ويمميو سمو رسالتو، وا 
  .(ٔ)أساس الممؾ، فإف استقبلؿ القضاء ىو أساس العدؿ

وقد بذلت جيود كبيرة مف قبل المجتمع الدولي لضماف استقبلؿ القضاء، وتوج ىذا 
ـ بإنشاء مركز الستقبلؿ القضاء، ٜٛٚٔاالىتماـ بقياـ لجنة الحقوقييف الدولييف بجنيف عاـ 

عالـ، وفقًا لممعايير الدولية، كما أثمرت ىذه ودعـ وتطوير ىذا االستقبلؿ في جميع أرجاء ال
ـ، ٖٜٛٔعاـ  ؿ مونترياالجيود باإلعبلف العالمي حوؿ استقبلؿ العدالة الصادر عف مؤتمر 

ثـ أعقبو إعبلف المبادغ األساسية الستقبلؿ القضاء الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة السابع 
ـ، كما تمت بمورة مشروع إعبلف ٜ٘ٛٔاـ بشأف منع الجريمة ومعاممة المذنبيف، في ميبلنو ع

استقبلؿ وحياد القضاة والمحمفيف والمستشاريف واستقبلؿ المحاميف المقدـ إلى الجمعية العامة 
 ـ. ٜٛٛٔلؤلمـ المتحدة عاـ 

: يعتبر مبدأ المساواة أماـ القضاء مف المبادغ األساسية لمنظاـ المساواة بين الخصوم .ٕ
لجميع األشخاص دوف تمييز  اً اللتجاء إلى القضاء متاحالقضائي، ويقصد بو أف يكوف ا

بينيـ بسبب األصل أو الجنس أو الموف أو الديف، وعدـ وجود محاكـ خاصة لبعض 
األفراد نتيجة تمتعيـ بامتيازات معينو تتيح ليـ التقاضي أماـ محاكـ خاصة بيـ، بمعنى 

                                  
عمي الحديدؼ، القضاء والتقاضي وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، الجزء األوؿ، ( د. ٔ)

 ومابعدىا. ٕٗـ، ص ٜٜٛٔدبي، الطبعة األولى،  ،مطابع البياف التجارية
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س القواعد القانونية دوف أدنى أف يكوف القضاء متاح لمجميع أماـ نفس المحاكـ وطبقًا لنف
تمييز، بفرض تماثل المراكز، ألنو بمبدأ المساواة تتحقق ثقة الناس بالقضاء ويصبح 

 .(ٔ)موضع طمأنينتيـ
ونظرًا ألىمية ىذا المبدأ فقد أكدت عميو بعض اإلعبلنات والمواثيق الدولية، حيث  

نو " لكل إنساف عمى قدـ ( مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أٓٔنصت المادة )
المساواة التامة مع اآلخريف، الحق في أف تنظر قضيتو محكمة مستقمة ومحايدة، نظرًا منصفًا 

 وعمنيًا، لمفصل في حقوقو والتزاماتو وفي أية تيمة جزائية توجو إليو".
: يترتب عمى مبدأ المساواة أماـ القضاء، كفالة حق التقاضي سيولة المجوء إلى القضاء .ٖ

ناس كافو، وتتضمف سيولة االلتجاء إلى القضاء صورًا عديده مثل تسييل اإلجراءات لم
ومجانية القضاء، حيث أف فرض أية مبالغ مالية تحت أؼ مسمى، تؤدؼ إلى وجود 

 عائق بيف القضاء وبيف مف يرغب في الحصوؿ عمى الحماية القضائية.
مى الحق في المجوء إلى القضاء، وقد أكدت العديد مف اإلعبلنات والمواثيق الدولية، ع 

( مف اإلعبلف العالمي ٛكما سارت عمى ذات النيج القوانيف الوطنية، حيث نصت المادة )
لحقوؽ اإلنساف عمى أف " لكل شخص حق المجوء إلى المحاكـ الوطنية المختصة إلنصافو 

 القانوف".الفعمي مف أية أعماؿ تنتيؾ الحقوؽ األساسية التي يمنحيا إياه الدستور أو 
: ُيعد مف المبادغ األساسية والبلزمة لحسف تنظيـ القضاء والتأكد عالنية أداء القضاء .ٗ

مف مدػ نزاىتو مبدأ عبلنية األداء القضائي أو مبدأ عبلنية الجمسات، ويقصد بو أف يتـ 
طبلع عميو عف طريق حضور النشاط القضائي في عبلنية، بحيث يتاح لكل شخص اال

وؿ عمى صورة مف محضر الجمسات العمنية، أو نشره عف طريق الجمسات أو الحص
وسائل اإلعبلـ، وتبدو أىمية مبدأ العبلنية في أنو يتيح لمرأؼ العاـ فرصة الرقابة عمى 

وىو ما يؤدؼ إلى زيادة الثقة في تطبيق القانوف ويؤكد عمى نزاىة  ،أداء القضاء لوظيفتو
حكاـ، وأف يبذؿ القاضي العناية الواجبة في القضاء مما يستتبع إحتراـ ما تقضي بو األ

 .(ٕ)عممو
ونظرًا ألىمية عبلنية أداء القضاء فقد أكدت عميو عدد مف اإلعبلنات والمواثيق الدولية، 
كما نصت عميو التشريعات الوطنية كأحد أىـ ضمانات  المحاكمة العادلة، حيث نصت 

أف " لكل إنساف عمى قدـ المساواة ( مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى ٓٔالمادة )

                                  
 .ٔ٘-ٓ٘د. عمي الحديدؼ، مرجع سابق، ص ؛ٕٗ( السيد راتب الوزني، مرجع سابق، صٔ)
 .ٖٚ-ٕٚسابق، ص المرجع اللحديدؼ، ( د. عمي إ)
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ومحايدة، نظرًا منصفًا  ةحق في أف تنظر قضيتو محكمة مستقمالتامة مع اآلخريف، ال
 وعمنيًا...".

: يمثل مبدأ قرينة البراءة أحد أىـ الحقوؽ األساسية التي يجب أف يتمتع بيا قرينة البراءة .٘
ت والمواثيق الدولية، كما كرستو اإلنساف، ونظرًا ألىميتو فقد أكدت عميو بعض اإلعبلنا

( ٔ/ٔٔالتشريعات الوطنية كأحد أىـ ضمانات  المحاكمة العادلة، حيث نصت المادة )
مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أف " كل شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئًا إلى 

 رتكابو ليا قانونًا في محاكمة عمنية...".اأف يثبت 
بر مبدأ احتراـ حقوؽ الدفاع مف المبادغ األساسية والضمانات : يعتاحترام حقوق الدفاع .ٙ

الضرورية لحسف سير القضاء، فيو مستمد مف القانوف الطبيعي حتى ولو لـ يوجد نص 
يقرره، وذلؾ الرتباطو الوثيق بميمة القاضي، فيو مبدأ أساسي وثابت ال يتغير، ويشكل 

راـ حقوؽ الدفاع " أنو ال يجوز حتاضمانة ضرورية لحسف أداء القضاء. ويقصد بمبدأ 
لمقاضي أف يفصل في منازعة ما، ويصدر حكمو فييا، إالَّ بعد سماع دفاع جميع األطراؼ، 
ويكفي تمكيف كل طرؼ مف إبداء ما لديو مف أوجو دفاع حتى ولو لـ يبدىا بالفعل ماداـ قد 

  .(ٔ)ُمكف مف ذلؾ"
ق الدولية، كما كرستو األنظمة وقد أكدت عمى ىذا المبدأ بعض اإلعبلنات والمواثي

( مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ ٔ/ٔٔوالقوانيف الوطنية في تشريعاتيا، حيث نصت المادة )
رتكابو ليا قانونًا في ااإلنساف عمى أف " كل شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئًا إلى أف يثبت 
 ف نفسو".محاكمة عمنية تكوف قد وفرت لو فييا جميع الضمانات البلزمة لمدفاع ع

: تعد سرعة الفصل في الدعوػ مف أىـ مقومات المحاكمة سرعة الفصل في الدعوى  .ٚ
في إجراء المحاكمة والنطق بالحكـ قد يمس بحقوؽ المتيـ، وُيعد  ءف البطأالعادلة، حيث 

 نوعًا مف الظمـ الذؼ يطالو في حالة ثبوت براءتو.
الدولية، كما كرستو األنظمة وقد أكدت عمى ىذا المبدأ بعض اإلعبلنات والمواثيق  

( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ ٖ/ٜالقانونية الوطنية في تشريعاتيا، حيث نصت المادة )
عمى أف " يقدـ الموقوؼ أو المعتقل بتيمة جزائية سريعًا إلى أحد القضاة  (ٕ)المدنية والسياسية

 ةوف مف حقو أف يحاكـ في ميمأو أحد الموظفيف المخوليف قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويك
 أو أف يفرج عنو...". لةمعقو 

                                  
 .ٙٙـ، بدوف ذكر دار وبمد النشر، صٖٜٚٔحتراـ حقوؽ الدفاع في اإلجراءات المدنية ، كتابات، ا( موتولسكي، ٔ)
 -( لبلطبلع عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية الدخوؿ عمى الموقع اإللكتروني:ٕ)

http://www.worldcoalition.org/ar/resourcecentre/document/id/6542771967 

http://www.worldcoalition.org/ar/resourcecentre/document/id/6542771967
http://www.worldcoalition.org/ar/resourcecentre/document/id/6542771967
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: وتعرؼ أسباب الحكـ بأنيا مجموعة األسانيد التي يقـو عمييا منطوقو تسبيب األحكام .ٛ
مف الناحية القانونية والواقعية معًا؛ وُيعد تسبيب األحكاـ مف أىـ الضمانات التي فرضتيا 

معاف القوانيف عمى القضاة، إذ ىو مظير قياميـ  بما عمييـ مف واجب تدقيق البحث وا 
النظر لمعرفة الحقيقة التي يعمنونيا فيما يفصموف فيو، وبو يسمموف مف مظنة التحكـ 
واالستبداد، فيجب أف يراعى في األسباب أف تكوف واضحة ومفصمة وكافية باإلقناع بما 

لى ما قصده قضى بو الحكـ في منطوقة، كما يجب أف تكوف األدلة متساندة ومؤدية إ
  .(ٔ)الحكـ منيا
فإف تسبيب الحكـ فيو حماية لمقاضي والمتقاضي، فيو يبعد كل الشبيات  وبناًء عميو

التي يمكف أف تكوف أساسًا لمتشكيؾ في نزاىة القضاء، كما أنو ُيعد مف مقومات الثقة في 
 القضاء.

انات وشروط مف أىـ ضم –سواًء باالستئناؼ أو النقض  –: ُيعد حق الطعف حق الطعن .ٜ
المحاكمة العادلة، فيو ييدؼ إلى تحقيق الجودة في األحكاـ القضائية مف خبلؿ 
مراجعتيا وتصحيحيا مف قبل الجيات القضائية العميا، كما أنو يوضح مدػ سبلمة 
ونزاىة األحكاـ والقرارات القضائية، ونظرًا ألىمية ىذا الحق، فقد تضمنتو بعض 

. كما كرستو القوانيف الوطنية في تشريعاتيا، حيث نصت اإلعبلنات والمواثيق الدولية
جريمة ( مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أف " كل شخص متيـ بٔ/ٔٔالمادة )

رتكابو ليا قانونًا في محاكمة عمنية تكوف قد وفرت لو فييا ايعتبر بريئًا إلى أف يثبت 
 جميع الضمانات البلزمة لمدفاع عف نفسو".

  

                                  
 ٖٜٔص  ، مرجع سابق،( د.جودة حسيف جياد، الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربيةٔ)

 ومابعدىا.
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 ةاخلامتـ
والذؼ حاولنا مف خبللو التوصل إلى معرفة األمف  –نصل في نياية ىذا البحث المتواضع 

 إلى عدد مف النتائج والتوصيات، كما يمي: –القانوني وأىميتو وعبلقتو بالقضاء 
 أوال: النتائج:

 وتشتمل عمى عدد مف النتائج أىميا:
ف يعبر عف حاجات اف األمف القانوني مبدأ ال يفترض جمود القانوف، فالقانو  .ٔ

المجتمع، ويتطور بتطورىا، ليذا يفترض أف يكوف تطور القانوف معروؼ المعالـ، 
 وأف ال تصدر القوانيف بأحكاـ غير متوقعة.

اف األمف القانوني ال يعني فقط حماية المراكز القانونية القائمة، واحتراـ الحقوؽ  .ٕ
ضًا وبنفس القوة إحتراـ المكتسبة وضمانيا في الحاضر والمستقبل، لكنو يعني أي

 التوقعات المشروعة.
اف األمف القانوني مف أىـ المبادغ التي تقـو عمى أساسيا دولة القانوف، كما أنو  .ٖ

مطمب أساسي لضماف ممارسة الحقوؽ والحريات األساسية، وشرط أساسي لتحقيق 
 أؼ تنمية أو تطور إقتصادؼ، فيو األداة لتوفير الثقة في الدولة وقوانينيا.

اف تحقيق األمف القانوني يعتبر المدخل األساسي لتحقيق األمف االجتماعي  .ٗ
والسياسي واالقتصادؼ، حيث ينبغي أف تكوف القواعد القانونية متوافقة مع مبادغ 

المعامبلت، وتساىـ في  استقرارالعدؿ والحكمة، لكي تحظى بالثبات القانوني وتؤمف 
 العاـ. االستقرارتحقيق 

عنصرًا حاسمًا في حل المنازعات، وىو جزء أساسي مف فكرة األمف  اف القضاء ُيعد .٘
 القانوني.

اف األمف القانوني مف المبادغ الشاممة التي تنطوؼ تحت غطائيا أنواع أخرػ مف  .ٙ
األمف ذات العبلقة بو، وعمى رأسيا األمف القضائي، والذؼ تحرص الدوؿ مف خبللو 

 ى الثقة في القضاء.عمى خمق مناخ مبلئـ لعمل القضاء، يبعث عم
القضائي أحد الحموؿ لتفادؼ القصور التشريعي، فيو يؤمف لمتشريع  االجتيادُيعد  .ٚ

مواكبة التطور في المجتمع، كما يساىـ في تفسير النصوص القانونية الغامضة 
ويكمل النقص فييا، إالَّ أنو رغـ ىذه األىمية قد يمس باألمف القانوني واألمف 

 المعامبلت والحفاظ عمى الحقوؽ. استقرارلى زعزعة القضائي، مما يؤدؼ إ
اف مبدأ عدـ رجعية القوانيف ىو أحد المبادغ المعبرة عف األمف القانوني، وىو ما ال  .ٛ

 بأثر رجعي. -وبقوة القانوف  -القضائي الجديد، والذؼ يطبق  االجتياديتوفر في 
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 ثانيًا: التوصيات:
 وتشتمل عمى عدد مف التوصيات أىميا:

ورة توضيح مفيـو األمف القانوني، واإلعتراؼ صراحًة باألمف القانوني واألمف ضر  .ٔ
 القضائي في الدساتير، وذلؾ بقصد ضماف تكريس حمايتيما عمى الوجو المطموب.

إنسانية لكل الكيانات  ةضرورة جعل األمف القانوني حقًا مف حقوؽ اإلنساف كقيم .ٕ
الجتماعية، باعتبارىا حقًا غير قابل داخل المجتمع، وذلؾ مف أجل تحقيق العدالة ا

 لمتنازؿ أو التجزئة.
تدعيـ األمف القانوني بأمف قضائي يبعث عمى الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضيف  .ٖ

 القضائي. االجتيادفي القضاء، مف خبلؿ تمكيف حق المجوء إلى القضاء، وتوحيد 
ل يمزمو ممارسة سمطتو تقييد سمطة القاضي التقديرية بضابط األمف القانوني، بشك .ٗ

 في تفسير النصوص القانونية مقيدًة بمفيـو األمف القانوني.
منح المحاكـ العميا سمطة إمكانية تفسير التطبيق المبلئـ لمقانوف، وذلؾ سعيًا إلى  .٘

إيجاد وحدة التطبيق القضائي، ووضع إطار قانوني مضبوط لعممية نشر األحكاـ 
 ور أحكاـ متناقضة ومتعارضة.واالجتيادات القضائية، لتبلفي صد

تخويل قاضي الموضوع طمب رأؼ المحكمة العميا بخصوص مسألة قانونية تتعمق  .ٙ
بنزاع معروض أمامو قبل البت فيو، وتقرير إجراءات صارمة يتـ إتباعيا قبل التراجع 

القضائي، بشكل  االجتيادعف اجتياد قضائي، حتى ال تستخدـ آلية التراجع عف 
 انوني واألمف القضائي.يمس باألمف الق

تباعيا فيما يتعمق باالجتياد القضائي عمى غرار التشريع، اة يجب وضع آلية واضح .ٚ
 االجتياد استقرارسواًء فيما يتعمق بسنو أو تعديمو أو إلغاءه أو نفاذه، بحيث تضمف 

القضائي، كونو أصبح مطمبًا حقوقيًا، نظرًا لما يكفمو مف توحيد لمحموؿ القضائية 
يا عمى نحو يرسخ الثقة في القضاء، ويكفل تحقيق األمف القانوني واألمف وتوقع

 القضائي.
إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل القضائية عمى المستوػ المحمي والدولي،  .ٛ

القضائي، وبصفة خاصة فيما  االجتيادتيدؼ إلى وضع آلية لمتخفيف مف مخاطر 
 ى غرار مبدأ عدـ رجعية القانوف. القضائي، وذلؾ عم االجتياديتعمق برجعية 
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 ملخــص رسالـة دكتىراه

ائـ االقتصادية عمى المستوػ المحمي ُتعد جريمة غسل األمواؿ مف أخطر أنواع الجر 
ؿ واإلقميمي والدولي، فعمى الرغـ مف كونيا جريمة الحقة لجرائـَ سبق ارتكابيا، ونتَج عنيا أموا

ـَ  يجرؼ غسميا، فإنيا أيًضا مصدر جديد لمماؿ الحراـ، كما أنيا جريمة تقود إلى ارتكاب جرائ
ف األمواؿ المتحصمة عف أنشطة ُأخرػ، فجوىر عممية غسل األمواؿ ىو قطع الصمة بي

 إجرامية وبيف أصِميا غيَر المشروع.
غير  االتجاركما أنو مع تزايد اإلجراـ المنظـ عبر الوطني وما يتبعو مف تزايد أنشطة 

المشروع بالمخدرات، إلى جانب الجرائـ التي يتولد عنيا قدر كبير مف اإليرادات، توافرت ثروة 
اإلجراـ المنظـ التي تبحث عف وسيمة إلخفاء أصميا غير  طائمة مف األمواؿ لدػ عصابات

ضفاء صفة المشروعية عمييا، األمر الذؼ يمكف ىذه العصابات مف ممارسة  المشروع، وا 
 عمميا اإلجرامي دوف الخوؼ مف اكتشاؼ أمرىا. 

لقد بينت في ىذه الدراسة مدػ تطور وتعقد عمميات غسل األمواؿ التي أصبَحت نشاًطا 
ع في ذاِتو، يحقق أرباًحا طائمة تعبر بالتوازؼ عف مقدار نمو األرباح غير غير مشرو 

المشروعة، كما أنيا عمميات تتميز بسرعة تطورىا لتواجو القواعَد والتشريعات الوطنية 
المطبقة؛ وذلؾ مف خبلؿ ابتكار وسائَل متجددة لتواكب التطور في عالـ التكنولوجيا، وتتمثل 

النفاذ إلى النظـ المصرفية وأسواؽ رأس الماؿ ونشاطات التأميف ىذه الوسائل فيما بيف 
المتعددة، مرورًا بصاالت ألعاب القمار وتجارة الذىب وباقي السمع والخدمات المجزئة، وانتياء 

 بغسل األمواؿ إلكترونيًا، عبَر شبكة اإلنترنت وغيرىا مف الوسائل واألساليب المستحدثة.
ميِط الضوِء عمى بياف ماىية ظاىرِة غسل األمواؿ، باعتبارىا وتتمثل أىمية الدراسة في تس

مف الظواىر اإلجرامية المستحدثة، والبنياف القانوني لجريمة غسل األمواؿ، والصعوبات التي 
تكتنف تقرير المسئولية الجنائية لممؤسسات المالية كشخص اعتبارؼ، فضبل عف دراسة أوجو 

 غسل األمواؿ. التعاوف الدولي واالقميمي في جريمة
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ـِ غسل األمواؿ في ابحاِثيـ، إال أف ما  وعمى الرغـ مف تناوؿ عدد مف الباحثيَف لجرائ
يميز ىذِه الدراسة أنيا جاءت شاممًة لجانبيف ىاميف مف وسائل المكافحِة ىما: الجانب 

في  الجنائي والجانب األمني، وقد حاولت مف خبلؿ ىذه الدراسة ايجاَد مرجٍع يؤمُّو الباحثوفَ 
 العمـو الجنائية والشرطية.

يثير موضوع جريمة غسل األمواؿ العديد مف المشكبلت: مشكبلت تثار في تحديد 
غير المشروع بالمخدرات  االتجارالشرط المسبق، فيل يقتصر عمى األمواؿ المتحصمة مف 

 فقط، أـ أنو يتسع ليشمل كافة صور األمواؿ المتحصمة مف الجريمة بصفة عامة.
مشكبلت أيضا كيفية مبلحقة نشاط غسل األمواؿ لدػ المؤسسات المالية، عمى ومف ال

اعتبار أف الجزء األكبر مف نشاط غسل األمواؿ يتـ لدييا. فما ىي االلتزامات التي تقع عمى 
 عاتق المؤسسات المالية لمحد مف نشاط غسل األمواؿ؟
لنظـ الوطنية باألحكاـ داخل ا االعتراؼوكذلؾ مف المشكبلت التي يثيرىا البحث مدػ 
المساس بمبدأ السيادة الوطنية  االعتراؼالجنائية الصادرة مف محاكـ دولة أخرػ، لما في ذلؾ 

 لكل دولة عمى إقميميا.
كما أنو قد تـ االعتماد عمى منيج المقارنة بيف التشريع المصرؼ واليمني، مف أجل بياف 

الستفادة منو وتطبيِقو في بمدؼ اليمف، مدػ التطور التشريعي الذؼ مرَّت بو مصر، لغرض ا
عبلوًة عمى إبراز أحدث النصوص الدولية المتعمقة بموضوع ىذه الدراسة، مع عدـ إغفاؿ دور 
الجيات الشرطية المعنية بمكافحة جرائـ غسل األمواؿ، وىو ما لـ تتناولو الدراسات السابقة، 

 وعمى وجو الخصوص في الجميورية اليمنية.
مدت إلى تقسيـ الدراسة إلى بابيف رئيسييف، سبَقيما فصل تمييدؼ مف أجل ذلؾ ع

وأردفت الدراسة بخاتمة اشتممت عمى أىـ النتائج والتوصيات، وقد خصصت الفصَل التمييدؼ 
لبياف ماىية جرائـ غسل األمواؿ، مف خبلؿ بياف تعريف غسل األمواؿ، ومعرفة العبلقة بيف 

 اف تطور مصادر جرائـ غسل األمواؿ ووسائل مكافحتيا.غسل األمواؿ والجريمة المنظمة، وبي
أما الباب األوؿ فقد خصصناه لدراسة المواجية الجنائية لجرائـ غسل األمواؿ وذلؾ مف 
خبلؿ تقسيمو إلى فصميف، خصَص الفصل األوؿ لبياف المواجية الجنائية لجرائـ غسل 

جية الجنائية لجرائـ غسل األمواؿ في األمواؿ دوليًا، أما الفصل الثاني فقد خصَص لبياف الموا
 القانونيف المصرؼ واليمني.
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وتـ بياف المواجية األمنية لجرائـ غسل األمواؿ في الباب الثاني الذؼ بدوره قسـ إلى 
فصميف، خصَص الفصل األوؿ لبياف المواجية األمنية اإلقميمية والدولية لجرائـ غسل األمواؿ، 

 اجية األمنية لجرائـ غسل األمواؿ في مصَر واليمف.والفصل الثاني خصَص لبياف المو 
كما أفَّ ىذِه الجيود، تتطمب مزيدًا مف االىتماـ والمتابعة، والتي لو ُوجَيت بشكل سميـ 
جياض عممياِتيا، ودحر مرتكبييا،  لكانت كفيمة بقمع جرائـ غسل األمواؿ وتمويل اإلرىاب، وا 

 متوافِر لدػ المجتمع الوطني والدولي بأسِرِه.كوَف نجاح المكافحة مرىوف بمستوػ الوعي ال
 جزىا عمى النحو اآلتي:و لقد تضمنت خاتمة ىذه الدراسة عددًا مف النتائِج والتوصياِت ن

 أواًل: أىم النتائج:
تعد جريمة غسل األمواؿ مف الجرائـ المنظمة، حيث تشترؾ عمميات غسِل األمواِؿ مع  -

ج الَيَرِمي والتخطيط واليدؼ الذؼ يكوف غالبًا جمع الجريمِة المنظمة، في التنظيـ والتدر 
األمواؿ الطائمة، وعمى الرغـ مف تحرؾ المجتمع الدولي لمواجية ىذه الجريمة، إال أف 

 خطَرىا في تزايد مستمر.
تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، ساىـَ بشكل كبير في انتشار عمميات غسل األمواؿ  -

المتقدمة، ويرجع ذلؾ إلى التقدـ الكبير في مجاؿ تقنية في جميع دوؿ العالـ النامية و 
المعمومات وتكنولوجيا االتصاؿ، حيث أصبَحت تتـ بشكل متسارع وفي زمٍف قياسي 
بواسطة الوسائل اإللكترونية، كالتحويبلت اإللكترونية لمنقود، والكارت الذكي، والشيكات 

از عممياِت غسل األمواؿ بسرعٍة اإللكترونية، وغيرىا مف الوسائل التي ساعَدت في إنج
 كبيرٍة.

( لسنة ٓٛلقد أحسَف المشرع المصرؼ صنعًا بتعديل نص المادة الثانية مف القانوف رقـ ) -
ـ بشأف مكافحة غسل األمواؿ والتي كانت قد أورَدت الجرائـَ األصميَة عمى سبيل ٕٕٓٓ

ذلؾ تجاوَز خروَج الحصر باتخاذه لؤلسموب المطمِق في تحديِد الجريمِة األصمية، وب
 اًل تصمح أف تكوَف محبًل لمغسل.ابعض الجرائـ التي ُتِدر عمى مرتكبِييا أمو 

كشَفت الدراسة عف وجود عدِة جيات تقـو بدور أمني في مواجية جرائـ غسل األمواؿ،  -
ذات طبيعة مدنية مثَل المجنة الوطنية لمكافحة غسل األمواؿ وتمويل جيات منيا 

ى وحدة جمع المعمومات المالية في اليمف، إال أفَّ ىذه األجيزة لـ اإلرىاب، عبلوًة عم
تسجل أنشطة مكافحة يعوؿ عمييا في مكافحة جرائـ غسل األمواؿ وتحتاج إلى مزيد مف 
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تفعيل دورىا، بينما في مصَر توجد أجيزة مكافحة متخصصة منيا وحدة مكافحة غسل 
 مف ىذه التجربة في اليمف.األمواؿ التي تقوـُ بدور فاعل يمكف االستفادة 

 التوصيات:أىم ثانيًا: 
ثمة أساليب أمنية ومصرفية لمكافحة جرائـ غسل األمواؿ، تقـو بيا الجيات المختصة،  -

إال أف غاسمي األمواؿ يحاولوف ابتكار أساليب ووسائل جديدة، األمر الذؼ يتطمب 
 تحديث الوسائل الراىنة، واستحداث وسائل مبلئمة لعالـ الغد.

ت الدولية، سواًء مف الباحث بإجراء مواءمة بيف التشريعات الوطنية والمعاىدايوصي  -
الموضوعية أو اإلجرائية في مكافحة غسل األمواؿ وتمويل اإلرىاب، مع  حيث القواعد

ـِ العممي  مراجعة التشريعات القانونية بيف الحيف واآلخر، وتعديِميا بما يتماشى مع التقد
 المجرموَف مف أساليب وطرٍؽ لمتخمص مف تبعات الجريمة.والتكنولوجي، وما يبتكره 

يوصي الباحث بضرورِة تركيز المشرع اليمني عمى إيجاد أجيزة أمنية متخصصة في  -
مكافحة جرائـ غسل األمواؿ عمى غرار ما ىو معموؿ بو في مصر، مف ذلؾ إنشاء 

ل دور اإلدارة وحدة لمكافحة غسل األمواؿ في جميع األجيزة األمنية المعنية، وتفعي
العامة لؤلمواؿ، واإلدارة العامة لمكافحة جرائـ المخدرات، مع ضرورِة التنسيِق والتنظيـ 

 بيف جيات إنفاذ القانوف.
وضع آليات عممية وتفعيل دور األجيزة المعنية في القياـ بعمميا لمكافحة جرائـ غسل  -

يزة األمنية المعنية األمواؿ لتبلفي الصعوبات وتذليل العقبات التي تواجييا األج
 .                                               بالمكافحة
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 دكتىراه ملخــص  رسالــة
 حـق الدولة يف مكافحة احلركات االنفصالًة

 )مع التطبًق على الىضع يف اجلمهىرية الًمنًة(

فػػػي نيايػػػة القػػػرف الماضػػػي ومػػػع بدايػػػة القػػػرف الحػػػالي ظيػػػرت  أكثػػػر مػػػف سػػػبعيف حركػػػة 
انفصػػالية فػػػي مختمػػػف دوؿ العػػالـ، وىنػػػاؾ حػػػوالي عشػػػروف حركػػة انفصػػػالية أعمنػػػت اسػػػتقبلليا 
نتيجػػػػػة لتفكػػػػػؾ االتحػػػػػاد السػػػػػوفييتي واالتحػػػػػاد اليوغسػػػػػبلفي، وكػػػػػاف االسػػػػػتفتاء طريقػػػػػا النحػػػػػبلؿ 

، ولـ يكف االستفتاء موفقا في انفصاؿ اسكتمندا تشيكوسموف اكيا، وانفصاؿ جنوب السوداف والقـر
 عف بريطانيا، ناىيؾ عما تحدثو ىذه الحركات مف حروب أىمية مدمرة. 

ومع نياية القرف الماضي فاجأ اليمنيوف العالـ بإعبلف وحدتيـ أرضا وشعبا، وتحقػق ليػـ 
ـ ٜٜٓٔمػف ٕٕو منػذ بدايػة ذلػؾ القػرف، ليكػوف يػـو حق تقرير المصػير الػذؼ ظمػوا يطػالبوف بػ

ىو موعد اعبلف الوحدة الوطنية لشعب اليمف في الشماؿ والجنوب. لكف وخبلؿ ربع  قرف مػف 
عمػر الوحػدة واجيػت الػيمف مشػكمة مػف ىػذا القبيػل، حػيف ظيػرت مجموعػة منشػقة عػف الحػػزب 

ـ بأعمػػػاؿ تمػػػرد عمػػػى الشػػػرعية االشػػػتراكي اليمنػػػي أغمػػػبيـ مػػػف أبنػػػاء المحافظػػػات الجنوبيػػػة لتقػػػو 
ـ وتطالػػػب بفػػػؾ ٜٜٗٔالدسػػػتورية لدولػػػة الوحػػػدة، ثػػػـ تطػػػور األمػػػر لػػػتعمف االنفصػػػاؿ فػػػي العػػػاـ 

 االرتباط عف الوحدة االندماجية. 
وفػػي خضػػـ الجػػدؿ حػػوؿ إيجػػاد حمػػوؿ ليػػذه المشػػكمة، يغيػػب عػػف المشػػيد الحػػديث حػػوؿ  

طالػب، ومػا ىػي حقػوؽ الدولػة القانونيػة األساس القانوني، والػذؼ يعػد الفيصػل الحاسػـ لتمػؾ الم
 لمتعامل مع مثل ىذه القضايا الساخنة.
لئلجابػػة عمػػى التسػػاؤؿ التػػالي: مػػا   -بشػػكل اساسػػي  –وفػػي ىػػذا اإلطػػار تسػػعي الدراسػػة 

موقػػف القػػانوف الػػدولي مػػف اإلجػػراءات القانونيػػة التػػي اتخػػذتيا حكومػػة الدولػػة اليمنيػػة وسػػمطاتيا 
لػػى أؼ حافظػػة عمػػى سػػيمالمختمفػػة لم ادتيا وسػػبلمتيا اإلقميميػػة فػػي مختمػػف الظػػروؼ السػػابقة؟ وا 

 مدػ استخدمت حقوقيا وواجباتيا الدولية التي كفل ليا القانوف الدولي العاـ؟
وتػػـ تنػػاوؿ موضػػوع الدراسػػة مػػف خػػبلؿ ثػػبلث إطػػارات، اإلطػػار الزمنػػي: يتنػػاوؿ البحػػث 

الوحػدة اليمنيػة. واإلطػار المكػاني:  ـ، وما بعدىا وىي الفترة التي تحققت فييػآٜٜٔالفترة مف 
اإلطػػػار الموضػػػوعي: يتمثػػػل فػػػي التركيػػػز عمػػػى مػػػدػ قانونيػػػة و  يتمثػػػل فػػػي الجميوريػػػة اليمنيػػػة.
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مطالػػػب الحػػػراؾ االنفصػػػالي ومػػػا ىػػػي المشػػػروعية القانونيػػػة فػػػي نطػػػاؽ القػػػانوف  الػػػدولي العػػػاـ 
 لتعامل الدولة االـ مع مطالب واعماؿ الحركات االنفصالية. 

وكل قسـ إلػى بػابيف اثنػيف، حيػث جػاءت أبػواب القسػـ  ،إلى قسميف الدراسة تقسيـوقد تـ 
األوؿ لتتحدث عف ماىية االنفصاؿ والحركات المطالبة بو مع بياف ألىػـ المشػاكل االنفصػالية 
فػػي العػػالـ، وفػػي الجميوريػػة اليمنيػػة، مػػف خػػبلؿ الفصػػل األوؿ مػػف البػػاب األوؿ، أمػػا الفصػػل 

اف نشػػػأة الػػػدوؿ فػػػي القػػػانوف الػػػدولي العػػػاـ مػػػع توضػػػيح الوجػػػود المػػػادؼ الثػػػاني: فقػػػد تػػػـ فيػػػو بيػػػ
 والقانوني لنشأة الدولة عف طريق االنفصاؿ. 

أمػا البػاب الثػاني ومػف خػبلؿ فصػمو األوؿ فقػد اخػتص ببيػاف التكييػف القػانوني لمطالػب  
ىيػػػة الحركػػػات االنفصػػػالية مػػػف منظػػػور القػػػانوف الػػػدولي العػػػاـ. والفصػػػل الثػػػاني جػػػاء ليبػػػيف ما

الحقػػػوؽ والواجبػػػات التػػػي أقرىػػػا القػػػانوف الػػػدولي العػػػاـ لتمارسػػػيا الدولػػػة األـ كػػػي تحػػػافع عمػػػى 
سػػػػبلمتيا اإلقميميػػػػة ووحػػػػدتيا الوطنيػػػػة، ومػػػػا اآلثػػػػار القانونيػػػػة عمػػػػى سػػػػيادة الدولػػػػة فػػػػي حالػػػػة 

 االنفصاؿ. 
ية، ثػـ يبػدأ القسػـ الثػاني والػذؼ يحمػل عنػواف تعامػل الدولػة األـ مػع الحركػات االنفصػال  

فكاف لزاما عمى الباحث اف يتناوؿ ىذا العنواف مف خبلؿ دراسة تفعيل حق الدولة األـ لمتعامل 
مع مطالب وأعماؿ الحركات االنفصالية، مف واقع اختصاصيا وسمطانيا الداخمي حيث سػعت 
الدولػػة إلػػى تطبيػػق حقوقيػػا الدوليػػة وممارسػػتيا فعميػػا، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ سػػرد عػػدد مػػف حػػاالت 

التػػي وقفػػت حكومػػة الػػدوؿ أماميػػا وقفػػة ثابتػػة مػػف خػػبلؿ تفعيػػل حقيػػا فػػي االسػػتقبلؿ  االنفصػػاؿ
التشريعي والقضائي، ثـ تناوؿ الباحث في الفصل الثػاني مػف ىػذا البػاب ممارسػة الدولػة لحقيػا 

مػػف  نطبلقػػاً افػػي البقػػاء ومنػػع التػػدخل لػػدعـ الحركػػات االنفصػػالية، باعتبػػار ذلػػؾ شػػأف داخمػػي و 
حتراـ مبدأ عدـ التدخل في الشؤوف الداخمية، ومبدأ  االحتػراـ المتبػادؿ بػيف واجبات الدوؿ في ا

 الدوؿ.
لػػى البػػاب األخيػػر مػػف ىػػذه الدراسػػة والػػذؼ عػػرج الباحػػث فيػػو لتوضػػيح تعامػػل الدولػػة مػػع  وا 
الحركات المنفصمة في نطاؽ اختصػاص الدولػة الخػارجي، بعػد أف صػار االنفصػاؿ شػبو متحقػق 

  -تحقػػػػق الفاعميػػػػة -ي تقريػػػػر المصػػػػير أو لتحقػػػػق مبػػػػدأ المشػػػػروعية إمػػػػا النطبػػػػاؽ مبػػػػدأ الحػػػػق فػػػػ
باعتبارىما المبدأيف األكثر ارتباطا بموضوع الدراسة، كذلؾ تـ بياف موقف الػدوؿ والقػانوف الػدولي 
مف إعبلف الحركة استقبلليا مف جانب واحد؟ وقد تـ تخصيص فصل لكل مبدأ مف ىذه المبػادغ 

 القانونية عمى حدة.
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الدراسة قد بدأت بيذه المقدمة، فواجبًا عمى الباحث إكماليا بخاتمػة تمخػص فييػا وبما أف 
النتػػائج والمقترحػػات التػػي خرجػػػت بيػػا ىػػذه الدراسػػػة، وىػػذا بعػػض مػػا وفقنػػػا فيػػو رب العػػزة مػػػف 
استخبلص بعض نتائج ىذه الدراسة والتي ستكوف مقسمة إلى قسميف، األوؿ: يكوف مخصصًا 

، والثػػاني: سيخصػػص لمنتػػائج الخاصػػة بالجانػػب التطبيقػػي وىػػو مػػا لنتػػائج الدراسػػة بصػػفة عامػػة
 يخص الجميورية اليمنية ومشاكل االنفصاؿ فييا. وذلؾ كما يمي:

 النتائج العامة:-
 مف خبلؿ الحاالت االنفصالية المختمفة التي تناولتيا الدراسة، وجد أف :

ية االنفصاؿ اسػتنادًا إلػى مبػدأ يرػ غالبية آراء فقياء القانوف الدولي إلى القوؿ بعدـ مشروع -
ف ىذا المبػدأ يحمػى الػدوؿ مػف االعتػداء عمػى بعضػيا الػبعض إذا كػاف أالسبلمة اإلقميمية و 

 توافر المفيـو القانوني لمدولة ممكنًا ألية وحدة منفصمة.
الوجػػػود القػػػانوني لمدولػػػة الناشػػػئة عػػػف طريػػػق االنفصػػػاؿ يبػػػدأ بػػػإعبلف االسػػػتقبلؿ، ويتحقػػػق  -

الػػدولي، وبعػػد االنتيػػاء إلػػى تكييػػف إعػػبلف االسػػتقبلؿ عمػػى أنػػو  العتػػراؼابالحصػػوؿ عمػػى 
ادعػػػاء بتػػػوافر خصػػػائص الشخصػػػية الدوليػػػة وطمػػػب لبلعتػػػراؼ، ولكػػػف فػػػي حالػػػة إعػػػػبلف 

 االستقبلؿ باالتفاؽ مع الدولة السمف يكوف ادعاء يممؾ معو دليل إثباتو. 
نسػػانية كثيػػرًا مػػا تسػػتخدـ لتبريػػر أثبػت الواقػػع أف حقػػوؽ اإلنسػػاف وحقػػوؽ األقميػػات والحالػػة اإل -

 التدخل في الشؤوف الداخمية لتحقيق أىداؼ سياسية أو مكاسب اقتصادية.
الدولي في حالة إعػبلف االسػتقبلؿ مػف جانػب واحػد.  االعتراؼمبدأ الفعالية ىو الذؼ يحكـ  -

وتتحقػػػق الفعاليػػػة فػػػي ىػػػذه الحالػػػة بتػػػرؾ الدولػػػة األـ كػػػل محػػػاوالت اسػػػتعادة سػػػيادتيا عمػػػى 
إلقميـ أو عجزىا تمامًا عف ذلؾ، والقاعػدة التػي تحكـػ ىػذه المسػألة أنػو طالمػا بقػى الصػراع ا

 يكوف سابقًا ألوانو. االعتراؼقائمًا ومتواصبل فإف 
 الحمول والمقترحات التي خرجت بيا الدراسة:-

يجػػب عمػػى الػػدوؿ أف تتعػػرؼ عمػػى المشػػكمة بشػػكل صػػحيح و اف تضػػع الحمػػوؿ المناسػػبة  -
وواقعية ومنطقية لمصمحة الوطف في المقاـ االوؿ، والحد مف توسػع المشػكمة بصورة عادلة 

 حتى ال يصل ضررىا إلى خارج حدود الدولة. 
تفعيػػػل دسػػػتور الدولػػػة بخصػػػوص المشػػػكمة و النظػػػر إلػػػى مػػػا جػػػاء فيػػػو فيمػػػا يخػػػص مثػػػل  -

المطالب االنفصالية ومدػ شػرعية ىػذه المطالػب، وكػذلؾ النظػر فيمػا قامػت بػو الدولػة مػف 
مػػػف حيػػػث بمػػػا قامػػػت بػػػو مخولػػػة مػػػف الدسػػػتور ىػػػي جػػػراءات حيػػػاؿ ىػػػذه الجماعػػػة، ىػػػل إ



 االنفصاليــة احلركـات مكافحة يف الدولة حــق
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 س أف نصوص الدستور ال تخالف قواعد القانوف لدييا.اصبلحياتيا وعمى أس
ىػػذا  يجػػب التشػػدد مػػف قبػػل القػػانوف الػػدولي فػػي رفػػض االنفصػػاؿ مػػف جانػػب واحػػد، واعتبػػار -

لنظػػػاـ الػػػدولي، فالتسػػػاىل فػػػي ىػػػذا ركنػػػًا أساسػػػيًا مػػػف األركػػػاف التػػػي يقػػػـو عمييػػػا ا الػػػرفض
الموضوع سيقوض األمف واالستقرار العالمي وليذا فإف ىذا الػرفض سػيبقى دوف تغييػر فػي 
المسػتقبل، وىػو مػػا يعنػي أف رىػاف االنفصػػالييف عمػى تغيػر موقػػف دوؿ العػالـ مػف قضػػيتيـ 
لحػػػدوث تغيػػػػر فػػػػي المصػػػػالح ىػػػػو رىػػػػاف خاسػػػػر، فيػػػػذا الموقػػػػف يتقػػػػدـ عمػػػػى أؼ مصػػػػمحة 

  ادية أو استراتيجية، لمدوؿ الكبرػ.اقتص
النظػػػر إلػػػى كػػػل قضػػػايا الحركػػػات االنفصػػػالية فػػػي كػػػل دوؿ العػػػالـ والتعامػػػل معيػػػا بػػػنفس  -

 المعايير وبنفس آلية التعامل، وأف تكوف النزاىة ىي عنواف تدخل المجتمع الدولي. 
 الحمول والمقترحات الخاصة:-

يصػاؿ رسػالة ليـػ بػأف االنفصػاؿ قريػب إ يياـ الجنوبييف بأحبلـ لػف تتحقػق مػف خػبلؿإعدـ  -
فػػػؾ  –سػػـػ الدولػػػة أو خطػػػوات االنفصػػػاؿ االمنػػػاؿ، ومػػػا تبقػػػى سػػػوػ بعػػػض تفاصػػػيل حػػػوؿ 

لػػف يػػؤدؼ إال إلػػى مزيػػد مػػف القيػػود عمػػى قيػػادات الجنػػوب أنفسػػيـ،  -ارتبػػاط، فدراليػػة مؤقتػػة 
لظػروؼ وىػو مػا ستفرضػو عمػييـ ا -بمػا دوف ذلػؾ ف يقبمو سسيتصرفوف بواقعية و  يافيـ حين

ييػػاميـ، إسػػيمقوف معارضػػة مػػف قبػػل الكثيػػر مػػف الجنػػوبييف الػػذيف تػـػ و  -الداخميػػة والخارجيػػة
 مف قبل قياداتيـ السياسية ونخبيـ الفكرية بأف تحقيق االستقبلؿ أمر سيل.

يطػػػرح أنصػػػار القضػػػية الجنوبيػػػة أف الوحػػػدة قامػػػت بالشػػػراكة بػػػيف الجنػػػوب والشػػػماؿ، وىػػػذا  -
 ياسية لكنو غير صحيح مف الناحية القانونية.األمر صحيح مف الناحية الس

لمطػالبيـ ضػمف الدولػة الواحػدة  أدعو قادة الحراؾ التفكير بواقعية والبحث عف حموؿ واقعية -
 التي ىي الخيار الوحيد والممكف عمى األقل في المدػ القصير والمتوسط.

مػػػف طغيػػػاف ينبغػػػي عمػػػى الشػػػمالييف الحريصػػػيف عمػػػى الوحػػػدة أف يتفيمػػػوا خػػػوؼ الجنػػػوبييف  -
الكثػػػرة الشػػػمالية، وليػػػذا عمػػػييـ أف يتقبمػػػوا صػػػيغًا وحمػػػواًل تمػػػنح الجنػػػوبييف بعػػػض االطمئنػػػاف 

 لمقبوؿ بالوحدة.
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 خص رسالة دكتىراهـمل
 دور التحكًم يف تسىية منازعات العقىد اإلدارية 

 الًمين واألردنٌ )دراسة مقارنة( نيوفقًا للقانىن

دارية الوطنية، والدولية، تناولت ىذه الدراسة، دور التحكيـ في تسوية منازعات العقود اإل
مػػف أىػػـ العقػػود التػػي تقػػـو بيػػا اإلدارة لغػػرض تسػػيير قػػد مػػف الػػيمف واألردف، كػػوف الع فػػي كػػلٍ 

المرفق العاـ بانتظاـ واطراد، واليدؼ مػف مثػل ىػذه العقػود ىػو تحقيػق مصػمحة عامػة، بعكػس 
 عقود القانوف الخاص التي تيدؼ إلى تحقيق مصمحة خاصة.

فإنػػػو قػػػد ونظػػرًا لموضػػػع الخػػاص الػػػذؼ يمتػػػاز بػػو العقػػػد اإلدارؼ، عػػف غيػػػره مػػػف العقػػود، 
بالعديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث، إلػػى جانػػب قيػػاـ بعػػض التشػػريعات بتنظػػيـ نصػػوص  حظػػي

خاصػػػة تتفػػػق مػػػع قواعػػػد ومبػػػادغ القػػػانوف  قانونيػػػةخاصػػػة بالقضػػػاء اإلدارؼ، فوضػػػعت قواعػػػد 
طراد، وبما يساعد في تحقيق التوازف بيف  اإلدارؼ؛ بما ييدؼ إلى سير المرفق العاـ بانتظاـ وا 

ية، والمصػمحة الخاصػة، مػف جيػة أخػرػ، أخػذًا فػي االعتبػار تغميػب المصمحة العامة، مف ج
 األولى عمى الثانية. 

وبػػالنظر إلػػى الواقػػع العممػػي، نجػػد أف النظػػاـ القضػػائي المخػػتص بػػالنظر فػػي منازعػػات 
العقود اإلدارية، يختمف مف بمد إلى أخر، ومف نظاـ إلى أخر، فيناؾ مػف يتبػع نظػاـ القضػاء 

وبيػػذا فػػإف الػػدوؿ التػػي تأخػػذ بنظػػاـ القضػػاء  ع نظػػاـ القضػػاء المػػزدوج.الموحػػد، وىنػػاؾ مػػف يتبػػ
المػػزدوج، تعتبػػر القضػػاء االدارؼ الجيػػة الوحيػػدة المختصػػة بنظػػر المنازعػػات اإلداريػػة، بعكػػس 
القضػػاء الموحػػد الػػذؼ ُيعطػػي لمقضػػاء العػػادؼ إمكانيػػة الفصػػل فػػي جميػػع المنازعػػات بمػػا فييػػا 

 المنازعات اإلدارية.
لػـ يعػد  -فػي ظػل النظػاـ القضػائي المػزدوج  -ذلػؾ؛ فػإف القضػاء اإلدارؼ وبالرغـ مف  

الوحيػػد المخػػتص بالفصػػل فػػي منازعػػات العقػػود اإلداريػػة، بػػل ظيػػر إلػػى جانبػػو نظػػاـ التحكػػيـ، 
والػػذؼ ُيعػػد أسػػموبًا اسػػتثنائيًا لمفصػػل فػػي منازعػػات العقػػود اإلداريػػة، وكػػذلؾ الحػػاؿ مػػع القضػػاء 

 الموحد.
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نظػػاـ التحكػػيـ نجػػد أنػػو لػػـ يكػػف وليػػد المحظػػة بػػل عرفػػو اإلنسػػاف منػػذ وبػػالنظر إلػػى تػػاريخ 
القدـ، كونو مف الػنظـ األقػدـ ظيػورًا مقارنػة بالنظػاـ القضػائي، فقػد كػاف مػف الوسػائل المجديػة 
والفعالػػة فػػي حػػل المنازعػػات لػػدػ العصػػور القديمػػة، كمػػا أف العػػرب عرفػػوا ىػػذا النظػػاـ وطبقػػوه 

اإلسػػػبلـ، وأخػػػذت بػػػو  مجيػػػئف بعػػػد و ذلػػػؾ العػػػرب والمسػػػممقبػػػل مجػػػيء اإلسػػػبلـ، وعرفػػػو بعػػػد 
مختمػػػف التشػػػريعات الحديثػػػة فػػػي العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ، ويػػػتـ تطبيقػػػو حاليػػػًا فػػػي الػػػيمف، واألردف، 
ومصر، وفرنسا، وغيرىا مف الدوؿ األخرػ، وبيذا أصبح نظاـ التحكيـ مف المظاىر القانونية 

 حل المنازعات المدنية، والتجارية، واإلدارية.المتبعة، ومف أىـ الوسائل الموازية لمقضاء في 
ومواكبػػة لمتطػػور المسػػتمر الػػذؼ يشػػيده نظػػاـ التحكػػيـ فػػي شػػتى المجػػاالت، قامػػت أغمػػب 
التشػػريعات بتنظػػيـ العديػػد مػػف النصػػوص الخاصػػة بػػالتحكيـ؛ ويرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى مػػا 

والمنازعػات اإلداريػة  يمتاز بو ىذا النظاـ مف سرعة، وسػرية، فػي حػل المنازعػات بشػكل عػاـ،
بشػػػكل خػػػاص، حيػػػث بػػػدأ ىػػػذا النظػػػاـ يظيػػػر كنظػػػاـ عػػػالمي جػػػدير بحػػػل المنازعػػػات اإلداريػػػة 

 الدولية، والتي ىي أساسًا مف اختصاص القانوف العاـ.
ولـ يقتصر األمر عمى ذلؾ، بل قامػت بعػض التشػريعات بػإفراد نصػوص قانونيػة تسػمح 

ت العقػػود اإلداريػػة الوطنيػػة، وىػػذا مػػا أثػػار جػػداًل مػػف خبلليػػا بػػالمجوء إلػػى التحكػػيـ فػػي منازعػػا
فقييًا، وقضائيًا، كبيرًا حوؿ مدػ جواز المجػوء إلػى التحكػيـ فػي ىػذا النػوع مػف المنازعػات مػف 
عدمػػػو، ومػػػا ىػػػو األسػػػاس القػػػانوني فػػػي ذلػػػؾ، ومػػػا ىػػػي اآلليػػػات المتبعػػػة فػػػي تنفيػػػذ مثػػػل ىػػػذه 

دور التحكػػيـ فػػي دراسػػة، والتػػي تناولػػت األحكػػاـ، وىػػذا مػػا تػػـ بحثػػو تفصػػيبًل مػػف خػػبلؿ ىػػذه ال
مػػف الػػيمف، واألردف، حيػػث بينػػت  لٍ تسػػوية منازعػػات العقػػود اإلداريػػة الوطنيػػة، والدوليػػة، فػػي كػػ

وجية نظر التشريع، إلى جانب وجية نظر الفقػو، والقضػاء، مػف المجػوء إلػى التحكػيـ فػي ىػذا 
ريػة، إلػى جانػب بيػاف مشػروعية النوع مف المنازعات، وأظيرت ماىية التحكػيـ فػي العقػود اإلدا

 المجوء إلى التحكيـ في منازعات العقود اإلدارية.
تعػػػالج الدراسػػػة مشػػػػكمة أف نظػػػاـ التحكػػػػيـ قػػػد سػػػػمب اإلدارة العامػػػة مظيػػػػرًا مػػػف مظػػػػاىر 
سػػػػمطتيا وسػػػػيادتيا، خصوصػػػػًا فػػػػي العقػػػػود اإلداريػػػػة التػػػػي تكػػػػوف الدولػػػػة طرفػػػػًا فييػػػػا بصػػػػفتيا 

 رة منزلة األفراد العادييف.الرسمية، وىذا بدوره ينزؿ اإلدا
كمػػػا أف المجػػػوء إلػػػى التحكػػػيـ فػػػي منازعػػػات العقػػػود اإلداريػػػة، قػػػد ال ينسػػػجـ مػػػع نظريػػػات 
ومبادغ القانوف اإلدارؼ، عبلوة عمى أف نظاـ التحكيـ يسمب اختصاص القضاء الػوطني عػف 

 نظر النزاع اإلدارؼ، مما يقرب العقود اإلدارية مف عقود القانوف الخاص.



 اإلدارية العقود منازعات تصوية يف التحكيه دور
 (مقارنة )دراشة واألردني الينين ننيللقانو وفقًا

 م2019 فبراير (2دد )ـالع 226

 أىمية الدراسة من ناحيتين: األولى نظرية، والثانية عممية.وتكمن 
فمػػف الناحيػػة النظريػػة؛ تبػػدو أىميػػة الدراسػػة فػػي ضػػرورة إيجػػاد الحمػػوؿ القانونيػػة المناسػػبة 
لئلجابػػة عػػف التسػػاؤالت التػػي قػػد تثػػار أثنػػاء ىػػذه الدراسػػة، إلػػى جانػػب التسػػاؤالت األخػػرػ التػػي 

 موضوع.كانت السبب الرئيسي في اختيار ىذا ال
أما مف الناحية العممية؛ فتبدو أىمية الدراسة في التطور اليائل الػذؼ يشػيده العػالـ عمػى 
مختمػػف األصػػعدة، والتػػي يترتػػب عمييػػا إبػػراـ العديػػد مػػف العقػػود بػػيف الدولػػة، والطػػرؼ المتعاقػػد 

 معيا، والتي تتضمف شرط المجوء إلى التحكيـ.
لمجػػػوء إلػػػى التحكػػػيـ فػػػي منازعػػػات العقػػػود وتيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى بيػػػاف مػػػدػ إمكانيػػػة ا

اإلدارية، مف خبلؿ عرض وجية نظر التشريعات محل المقارنة، إلى جانب عػرض وجيػة نظػر 
بػػػػداء بعػػػػض اآلراء  الفقػػػػو والقضػػػػاء المقػػػػارف، إضػػػػافة إلػػػػى بيػػػػاف آليػػػػات تنفيػػػػذ أحكػػػػاـ التحكػػػػيـ، وا 

 والمقترحات التي يراىا الباحث كمما كاف ذلؾ ممكنا.
ىػػذه الدراسػػة عمػػى التعريػػف بنظػػاـ التحكػػيـ فػػي مجػػاؿ العقػػود اإلداريػػة، مػػف يقتصػػر نطػػاؽ 

خبلؿ البحث في موقف التشػريع اليمنػي والتشػريع األردنػي، إلػى جانػب البحػث فػي موقػف الفقػو، 
 والقضاء، مع االستعانة ببعض التشريعات األخرػ كمما كاف ذلؾ ممكنًا.

لتحكػيـ فػي منازعػات العقػود اإلداريػة، ومػا إضافة إلػى ذلػؾ، سػيتـ بيػاف أىميػة المجػوء إلػى ا
 يحققو ىذا النظاـ مف أىمية خاصة بالنسبة لئلدارة، أو الطرؼ المتعاقد معيا.

إلػػػػى جانػػػػب البحػػػػث فػػػػي الطبيعػػػػة القانونيػػػػة لمتحكػػػػيـ فػػػػي عقػػػػود اإلدارة، وبيػػػػاف التكييػػػػف 
ني لمجػػوء إلػػى القػػانوني التفػػاؽ التحكػػيـ فػػي عقػػود اإلدارة، ومػػف ثػػـ البحػػث فػػي األسػػاس القػػانو 

التحكيـ في منازعات العقود اإلدارية الوطنية، والدولية، واآلليات المتبعة فػي التنفيػذ لمثػل ىػذه 
 األحكاـ.

 وقد خمصت الدراسة إلى خاتمة مختصرة تخمميا بعض النتائج، والتي من أىميا: 
موجػػب أف المشػػرع اليمنػػي قػػد أجػػاز المجػػوء إلػػى التحكػػيـ فػػي منازعػػات العقػػود اإلداريػػة ب -ٔ

ـ، عػػف ٜٜٙٔ( لسػػنة ٖٓقػػانوف خػػاص بقضػػايا الدولػػة، وىػػو قػػانوف قضػػايا الدولػػة رقػػـ )
مف طريق التحكيـ الحكومي، في حيف أف المشرع األردني قد أجاز ذلؾ بصورة ضمنية، 

 ـ.ٕٔٓٓ( لسنة ٖٔخبلؿ نص المادة الثالثة مف قانوف التحكيـ األردني رقـ )
اء المػزدوج، وال يوجػد فػي الػيمف أؼ قػانوف خػاص إف المشرع اليمني لـ يأخذ بنظاـ القض -ٕ

نما يتـ نظر المنازعات اإلدارية عف طريق القضاء العادؼ، وىػذا مػا  بالقضاء اإلدارؼ، وا 
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يؤدؼ إلى إثقاؿ كاىل القضاء اليمني بالعديد مف القضايا التي تحتاج إلى سنوات عديػدة 
 لمفصل فييا.

قػػد خػػبل مػػف الػنص عمػػى اختصػػاص محكمػػة أف قػانوف القضػػاء اإلدارؼ األردنػػي الجديػد،  -ٖ
القضػػاء اإلدارؼ بػػالنظر فػػي منازعػػات العقػػود اإلداريػػة، وبيػػذا يكػػوف المشػػرع األردنػػي قػػد 
وسع مف اختصاص المحاكـ العادية، فمنحيا الحق في نظػر جميػع منازعػات العقػود بمػا 

فييػا، وىػذا فييا منازعات العقود اإلدارية، والتي تحتاج إلػى فتػرات ليسػت باليينػة لمفصػل 
عمى المثوؿ أمػاـ القضػاء  -ما يجعل أطراؼ العقد اإلدارؼ يفضموف المجوء إلى التحكيـ 

 لتبلفي مثل ىذه السمبيات.  -العادؼ 
أف ىيئات ومؤسسات التحكيـ األجنبيػة قػد تتبػع بعػض الػدوؿ العظمػى، فتنحػاز بأحكاميػا  -ٗ

ذمـ والػوالءات ألعضػاء لصالح ىذه الدوؿ عمى حساب الدوؿ النامية، مف خبلؿ شػراء الػ
 ىيئة التحكيـ.

ـ الخاصػة بػػاالعتراؼ ٜٛ٘ٔأف الػيمف مػف الػدوؿ غيػر المصػادقة عمػى اتفاقيػة نيويػورؾ لسػنة  -٘
 وتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، بينما األردف مف الدوؿ المصادقة عمييا.

اص، إف المشػرع األردنػي قػد نظػػـ عمميػة تنفيػذ أحكػاـ التحكػػيـ األجنبيػة بموجػب قػانوف خػػ -ٙ
 في حيف لـ ينظـ المشرع اليمني ذلؾ.

إف المشػػػػرع األردنػػػػي قػػػػد نػػػػص عمػػػػى أف تصػػػػديق محكمػػػػة التمييػػػػز عمػػػػى قػػػػرار محكمػػػػة  -ٚ
االستئناؼ برفض األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ، يترتب عميو سقوط اتفاؽ التحكيـ، في حػيف 

 لـ ينص المشرع اليمني عمى ذلؾ.
بلف يترتػػب عميػػو وقػػف تنفيػػذ حكػػـ إف المشػػرع اليمنػػي قػػد نػػص عمػػى أف رفػػع دعػػوػ الػػبط -ٛ

التحكيـ إلى أف تقضي المحكمة باالستمرار فيو، في حيف لـ ينص المشرع األردني عمى 
 .ذلؾ

 :اآلتي كما تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات، تمثل أىميا في
أف الباحث يتمنى عمى المشرعيف اليمني واألردني النص صراحة عمى جواز المجوء إلػى  -ٔ

منازعػػات العقػػود اإلداريػػة مػػف خػػبلؿ إضػػافة نػػص فػػي قػػانوف التحكػػيـ يجيػػز  التحكػػيـ فػػي
 ذلؾ.

يتمنػػػػػى الباحػػػػػث عمػػػػػى المشػػػػػرع األردنػػػػػي إدراج منازعػػػػػات العقػػػػػود اإلداريػػػػػة ضػػػػػمف كمػػػػػا  -ٕ
 اختصاص محكمة القضاء اإلدارؼ.
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ويتمنػػى الباحػػث عمػػى المشػػرع اليمنػػي سػػرعة إنشػػاء قضػػاء إدارؼ مخػػتص، يشػػمل جميػػع  -ٖ
بما في ذلؾ منازعات العقود اإلدارية، لمػا مػف ذلػؾ مػف تخفيػف عمػى  المنازعات اإلدارية

إضافة إلى حث المشرع األردني عمى إضافة  العبء الممقى عمى عاتق القضاء العادؼ.
اختصػػاص الفصػػل فػػي منازعػػات العقػػود اإلداريػػة ضػػمف اختصػػاص المحكمػػة اإلداريػػة، 

ومف باب أولػى أف يكػوف ىػو  كوف ىذا القضاء ىو المختص أصبًل بالمنازعات اإلدارية،
 المختص أيضًا بالفصل في منازعات العقود اإلدارية.

يػػػرػ الباحػػػث أف عمػػػى المشػػػرعيف اليمنػػػي واألردنػػػي تنظػػػيـ عمميػػػة التحكػػػيـ فػػػي منازعػػػات  -ٗ
العقود اإلدارية بموجب نصوص قانونية وطنية تمنح االختصاص بنظر منازعػات العقػود 

كيـ وطنية كمجاف التحكيـ الحكومي، لما فػي ذلػؾ مػف اإلدارية الوطنية والدولية لمجاف تح
 ضماف لحياد ىذه المجاف، وتجنب لشراء الذمـ والوالءات لمجاف التحكيـ األجنبية. 

يوصي الباحث المشرعيف اليمنػي واألردنػي، بالعمػل عمػى تأىيػل عػدد مػف المحكمػيف فػي  -٘
داريػػػة المسػػػتحدثة، مجػػػاؿ العقػػػود اإلداريػػػة، ليتسػػػنى ليػػػـ الوقػػػوؼ عمػػػى طبيعػػػة العقػػػود اإل

ومعرفػػة أحكاميػػا، وخصائصػػيا، والغايػػة منيػػا، بيػػدؼ االسػػتعانة بيػػـ عنػػد تشػػكيل ىيئػػات 
 ولجاف التحكيـ التي تكوف الدولة طرفًا فييا.

يتمنػػى الباحػػث عمػػى المشػػرع اليمنػػي تنظػػيـ عمميػػة تنفيػػذ أحكػػاـ التحكػػيـ األجنبيػػة بموجػػب  -ٙ
االجنبيػػة األردنػػي، خصوصػػًا وأف الػػيمف قػػانوف خػػاص أسػػوة بقػػانوف تنفيػػذ أحكػػاـ التحكػػيـ 

ـ الخاصة بػاالعتراؼ وتنفيػذ ٜٛ٘ٔمف الدوؿ غير المصادقة عمى اتفاقية نيويورؾ لسنة 
 أحكاـ التحكيـ األجنبية.

يوصي الباحث المشرع اليمني النص عمى أف تصديق المحكمة العميا عمى قػرار محكمػة  -ٚ
عميػػو سػػقوط اتفػػاؽ التحكػػيـ، لمػػا االسػػتئناؼ القاضػػي بػػرفض تنفيػػذ حكػػـ التحكػػيـ يترتػػب 

لذلؾ مف دور بارز في قطع الخصومات، إلى جانػب سػد الطريػق أمػاـ الطػرؼ المسػتفيد 
 ومنعو مف االستناد عمى الحكـ لرفع دعوػ أخرػ أو فتح نزاع جديد.

يتمنػػى الباحػػث عمػػى المشػػرع األردنػػي إضػػافة نػػص إلػػى قػػانوف التحكػػيـ يجيػػز وقػػف تنفيػػذ  -ٛ
( مػف قػانوف ٗ٘رؼ بسبب الطعف فييا بػالبطبلف، أسػوة بػنص المػادة )أحكاـ التحكيـ اإلدا

ـ وتعديبلتػػػو، فبيػػػذا الػػػنص يػػػتـ تػػػدارؾ حػػػاالت ٕٜٜٔ( لسػػػنة ٕٕالتحكػػػيـ اليمنػػػي، رقػػػـ )
التنفيػػػذ التػػػي ال يمكػػػف التراجػػػع عنيػػػا، أو إعادتيػػػا إلػػػى مػػػا كانػػػت عميػػػو، فػػػي حػػػاؿ الحكػػػـ 

 .بالبطبلف
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