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واعـد
راءات   ق  ج  ـلـــة   وا  مج 

ــي  ال
ـر ف  ش  الن   

 

 : قــواعــــــد النشـــر:أولً 
تقديمو لمنشر في مجمة أخرل، كأف ال يككف جزءان مف  أكيجب أف يككف البحث جديدان لـ يسبؽ نشره،  .ُ

 جزءان مف كتاب سبؽ نشره. أكالماجستير  أكرسالة الدكتكراه 
عند كتابة البحث التعمؽ المكضكعي الدقيؽ، كطرح الحمكؿ المناسبة لممشكمة محؿ البحث بما  ىيراع .ِ

كتطكير المعرفة القانكنية، عمى أف ال يزيد عدد  ،يساىـ في معالجة القضايا األمنية كاالجتماعية
 ممة ىكامش كمراجع كمالحؽ البحث.( شاA4( صفحة مطبكعة )َٓصفحات البحث عف )

يمتـز الباحث بأصكؿ البحث العممي، كقكاعده العامة، كاألمانة العممية، كمراعاة التكثيؽ العممي الدقيؽ  .ّ
البحث، تتضمف المصادر  نيايةالمراجع في صفحات مستقمة بلمراجع البحث، بحيث يخصص قائمة 

 ا بدأن بالمراجع العربية ثـ األجنبية.المراجع التي أشير إلييا في المتف، كيتـ ترتيبيك 
كتشرح مرقمة بحسب تسمسميا، كيراعى كتابتيا  ،تكتب اليكامش بأرقاـ تسمسمية مستقمة لكؿ صفحة .ْ

 بالخط المتبع في كتابة األبحاث كااللتزاـ بما يمي:
 سنة النشر، رقـ الصفحة. مكاف النشر، البحث، دار النشر،  أكالكتب: اسـ المؤلؼ، عنكاف الكتاب  -
البحث، اسـ الدكرية، العدد، مكاف النشر، تاريخ  كاتب البحث، عنكافالدكريات كالمجالت العممية:  -

 النشر، الصفحة.
 النت: مراعاة ما سبؽ مع كتابة الرابط كتاريخ الدخكؿ لصفحة النت. إلىيراعى عند الرجكع  -
خاليان مف األخطاء المغكية   Word + PDFلكتركنية  يقدـ البحث مطبكعان في نسخة كرقية كنسخة ا .ٓ

 عمى أف تككف الخطكط المستخدمة في البحث ىي:
 غير بارز. (ُْ)بنط   Simplified Arabicالبحث بالخط  -
غير  (ُِ)المباحث نفس الخط حجـ  ،Pt Bold Headingبارز نكعو  (ُِ)عناكيف الفصكؿ حجـ -

بارز في منتصؼ الصفحة، كيتـ كتابة العناكيف الجانبية  (ُِ)كالمطالب نفس النكع حجـ  ،بارز
 ف تكضع عناكيف الفصكؿ كالمباحث في بداية الصفحات.أغير بارز عمى  (ُِ)بالبنط 

 .(َُ)بالحجـ  Simplified Arabicكتابة اليكامش بالخط  -
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واعـد
راءات   ق  ج  ـلـــة   وا  مج 

ــي  ال
ـر ف  ش   الن 

 
 

أعماؿ فكرية ما لـ  مالمنشكرة، أك مراجعات الكتب، أك أ األبحاثال تدفع المجمة مكافآت مالية مقابؿ  .ٔ
 تكف بتكميؼ مف ىيئة تحرير المجمة.

 يخضع ترتيب البحكث المنشكرة في المجمة العتبارات فنية. .ٕ
الشرطة، كالتي  تككف أكلكية النشر لألبحاث المقدمة مف أعضاء ىيئتي التدريس كالباحثيف بأكاديمية .ٖ

تعالج القضايا األمنية كاالجتماعية، كتسيـ في تطكير المعرفة القانكنية، مع مراعاة تاريخ تسميـ 
 البحث لمدير تحرير المجمة في صكرتو النيائية المعدة لمنشر.

 : إجراءات النشر:ثانياً 
 ترسؿ البحكث باسـ رئيس التحرير. .ُ
 مف تاريخ التسميـ. خالؿ ثالثيف يكمان يتـ إخطار الباحث بما يفيد تسمـ بحثو  .ِ
جازتو مف ىيئة إمف ذكم االختصاص في مجاؿ البحث بعد  اثنيف يرسؿ البحث إلى محكميف .ّ

 التحرير، عمى أف يتـ التحكيـ في مدة ال تتجاكز أربعة أسابيع مف تاريخ إرساؿ البحث لمتحكيـ.
ثمانية أسابيع عمى األكثر مف تاريخ يخطر الباحث بقرار صالحية البحث لمنشر مف عدميا خالؿ  .ْ

 تسميـ البحث.
في حالة كركد مالحظات مف المحكميف، ترسؿ المالحظات إلى الباحث إلجراء التعديالت الالزمة،  .ٓ

 عمى أف تعاد خالؿ مدة أقصاىا شير.
ال يحؽ لمباحث إعادة نشرىا في ك  ،تصبح البحكث كالدراسات المنشكرة ممكان لمركز بحكث الشرطة .ٔ

 مف المركز. ةآخر دكف الحصكؿ عمى مكافقة كتابي مكاف
 لبحثو بالمغة العربية كاإلنجميزية ال يزيد عف مائتيف كممة. يرفؽ الباحث ممخصان  .ٕ

التقيد بقواعد أعضاء ىيئتي التدريس والباحثين  وتطمب ىيئة تحرير المجمة من    
جراءات النشر عند تقديم   .تيمايم ودراسثحابأوا 
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 كاخ احملمٍح تاتفاقٍح جزميح احلزب ضذ ادلمته
     و  1949جىٍف انزاتعح نسىح 

  مطهـر علي صالح أنقــع .دأ.

 ز ـــً ادلعاصـــاو انقاوُوـــانىظ
 حـــنهحصاوــــح انذتهُماسٍــ

 عبدالله صالــح الصمــاط .دعقود.

 حـذَد سهغــاخ انضثــظ 
 فــــً  انظــــزَف االستثىائــٍح  

 (  مقـــارنــــــةة ــــــدراس )

 د محمــد القدميـيحمــو .دعمود.

 /انٍمىٍحدلزجعٍح انقاوُوٍح نهمفاَضاخ انٍمىٍحا 
 و2020 -و2014نهفرتج مه:

 )دراســـة تـحـميميـــة(

 علي قطوش محمد .دعقود.
 دَر انــــزقاتــــــح انـــذاتٍـــــح 

 ز األداء انشــزعـــًــفــً تغٌُـ
 مصعب حسن العمر طـه .درائد.

 

 مهخصــاخ انزسائـم
 



       

 
 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد

 

 بقلم/ اللواء / عبدالكريم أمري الدين احلوثي
 رئيس اجمللس األعلى لألكادميية -وزير الداخلية 

ٓعترب األمً حاج٘ ملح٘ ّضسّزٓ٘ علٙ املطتْٚ الفسدٖ ّاجلناعٕ لبين اإلىطاٌ 

انَّزِي أَطْؼًََهُى يٍِّ جُىعٍ }ال ميكً العٔش ّاإلبداع ّالتطْز بدّىُ، مثلُ مثل الغراٛ قال تعاىل: 
 . صدق اهلل العظٔه [4]قشٌش:. {وَآيَنَهُى يٍِّْ خَىْف

الطعاو باألمً ألٍنٔتُ ّضسّزتُ لإلىطاٌ ّاجملتنع، - جلعصّ -فقد قسٌ اهلل 

فْظٔف٘ الشسط٘ األضاضٔ٘ تتنثل يف محآ٘ اليظاو العاو بعياصسِ الثالث٘ )األمً العاو، 

 ّالصح٘ العام٘، ّالطكٔي٘ العام٘(.
ّمتثلللللل ٍلللللرِ الْظٔفللللل٘ اآللللل٘ منآللللل٘ اإلىطلللللاٌ ّاجملتنلللللع ملللللً اجلسميللللل٘ ّاجمللللللسم ،    

از ّالطنأىٔيلللللل٘ للفللللللسد ّاجملتنللللللع، ّالْضللللللٔل٘ املثلللللللٙ لتحقٔلللللل    ّتللللللْف  األمللللللً ّاالضللللللتقس 

ٍللللرِ الغآلللل٘ ٍللللٕ التعللللاٌّ الْثٔلللل  ّاملطللللطْل بلللل  اجملتنللللع ّميتطلللل  الشللللسط٘ مللللً  للللالل   

الشلللللللعْز املشلللللللجلم ّاملطلللللللطْلٔ٘ اجلناعٔللللللل٘ يف التصلللللللدٖ للن لللللللسم  ّا لللللللازج  علللللللً        

ً٘ للن تنع ميَه بإىفاذ الق  اىٌْ علَٔه.القاىٌْ قبل ّقْع اجلسمي٘ ّبعدٍا، محآ

ٍللللرا التعللللاٌّ الْثٔلللل  بلللل  اجملتنللللع ّزجللللال الشللللسط٘ يف اجملللللال االجتنللللاعٕ املتنثللللل         

بإىفللللاذ القللللاىٌْ ّتطبٔلللل  العداللللل٘ علللللٙ مللللً تيطبلللل  علللللَٔه بأضللللسع ّقلللل  ّبأقللللل  لفلللل٘        

ّبشلللللعْز علللللالة باملطلللللطْلٔ٘ الدٓئللللل٘ ّالْطئللللل٘ ّاأل القٔللللل٘ ٓطلللللنٙ الشلللللسط٘ اجملتنعٔللللل٘،       

حنللللْ  طللللٔد الشللللسط٘ اجملتنعٔلللل٘ مللللً  للللالل التعللللاٌّ        ّضتنضللللٕ ّشازٗ الدا لٔلللل٘ ق للللدماً  

ّاالحللللللجلاو بلللللل  ميتطلللللل  الشللللللسط٘ ّاملللللللْاطي ، يف  ْٓللللللد العنللللللل األمللللللين اجملتنعللللللٕ       

ّتقْٓلللللللل٘ اجلبَلللللللل٘ الدا لٔلللللللل٘ للللللللللٔنً: األز  ّاإلىطللللللللاٌ يف ظللللللللل العللللللللدّاٌ ّامصللللللللاز،    

ّضللللللتعنل ّشازٗ الدا لٔلللللل٘ علللللللٙ تشلللللل ٔع ّدعلللللله   ادمئلللللل٘ الشللللللسط٘ ّمس للللللص  للللللْ         

تطللللْٓس ّ للللدٓ  الللللربامو التدزٓبٔلللل٘ ّالبحلللل  العلنللللٕ  للللا ٓعللللصش الشللللسا ٘       الشللللسط٘ يف

 .       مطتقباًل إٌ شاٛ اهلل األمئ٘ اجملتنعٔ٘ ، ّحيق  الشسط٘ اجملتنعٔ٘

  ،،واهلل املوفق
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 جزمية احلزب ضـد املمتلكات احملمية

 م9191باتفاقية جهيف الزابعة لسهة 
 

  

 

 :ــدادـــــإعـــ

 مطهـــر علــي صــاحل أنقـــع .د أ.  

  اجلنــائيالقانون  أستاذ

  جامعة احلديدة  -كلية الشريعة والقانون
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 ملـخــص الدراســــة

 
ـ لحمايػػػة األشػػػخاص المػػػدنييف كالممتمكػػػات ُْٗٗكضػػػعت اتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة لسػػػنة 

أثناء العمميات القتالية، أك أثناء احتالؿ أحد األطػراؼ ألراضػي  سكاءن المدنية في زمف الحرب، 
الطرؼ اآلخر. كبالنسبة لحماية الممتمكات بيف المشرع الػدكلي ماىيػة ىػذه الممتمكػات، ككضػع 

 ، كأكجب عمى المخاطبيف باالتفاقية االلتزاـ بتمؾ القكاعد.قكاعد حمايتيا
كيسػػتيدؼ ىػػذا البحػػث تحديػػد الممتمكػػات المحميػػة بيػػذه االتفاقيػػة أثنػػاء العمميػػات القتاليػػة 
كأثنػػاء االحػػتالؿ، كبيػػاف الشػػركط الػػالـز تكافرىػػا لتكتسػػب الحمايػػة، كبيػػاف أىػػـ كسػػائؿ الحمايػػة 

تبار المشػرع الػدكلي االعتػداء عمػى ىػذه الممتمكػات  جريمػة الدكلية، كىي الحماية الجنائية، باع
 حرب .

كلػػذلؾ، سػػكؼ نتنػػاكؿ ىػػذه الجريمػػة فػػي ثالثػػة مباحػػث: نخصػػص األكؿ لصػػكرة الجريمػػة 
أثناء العمميات القتالية، كثانييما لصكرة الجريمة أثناء االحتالؿ؛ أما المبحث الثالث فنخصصو 

 بعرض النتائج كإلشارة ألىـ التكصيات. ألحكاـ المسؤكلية كالعقاب، كنختـ البحث

ABSTRACT 
 

The Fourth Geneva Convention of 1949 was established for the protection of 
civilians and civilian’s property in wartime; whether during combat operations or 
during the occupation of one side's territories by another side. With regard to the 
protection of property, the international law had identified these properties and sat 
the rules for their protection, and obligated the addressees of the agreement to 
abide by those rules. 

This research aims to identify the property protected by this convention during 
hostilities and during occupation, and to clarify the conditions that must be met in 
order to gain protection, then to explain the most important means of international 
protection, which is international criminal protection; according to international law 
considering any attack on these properties as “a war crime”. 

Therefore, we will explain this crime in three chapters; the first is devoted to the 
crime during combat operations, and the second to the crime during the occupation, 
and the third topic is devoted to the provisions of responsibility & punishment. then 
we conclude the research with the presentation of results and most important 
recommendations. 



       و9191جزمية احلزب ضد املنتلكات احملنية باتفاقية جييف الزابعة لسية 
            

3 

 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

 ة:ـــدمـكامل
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى رسكلو الصادؽ األميف كعمى آلو كأصحابو 

 أجمعيف؛ أما بػعد:
ضػػػعت ، كي (ُ)ـُْٗٗآب/أغسػػػطس  ُِالمعمػػػـك أف اتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة المؤرخػػػة فػػػي 

لحمايػة األشػخاص المػػدنييف كالممتمكػات المدنيػػة فػي كقػت الحػػرب، ككػاف اعتمػػاد ىػذه االتفاقيػػة 
 – (ِ)ُْٓلممػػػادة  كفقػػػان  -عقػػػب أحػػػداث الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة. كقػػػد كضػػػعت ىػػػذه االتفاقيػػػة 

الػػث لالتفاقيػػات السػابقة ليػا. أم أف ىػػذه االتفاقيػة مكممػة لمقسػػميف الثػاني كالث كتطػكيران  اسػتكماالن 
ـ؛ كبػػالعكدة ليػػذه الالئحػػة َُٕٗـ، كسػػنة ُٖٗٗمػػف الالئحػػة الممحقػػة باتفػػاقيتي الىػػام لسػػنة 

خاصػػػػة  ِٖ -ِٓنجػػػػد: أف القسػػػػـ الثػػػػاني منيػػػػا كرد بعنػػػػكاف  العمميػػػػات العدائيػػػػة ، كأف المػػػػكاد 
؛ كأف القسػػـ الثالػػث منيػػا كرد (ّ)بحمايػػة المػػدنييف كالممتمكػػات المدنيػػة أثنػػاء العمميػػات العدائيػػة 
تتعمػؽ بحمايػة المػدنييف  ٔٓ-ِْبعنكاف  السمطة العسػكرية فػي أرض دكلػة العػدك ، كأف المػكاد 

 . (ْ) كالممتمكات المدنية أثناء االحتالؿ
                                  

( اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ مف قبؿ المؤتمر الدبمكماسي لكضع اتفاقيات دكلية لحماية ضحايا ُ)
 ُِـ ، كبدأ تنفيذىا بتاريخ ُْٗٗآب/أغسطس  ُِنيساف/أبريؿ إلي  ُِالحركب المعقكد في جنيؼ خالؿ الفترة مف 

تفاقية عمى أنو: ) يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية بعد ستة شيكر مف ىذه اال ُّٓـ ، فقد نصت المادة َُٓٗتشريف األكؿ/أكتكبر 
مف تاريخ إيداع صكيف لمتصديؽ عمي األقؿ. كبعد ذلؾ، يبدأ نفاذىا إزاء أم طرؼ ساـ متعاقد بعد ستة شيكر مف تاريخ 

، ـُّٗٗؾ، إيداع صؾ تصديقو ( ) راجع: حقكؽ اإلنساف: مجمكعة صككؾ دكلية، المجمد األكؿ، األمـ المتحدة، نيكيكر 
؛ كأيضا: مكسكعة اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني، إصدار بعثة المجنة ُُِٔ، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1 رقـ 

 -www.icrc.org(، كراجع أيضان : ِِْـ، ص ََِِسنة  ،الدكلية لمصميب األحمر بالقاىرة، القاىرة
عمى أنو: ) بالنسبة لمعالقات القائمة بيف الدكؿ المرتبطة باتفاقية الىام المتعمقة بقكانيف كعادات  ُْٓ( نصت المادة ِ)

، كالتي تشترؾ ـَُٕٗتشريف األكؿ/أكتكبر  ُٖأك المعقكدة في  ـُٖٗٗتمكز/يكنيو  ِٗالحرب البرية، سكاءن المعقكدة في 
كالثالث مف الالئحة الممحقة باتفاقيتي الىام المذككرتيف(. كقد يقاؿ في ىذه االتفاقية ، تكمؿ ىذه االتفاقية القسميف الثاني 

لـ تكف مكجكدة في ذلؾ  بأف ىذا النص: ينصرؼ فقط إلى الدكؿ التي كانت مرتبطة باتفاقيتي الىام، كأف ثمة دكؿ حاليان 
ؿ العالـ، كالدكؿ التي كجدت الكقت؛ إال أف الكاقع أف الدكؿ التي كانت مرتبطة بتمكما االتفاقيتيف كانت تمثؿ أغمب دك 

لقكاعد التكارث الدكلي، فإف  ، إنما كجدت بعد الحرب العالمية األكلى، أك بعد الحقبة االستعمارية بشكؿ عاـ، ككفقان أخيران 
لـ تنظـ كؿ األحكاـ الكاردة  –كما سنرل  –ـ ُْٗٗالنص يشمميا أيضان؛ كفضال عف ذلؾ، فإف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة 

ـ لـ ينظـ سكل ُٕٕٗـ، كأف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة َُٕٗكما القسميف مف الئحة اتفاقية الىام لسنة في ذل
جانب كاحد مف حماية الممتمكات المدنية أثناء فترة األعماؿ القتالية، كذلؾ بمنع اليجـك عمى األعياف المدنية، كلـ يتطرؽ 

 ؿ.  لحماية الممتمكات المدنية أثناء فترة االحتال
الباب الثاني مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  –فيما يتعمؽ بحماية المدنييف كالممتمكات المدنية  -( كىذا القسـ يكممو كيطكره ّ)

مف االتفاقية، كالمكاد  ِٔ-ُّـ الذم كرد بعنكاف  الحماية العامة لمسكاف مف بعض عكاقب الحرب  المكاد ُْٗٗلسنة 
 كات المدنية.خاصة بحماية الممتم ِّ-ُِ، ُٗ-ُْ
( ىذا القسـ يكممو كيطكره الباب الثالث مف اتفاقية جنيؼ الرابعة الذم كرد بعنكاف  كضع األشخاص المحمييف ْ)

، ٕٓ،ٔٓ، ٓٓ، ّٓكمعاممتيـ ، كخصص القسـ الثالث منو لحماية المدنييف كالممتمكات المدنية أثناء االحتالؿ، كالمكاد 
 .  مخصصة لحماية الممتمكات المدنية َٔ

http://www.icrc.org-/
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مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمػى أنػو: )تنطبػؽ  ِكلذلؾ، فقد نصت الفقرة األكلى مف المادة 
ح آخػػر ينشػػب بػػيف طػػرفيف أك أكثػػر ىػذه االتفاقيػػة فػػي حالػػة الحػػرب المعمنػػة أك أم اشػتباؾ مسػػم

مػػف األطػػراؼ السػػامية المتعاقػػدة، حتػػى لػػك لػػـ يعتػػرؼ أحػػدىا بحالػػة الحػػرب (، كقػػررت الفقػػػرة 
في جميػع حػاالت االحػتالؿ الجزئػي  - أيضان  –الثانية مف المادة نفسيا أنو: ) تنطبؽ االتفاقية 

جػػػو ىػػػذا االحػػػتالؿ مقاكمػػػة أك الكمػػػي إلقمػػػيـ أحػػػد األطػػػراؼ السػػػامية المتعاقػػػدة، حتػػػى لػػػك لػػػـ يكا
 مسمحة(.

ـ كالمػػكاد المكممػػة ليػػا فػػي الئحػػة اتفاقيػػة ُْٗٗكمػف ثػػـ، فػػإف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لسػػنة 
ـ تحمي المػدنييف كالممتمكػات المدنيػة، كأف مخالفػة قكاعػد الحمايػة الدكليػة، َُٕٗالىام لسنة 

كاف االنتيػاؾ ضػد المػدنييف باالعتػداء  سكاءن لالتفاقية، كتعد  جريمة حرب ،  جسيمان  انتياكان تعد 
عمػػى حقػػكقيـ اإلنسػػانية كػػالحؽ فػػي الحيػػاة كالسػػالمة كالحريػػة كغيرىػػا مػػف حقػػكؽ اإلنسػػاف، أك 

 باالعتداء ضد الممتمكات المدنية. 
مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة عمػػى  ُْٕكبالنسػػبة لحمايػػة الممتمكػػات المدنيػػة، نصػػت المػػادة 

، ىػي التػي تتضػمف أحػد األفعػاؿ (ُ)تشػير إلييػا المػادة السػابقة  أف: ) المخالفات الجسيمة التي
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك ممتمكات محميػة باالتفاقيػة: ... تػدمير كاغتصػاب 
الممتمكػػات عمػػي نحػػك ال تبػػرره ضػػركرات حربيػػة، كعمػػي نطػػاؽ كبيػػر، بطريقػػة غيػػر مشػػركعة، 

 ُْٔلممػادة  كفقػان  -كأككػؿ إلػى الػدكؿ المتعاقػدة  كتعسفية(. أم أف المشرع الدكلي جـر الفعػؿ،
تقريػػػر العقػػػاب الجنػػػائي فػػػي تشػػػريعاتيا الكطنيػػػة؛ كمػػػا أككػػػؿ إلػػػى الػػػدكؿ المتعاقػػػدة مالحقػػػة  -

مػف اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة عمػى أنػو: )يمتػـز  ُْٔ، فقد نصت الفقرة الثانية مػف المػادة (ِ)الجناة
ؿ ىذه المخالفات الجسيمة أك بػاألمر باقترافيػا، كؿ طرؼ متعاقد بمالحقة المتيميف باقتراؼ مث

ألحكاـ تشػريعو،  ، إذا فضؿ ذلؾ، كطبقان أيضان كانت جنسيتيـ. كلو  كبتقديميـ إلي محاكمة، أيان 
الطرؼ المذككر أدلة  لأف يسمميـ إلي طرؼ متعاقد معني آخر لمحاكمتيـ ما دامت تتكفر لد

 اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص(. 
العقد األخير مف القرف العشػريف حػدث تطػكر كبيػر فػي القػانكف الجنػائي الػدكلي، بيد أنو في 

بكضع نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكليػة الػذم اعتمػد مػف قبػؿ مػؤتمر األمػـ المتحػدة 

                                  
تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أم إجراء مف االتفاقية عمى أنو: ) ُْٔنصت الفقرة األكلى مف المادة ( ُ)

تشريعي يمـز لفرض عقكبات جزائية فعالة عمي األشخاص الذيف يقترفكف أك يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه 
 التالية(.االتفاقية المبينة في المادة 

ـ، كطككيك ُْٓٗ( كانت تنشأ محاكـ دكلية خاصة مؤقتة لنظر بعض مف جرائـ الحرب، مثؿ: محكمة نكرمبرغ ِ)
ـ، ُّٗٗاألمف الدكلي: يكغكسالفيا سنة  المحكمتيف المتيف نصبيما مجمس كأيضان ـ عقب الحرب العالمية الثانية؛ ُْٔٗ

بمناسبة الحرب األىمية التي اندلعت في الدكلتيف؛ ككانت تنشأ بنظاـ  مرتكبي جرائـ الحرب  ـ لمحاكمةُْٗٗكركاندا سنة 
 ، أم أف اختصاصيا يقتصر عمى أفعاؿ معينة كمجرميف محدديف.إنشائياخاص بيا، كتختص بنظر األفعاؿ السابقة عمى 
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ـ. ُٖٗٗتمكز/يكليػػػك  ُٕالدبمكماسػػػي لممفكضػػػيف المعنػػػى بإنشػػػاء محكمػػػة جنائيػػػة دكليػػػة بتػػػاريخ 
 .(ُ)بيذا النظاـ القانكف الجنائي الدكلي بشقيو المكضكعي، كاإلجرائي كالكاقع أنو اكتمؿ 

  مػػف نظػػاـ ركمػػا األساسػػي لممحكمػػة ْ)أ(   ِ/ٖكفػػي شػػأف ىػػذه الجريمػػة، نصػػت المػػادة 
ـ عمػػػػى أنػػػػو: ) تعنػػػػى  جػػػػرائـ الحػػػػرب : االنتياكػػػػات الجسػػػػيمة ُٖٗٗالجنائيػػػػة الدكليػػػػة لسػػػػنة 

، أم فعػػػػؿ مػػػػف األفعػػػػاؿ التاليػػػػة ضػػػػد ـُْٗٗآب/أغسػػػػطس  ُِالتفاقيػػػػات جنيػػػػؼ المؤرخػػػػة 
األشخاص أك الممتمكات الذيف تحمػييـ أحكػاـ اتفاقيػة جنيػؼ ذات الصػمة: إلحػاؽ تػدمير كاسػع 
النطػػػػاؽ بالممتمكػػػػات كاالسػػػػتيالء عمييػػػػا، دكف أف تكػػػػكف ىنػػػػاؾ ضػػػػركرة عسػػػػكرية تبػػػػرر ذلػػػػؾ، 

 كبالمخالفة لمقانكف، كبطريقة عابثة(.
( كقػد لممتمكـات المحميـة باتقاقيـة جنيـر الراب ـةجريمة الحرب ضـد اكمكضكع البحث: )

 تناكلتو ألىميتو، في نطاؽ محدد، بمنيج عممي خاص، كخطة مفصمة:
 سبب البحث في الموضوع: -1

 سببيف رئيسييف:  –جرائـ الحرب بصفة عامة  كأيضان  –دفعني لدراسة ىذه الجريمة 
ي الػػػػػدكلي، بشػػػػػقيو : عممػػػػػي أكػػػػػاديمي، يتمثػػػػػؿ فػػػػػي شػػػػػرح القػػػػػانكف الجنػػػػػائالســـــبب ا ول

كتابة متخصصة في ىػذا المجػاؿ  –حتى اآلف  -المكضكعي كاإلجرائي، باعتبار أنو ال يكجد 
لفقيػػػاء القػػػانكف الجنػػػائي اليمنيػػػيف، كال يكجػػػد قسػػػـ خػػػاص لمقػػػانكف الجنػػػائي الػػػدكلي فػػػي كميػػػات 

 الحقكؽ في الجامعات اليمنية.
منطقػػػة العربيػػػة بالػػػذات، ألف : كاقػػػع الحػػػاؿ فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط كالالســـبب الثـــاني

القرف الثامف عشر كحتى اآلف، كرغػـ أف االسػتعمار  المنطقة العربية في حالة حرب دائمة منذي 
، فقػػػد ظمػػػت الػػػدكؿ دائمػػػان  اسػػػتعماريان  فػػػي المنطقػػػة، بعػػػد أف أكجػػػد كيانػػػان  األجنبػػػي انتيػػػى ظاىريػػػان 

لػػدكؿ االسػػتعمار التقميديػػة اسػػتخدمتيا فػػي حركبيػػا البػػاردة. كلػػـ يتكقػػؼ  كىامشػػان  العربيػػة محيطػػان 
 . (ِ)في المنطقة األمر عند ذلؾ، بؿ أكجدت حركبان 

                                  
لالنتياكات الجسيمة  مف ىذا النظاـ العقكبة الجنائية ٕٕفمف الناحية المكضكعية : كضع المشرع الدكلي في المادة  (ُ)

القسـ  -بحؽ  -المبادئ العامة لمقانكف الجنائي التي تعد  – ّّ -ِِالمكاد  –لمقانكف الدكلي، كما كضع في الباب الثالث 
مف النظاـ  ٓالعاـ لمقانكف الجنائي الدكلي؛ كمف الناحية اإلجرائية: كجدت محكمة جنائية دكلية دائمة، تختص كفقان لممادة 

اإلبادة الجماعية، كالجرائـ ضد اإلنسانية، كجرائـ الحرب، كجريمة العدكاف؛ ككجد نظاـ إجرائي جنائي خاص  بنظر جريمة
بيذه المحكمة الجنائية تضمنو النظاـ كالكثائؽ المكممة لو، كتكمف أىمية كجكد المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة في أنيا تعد 

ني عند تقاعسو أك عدـ رغبتو في محاكمة مرتكبي الجرائـ التي تختص بنظرىا لمقضاء الكط مكمالن  جنائيان دكليان  قضاءن 
المحكمة الجنائية الدكلية ) راجع: د. مطير عمي صالح أنقع، جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ األكلى 

الجميكرية  –الشرطة، صنعاء  ـ، مجمة العمـك القانكنية كاالجتماعية، الصادرة عف جامعة سبأ كأكاديميةُْٗٗلسنة 
 (. ْـ، ص ََِِاليمنية، العدد السادس 

 الحتالؿ العراؽ.      ( كالحرب العراقية اإليرانية، كدفعت العراؽ الحتالؿ دكلة الككيت، تمييدان ِ)
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، عقػػػب ثػػػكرات الربيػػػع العربػػػي، انيػػػارت مؤسسػػػات بعػػػض الػػػدكؿ العربيػػػة، كتفككػػػت كأخيػػػران 
منظكمػػػػػات جيكشػػػػػيا، كتكزعػػػػػت ممتمكاتيػػػػػا عمػػػػػى جماعػػػػػات متصػػػػػارعة عمػػػػػى السػػػػػمطة؛ فعػػػػػاد 

الستعمار األجنبػي إلػى المنطقػة العربيػة مػرة ثانيػة، كلكػف عبػر ككػالء لػو فػي المنطقػة، تسػمى ا
. كاالحػػػػتالؿ أيضػػػػان  دكؿ ، فاسػػػػتخدمت األخيػػػػرة الجماعػػػػات المتصػػػػارعة الكطنيػػػػة كػػػػككالء ليػػػػا 

 لمممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الرابعة.   كتدميران  ، كأكثر نيبان ، كأشد حقدان الجديد أكثر قبحان 
 أىمية البحث: -2

نمػػػا تشػػػمؿ  أىميػػػة دراسػػػة ىػػػذا المكضػػػكع ال تقتصػػػر عمػػػى الناحيػػػة العمميػػػة األكاديميػػػة، كا 
 الناحية العممية:

لدراسػة ىػذا المجػاؿ  فمف الناحية العممية: يعد إضافة لمقانكف الجنائي الدكلي، كدافعػان  -أ 
 الستحداث قسـ القانكف الجنائي الدكلي. في كميات الحقكؽ، كحافزان 

كمػػػف الناحيػػػة العمميػػػة: يسػػػيـ البحػػػث فػػػي بيػػػاف ماىيػػػة الممتمكػػػات المحميػػػة باتفاقيػػػة  -ب
جنيػػؼ الرابعػػة، كيسػػيـ فػػي تحقيػػؽ فاعميػػة القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني بتحقػػؽ العمػػـ بػػو، كتحقيػػؽ 

 ىدفو في الردع العاـ، كالردع الخاص لمرتكبي ىذه الجريمة.
 نطاق البحث: -3

عمػػى جريمػة الحػػرب ضػد الممتمكػػات  -حيػػة المكضػكعية مػف النا –يقتصػر نطػاؽ البحػػث 
المحمية باتفاقية جنيؼ الرابعة، ىذا مف ناحية؛ كمف ناحية أخرل، يقتصػر نطاقػو عمػى جريمػة 
الحرب ضد الممتمكات في حالة النزاع المسمح الدكلي. كفي ىذا النطاؽ يشمؿ البحث الجريمة 

أثنػػاء األعمػػاؿ القتاليػػة؛ كالصػػكرة الثانيػػة، فػػي صػػكرتييا: الصػػكرة األكلػػى، الجريمػػة التػػي تحػػدث 
 الجريمة التي تحدث أثناء االحتالؿ.

 منيج البحث: -5
نعتمػػػػد فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػنيج التحميػػػػؿ القػػػػانكني بصػػػػفة رئيسػػػػية، مػػػػع األخػػػػذ بػػػػالمنيج 

عمػى اتفاقيػة جنيػؼ  - (ُ)لنػدرة الدراسػات المتخصصػة نظػران  –التأصيمي. كفػي الحػالتيف نعتمػد 
بالتفسير الذم يتفؽ مع  -منو  ُِلممادة  كفقان  –ـ، كمقيديف ُٖٗٗالرابعة، كنظاـ ركما لسنة 

 ىدؼ المشرع الدكلي عند كضع نصكص االتفاقية. 
  

                                  
( القانكف الجنائي الدكلي حديث النشأة، كتطبيقاتو نادرة، كلـ تكجد نظريات فقيية بشأف مكضكع الجريمة الدكلية، كلذلؾ ُ)

 سنعتمد عمى فقو الجريمة الكطنية كأركانيا في النظـ الجنائية العالمية.       
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 خطة البحث: -6
كضػػع المشػػرع الػػدكلي فػػي البػػاب الثػػاني مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة قكاعػػد حمايػػة بعػػض 
الممتمكػات المدنيػة أثنػاء العمميػات القتاليػة، كفػي البػاب الثالػث قكاعػد حمايػة الممتمكػات المدنيػة 

مػػف االتفاقيػػة أنيػػا تطبػػؽ فػػي حػػالتي: الحػػرب، كاالحػػتالؿ.  ِأثنػػاء االحػػتالؿ. كقػػرر فػػي المػػادة 
 تناكؿ ىذه الجريمة في ثالثة مباحث: كلذلؾ سن

 المبحث ا ول: نخصصو لمجريمة ضد الممتمكات أثناء ال مميات القتالية 
 المبحث الثاني: نخصصو لمجريمة ضد الممتمكات أثناء الحتالل 

 المبحث الثالث: نخصصو  حكام المسؤولية وال قاب.
صػة مػف البحػث، كاإلشػارة إلػى كنختـ دراسة ىػذه الجريمػة، بعػرض مػكجز لمنتػائج المستخم

 أىـ التكصيات بشأف مكضكعو. 
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 ادلثحث األَل
 جزميح احلزب ضذ ادلمتهكاخ أثىاء انعمهٍاخ انقتانٍح

 تمييد وتقسيم:
المخالفات الجسيمة التي تشير  مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أف:) ُْٕنصت المادة 

إلييا المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد ... ممتمكات محمية 
نحك ال تبرره ضركرات حربية كعمي نطاؽ كبير  ىباالتفاقية: تدمير كاغتصاب الممتمكات عم

ركما األساسي عمى أنو: مف نظاـ   ْ)أ( ِ/ٖبطريقة غير مشركعة كتعسفية(. كنصت المادة 
آب/أغسطس  ُِتعنى  جرائـ الحرب : االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ المؤرخة )

، أم فعؿ مف األفعاؿ التالية ضد ... الممتمكات ]المحمية[ باتفاقية جنيؼ ذات ـُْٗٗ
 الصمة: إلحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيالء عمييا دكف أف تككف ىناؾ ضركرة

 عسكرية تبرر ذلؾ كبالمخالفة لمقانكف كبطريقة عابثة(.
تحديد الممتمكات المحمية، لذلؾ،  كدراسة ىذه الصكرة مف صكرتي الجريمة تقتضي بدايةن 

سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف: نبيف في أكليما الممتمكات المحمية، كنبيف في ثانييما 
 أحكاـ التجريـ.

 املطلب األول
 ت احملنية مً عنليات احلزبحتديد املنتلكا

اىتـ المشرع الدكلي في الباب الثاني مف اتفاقية جنيؼ الرابعة بحماية السكاف المدنييف 
ما يتعرضكف لو مف إصابات مباشرة بفعؿ العمميات  سكاءن مف آثار العمميات الحربية، 

أما حماية األعياف المدنية أثناء الحربية، أك تفاقـ أكضاعيـ الصحية نتيجة ليذه الحالة. 
العمميات القتالية، فقد اكتفى بالقكاعد المقررة في القسـ الثاني مف الئحة اتفاقية الىام لسنة 

أثناء  -. كلكف المشرع الدكلي نظـ حماية األعياف المدنية (ُ)( ِٖ -ِٓـ )المكاد َُٕٗ
أم أنو في اتفاقية  .(ِ)ـ ُٕٕٗفي البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة  -العمميات القتالية

                                  
كانت الكسيمة  اني غير المحمية أيان أنو: تحظر مياجمة أك قصؼ المدف كالقرل كالمساكف كالمب ِٓ( قررت المادة ُ)

أنو: يتعيف عمى قائد الكحدات المياجمة قبؿ الشركع في القصؼ أف يبذؿ قصارل جيده  ِٔالمستعممة؛ كقررت المادة 
أنو: في حاالت الحصار أك القصؼ يجب اتخاذ كافة التدابير  ِٕلتحذير السمطات باستثناء اليجـك عنكة؛ كقررت المادة 

دم اليجـك ، قدر المستطاع، عمى المباني المخصصة لمعبادة كالفنكف كالعمـك كاألعماؿ الخيرية كاآلثار التاريخية الالزمة لتفا
كالمستشفيات كالمكاقع التي يتـ فييا جمع المرضى كالجرحى شريطة أال تستخدـ في الظركؼ السائدة آنذاؾ ألغراض 

ني أك أماكف التجمع عالمات ظاىرة محددة يتـ إشعار العدك عسكرية. كيجب عمى المحاصريف أف يضعكا عمى ىذه المبا
(. ،أنو: ) يحظر تعريض مدينة أك محمة لمنيب ِٖبيا مسبقا(، كقررت المادة  ف باغتيا اليجـك  حتى كا 

ة في البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسن -أثناء العمميات القتالية  –( كضع المشرع الدكلي أحكاـ الحماية لألعياف المدنية ِ)
 =مف البركتكككؿ مبدأ  التمييز ، كأف تكجو العمميات ضد ْٖـ، حيث قرر في القسـ األكؿ مف الباب الرابع المادة ُٕٕٗ
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جنيؼ الرابعة اىتـ أثناء العمميات القتالية بحماية الممتمكات الضركرية لحياة المدنييف 
كصحتيـ كأماكف أمانيـ. كيمكف تصنيؼ الممتمكات المدنية المحمية أثناء العمميات القتالية 

 إلى نكعيف: ممتمكات عامة، كمناطؽ ذات حماية خاصة:
 النوع ا ول

1الممتمكات ال امة

 
ماىية الممتمكات المدنية العامة المحمية باتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  - أكالن  –سكؼ نبيف 

 القكاعد الدكلية الخاصة بحمايتيا: - ثانيان  –ـ، ثـ نؤصؿ ُْٗٗ
 :: تحديد الممتمكات المدنية ال امةأولً 

الضركرية لحياة المدنييف أثناء  أىتـ المشرع الدكلي بحماية الممتمكات المدنية العامة
العمميات القتالية، كتتمثؿ ىذه الممتمكات في: المستشفيات، ككسائؿ النقؿ الطبي، كاإلرساليات 

 الطبية. 
 المستشقيات المدنية: -1

ـ عمى أنو: )ال ُْٗٗمف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  ُٖنصت الفقرة األكلى مف المادة 
ستشفيات المدنية المنظمة لتقديـ الرعاية لمجرحى كالمرضي يجكز بأم حاؿ اليجـك عمي الم

 كتنفيذان  ،كالعجزة كالنساء النفاس، كعمي أطراؼ النزاع احتراميا كحمايتيا في جميع األكقات(
. كتتمثؿ ىذه التدابير التي  لذلؾ كضع المشرع الدكلي التدابير الالزمة لمنع تعرضيا لميجـك

 تعد بمثابة شركط عامة لتقرير الحماية في:
مف  ُٖفي الفقرة الثانية مف المادة  –قرر المشرع الدكلي  شيادة إثبات الصقة: -أ

ميع المستشفيات المدنية شيادات أنو: عمي الدكؿ األطراؼ في أم نزاع أف تسمـ ج -االتفاقية
تثبت أنيا مستشفيات ذات طابع مدني، كتبيف أف المباني التي تشغميا ال تستخدـ في أم 

 .ُٗغرض يمكف أف يحرميا مف الحماية بمفيـك المادة 

                                                                               
منو أنو تعد أحكاـ ىذا القسـ إضافة إلي القكاعد المتعمقة بالحماية اإلنسانية التي  ْ/ْٗاألىداؼ العسكرية. كقررت المادة =

اليجـك العشكائي الذم ال يفرؽ بيف  - ُٓفي المادة  -ي األخص الباب الثاني منيا. كحظر تحتكييا االتفاقية الرابعة، كعم
 ِٓفي المادة  -األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية، أك يتكقع مف اليجـك عمى اليدؼ العسكرم إصابة عيف مدني. كقرر 

اليجمات عمي األىداؼ العسكرية. كتنحصر صر تلميجـك أك ليجمات الردع، كتق أف األعياف المدنية ال تككف محالن  -
األىداؼ العسكرية فيما يتعمؽ باألعياف عمي تمؾ التي تسيـ مساىمة فعالة في العمؿ العسكرم سكاءن كاف ذلؾ بطبيعتيا أك 

السائدة  بمكقعيا أـ بغايتيا أـ باستخداميا، كالتي يحقؽ تدميرىا التاـ أك الجزئي أك االستيالء عمييا أك تعطيميا في الظركؼ
ذا ثار الشؾ حكؿ ما إذا كانت عيف ما تكرس عادةن ألغراض مدنية مثؿ مكاف العبادة أك  حينذاؾ ميزة عسكرية أكيدة؛ كا 
منزؿ أك أم مسكف آخر أك مدرسة، إنما تستخدـ في تقديـ مساىمة فعالة لمعمؿ العسكرم، فإنو يفترض أنيا ال تستخدـ 

 د الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الرابعة، كسيقتصر عمييا.كذلؾ. كنطاؽ ىذا البحث جريمة الحرب ض
   بغض النظر عف  –الممتمكات المدنية العامة، معنى خاص لغرض ىذه الدراسة، نقصد بو: أف ىذه الممتمكات

 ضركرية لممدنييف عامة. -طبيعتيا
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مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  ُٖقررت الفقرة الثالثة مف المادة  وضع ال المة المميزة: -ب
أف: تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت ليا الدكلة بذلؾ، بكاسطة الشارة المنصكص عمييا 

مف اتفاقية جنيؼ األكلى أف  ّٖمف اتفاقية جنيؼ األكلى. كتقرر المادة  ّٖفي المادة 
 – (ُ)قكات المسمحة: ىي الشعار المككف مف صميب العالمة المميزة لمخدمات الطبية في ال

أف تككف الشارات  -لفعالية الحماية  تحقيقان  -أحمر عمي أرضية بيضاء. كيجب  -أك ىالؿ 
 .(ِ)المميزة كاضحة بجالء لقكات العدك 

مف  ُٖ: قررت المادة أن تكون المستشقيات ب يدة عن ا ىدار ال سكرية -جـ
عمي أف تككف بعيدة ما أمكف عف ىذه األىداؼ. كىذا التكجيو  االتفاقية أنو: يجدر الحرص

إلى التخطيط المستقبمي إلنشاء  -بشكؿ عاـ  -اإلرشادم العاـ مف المشرع الدكلي ينصرؼ 
 المستشفيات بعد كضع االتفاقية.

اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أنو: مف ُٗ: نصت المادة ال مل في الغرض اإلنساني –د 
عمي كاجباتيا  الحماية الكاجبة لممستشفيات المدنية إال إذا استخدمت، خركجان ال يجكز كقؼ )

اإلنسانية، في القياـ بأعماؿ تضر بالعدك (. بمعنى أنو ال يجكز لممستشفيات المدنية أف 
 تستخدـ في مباشرة أعماؿ القتاؿ.

 وسائل النقل الطبي المدني: -2
راـ كحماية كسائؿ النقؿ الطبي المدني احت -كفؽ ضكابط معينة  –أكجب المشرع الدكلي 

 النقؿ الطبي البرم كالبحرم، أك الجكم: سكاءن أثناء العمميات القتالية، 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أنو:  ُِ: نصت المادة وسائل النقل البري والبحري -أ

س التي )يجب احتراـ كحماية عمميات نقؿ الجرحى كالمرضي المدنييف كالعجزة كالنساء النفا
تجرم في البر بكاسطة قكافؿ المركبات كقطارات المستشفى أك في البحر بكاسطة سفف 

، ُٖمخصصة ليذا النقؿ، كذلؾ عمي قدـ المساكاة مع المستشفيات المشار إلييا في المادة 
مف  ّٖكتميز، بترخيص مف الدكلة، بكضع الشارة المميزة المنصكص عمييا في المادة 

 ُِف حاؿ الجرحى كالمرضي بالقكات المسمحة في الميداف، المؤرخة في اتفاقية جنيؼ لتحسي
 (. ُْٗٗآب/أغسطس 

                                  
لجيكد االتحاد  عالمة مميزة لمخدمات الطبية تقديران ( ىذا الشعار ىك عمـ االتحاد السكيسرم مقمكبا، اعتبره المشرع الدكلي ُ)

 السكيسرم.
عمى أنو: ) تتخذ أطراؼ النزاع، بقدر ما تسمح بو المقتضيات العسكرية، التدابير  ُٖ( نصت الفقرة الرابعة مف المادة ِ)

كية كالبحرية، كذلؾ لتالفي الضركرية لجعؿ الشارات التي تميز المستشفيات المدنية كاضحة بجالء لقكات العدك البرية كالج
 إمكانية كقكع أم عمؿ عدكاني عمييا(. 
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مف اتفاقية جنيؼ  ِِ: أكجب المشرع الدكلي في المادة طائرات النقل الطبي المدني -ب
الرابعة عمى اطراؼ النزاع احتراـ الطائرات التي يقصر استخداميا عمي نقؿ الجرحى 

زة كالنساء النفاس أك نقؿ المكظفيف الطبييف كالميمات الطبية، عند كالمرضي المدنييف كالعج
طيرانو عمي ارتفاعات كفي أكقات كمسارات يتفؽ عمييا بصفة خاصة بيف أطراؼ النزاع 

مف اتفاقية  ّٖالمعنية. كيجكز تمييزىا بكضع الشارة المميزة المنصكص عنيا في المادة 
 ُِت المسمحة في الميداف، المؤرخة في جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضي بالقكا

. غير أنو يحظر الطيراف فكؽ أراضي العدك أك أرض يحتميا العدك، ما ـُْٗٗآب/أغسطس 
لـ يتفؽ عمي خالؼ ذلؾ. كيجب أف تمتثؿ ىذه الطائرات ألم أمر يصدر إلييا باليبكط. كفي 

 تفتيش قد يحدث.حالة اليبكط ىذا، يمكف لمطائرة كمستقمييا مكاصمة طيرانيا بعد أم 
كالحماية المقررة لكسائؿ النقؿ الطبي المدني أثناء العمميات القتالية مشركطة بالتزاـ 

مميزة بعالمة الصميب  –كالمستشفيات  –الضكابط المقررة في االتفاقية، كالمتمثمة في: أف تككف 
لإلضرار األحمر، كأف يقتصر عمميا في الغرض اإلنساني، كأف ال تستخدـ  –أك اليالؿ  –

 استخداميا لنقؿ المقاتميف أك استخداـ الطائرات في عممية التجسس عمى العدك.  سكاءن بالعدك، 
 الرسالت الطبية وا غذية والممبوسات: -3

مف اتفاقية جنيؼ الرابعػة عمى أنو: )عمي كؿ طرؼ  ِّنصت الفقرة األكلى مف المادة 
مركر جميع رساالت األدكية كالميمات الطبية مف األطراؼ السامية المتعاقدة أف يكفؿ حرية 

إلي سكاف طرؼ متعاقد آخر المدنييف، حتى لك كاف  كمستمزمات العبادة المرسمة حصران 
. كعميو كذلؾ الترخيص بحرية مركر أم رساالت مف األغذية الضركرية، كالمالبس، خصمان 

الحكامؿ كالنفاس(.  كالمقكيات المخصصة لألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر، كالنساء
كقررت الفقرة الثانية أف: يخضع التزاـ الطرؼ المتعاقد بمنح حرية مركر الرساالت المذككرة 
في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد ىذا الطرؼ مف أنو ليست ىناؾ أم أسباب قكية تدعك إلي 

ككف التخكؼ مف االحتماالت: )أ( أف تحكؿ الرساالت عف كجيتيا األصمية، أك )ب( أف ت
الرقابة غير فعالة، أك )جػ( أف يحقؽ العدك فائدة كاضحة لجيكده الحربية أك اقتصاده، عف 

، أك عف طريؽ لأف يكردىا أك ينتجيا بكسيمة أخر  طريؽ تبديؿ ىذه الرساالت بسمع كاف عميو
االستغناء عف مكاد أك منتجات أك خدمات كاف ال بد مف تخصيصيا إلنتاج ىذه السمع. كقد 

مف االتفاقية أف ترسؿ ىذه اإلرساليات بأسرع ما يمكف، كلمدكلة التي  ِّلمادة أكجبت ا
ترخص بمركرىا أف تشترط لمنح الترخيص: أف يتـ التكزيع عمي المستفيديف تحت إشراؼ 

 محمي مف قبؿ الدكلة الحامية، ككضع الشركط الفنية التي يسمح بالمركر بمقتضاىا. 
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 :أثناء ال مميات : قواعد حماية الممتمكاتثانياً 
قرر المشرع الدكلي أف المستشفيات ككسائؿ النقؿ الطبي المدني بجميع أنكاعو محؿ 
احتراـ كحماية، كقرر السماح بمركر رساالت األدكية كالميمات كاألدكات الطبية الخاصة 
ت بالمدنييف، كأغذية كمقكيات األطفاؿ كالحكامؿ كالنساء النفاس، كمنع اليجـك عمى المستشفيا

 المدنية ككسائؿ النقؿ الطبي المدني:
 عدم جواز اليجوم عمى المستشقيات ووسائل النقل الطبي المدني:-1

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أنو: )ال يجكز بأم  ُٖنصت الفقرة األكلى مف المادة  
حاؿ اليجـك عمي المستشفيات المدنية المنظمة لتقديـ الرعاية لمجرحى كالمرضي كالعجزة 

. كنصت المادة (ُ)النساء النفاس، كعمي أطراؼ النزاع احتراميا كحمايتيا في جميع األكقات( ك 
مف ىذه االتفاقية عمى أنو: )ال يجكز كقؼ الحماية الكاجبة لممستشفيات المدنية إال إذا ُٗ

استخدمت، خركجا عمي كاجباتيا اإلنسانية، في القياـ بأعماؿ تضر بالعدك. غير أنو ال يجكز 
الحماية عنيا إال بعد تكجيو إنذار ليا يحدد في جميع األحكاؿ المناسبة ميمة زمنية  كقؼ

بالعدك كجكد عسكرييف جرحي أك مرضي  ضاران  معقكلة دكف أف يمتفت إليو. ال يعتبر عمالن 
تحت العالج في ىذه المستشفيات، أك كجكد أسمحة صغيرة كذخيرة أخذت مف ىؤالء 

 العسكرييف كلـ تسمـ بعد إلي اإلدارة المختصة(.
 عدم جواز اليجوم عمى طائرات النقل الطبي: -2

الطائرات مف اتفاقية جنيؼ الرابعة أنو: ال يجكز اليجـك عمى  ِِقررت المادة 
 المخصصة لنقؿ الجرحى كالمرضي المدنييف كالعجزة، أك المكظفيف الطبييف كالميمات الطبية.

 عدم جواز عرقمة اإلرساليات الطبية:-3
مف االتفاقية أنو: عمي كؿ طرؼ في الحرب أف يكفؿ حرية مركر  ِّقررت المادة 

رساالت األدكية كالميمات الطبية لممدنييف. كيجب الترخيص بحرية مركر أم رساالت مف 
األغذية الضركرية، كالمالبس، كالمقكيات المخصصة لألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف 

 العمر، كالنساء الحكامؿ كالنفاس. 
 النوع الثاني

 المناطق ذات الحماية الخاصة
 –ـ ُْٗٗفي الباب الثاني مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  –اىتـ المشرع الدكلي 

بحماية المدنييف مف بعض عكاقب الحرب، كلـ يكتؼ بتقرير الحماية لممنشآت الطبية العامة، 
نما أجاز لألطراؼ االتفاؽ عمى إنشاء مناطؽ ذات حماية خاصة ل حماية المدنييف مف كا 

                                  
احتراـ كحماية عمميات نقؿ الجرحى كالمرضي المدنييف كالعجزة كالنساء النفاس التي تجرم في البر  ُِ( أكجبت المادة ُ)

 . ُٖأك في البحر، كذلؾ عمي قدـ المساكاة مع المستشفيات المشار إلييا في المادة 
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. كتتمثؿ في: مناطؽ االستشفاء كاألماف، كالمناطؽ المحيدة. كسكؼ (ُ)بعض عكاقب الحرب 
 :نبيف ىاتيف المنطقتيف تباعان 

 :: مناطق الستشقاء وا مانأولً 
شجع المشرع الدكلي األطراؼ المتحاربة عمى إنشاء مناطؽ استشفاء كأماف خاصة 
بالمدنييف أثناء العمميات الحربية، كدعا الدكؿ الحامية ككذلؾ المجنة الدكلية لمصميب األحمر 

. (ِ)االستشفاء كاألماف كاالعتراؼ بياإلي تقديـ مساعييا الحميدة لتسييؿ إنشاء مناطؽ كمكاقع 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة أنو: يجكز لألطراؼ السامية المتعاقدة  ُْد قررت المادة كلذلؾ، فق

، كألطراؼ النزاع بعد نشكب األعماؿ العدائية، أف تنشئ في أراضييا أك في (ّ)في كقت السمـ 
األراضي المحتمة إذا دعت الحاجة، مناطؽ كمكاقع استشفاء كأماف، بكيفية تسمح بحماية 

كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر، كالحكامؿ،  الجرحى كالمرضي،
 .(ْ)كأميات األطفاؿ دكف السابعة 

كأرشد المشرع الدكلي أطراؼ النزاع أف تطبؽ ليذا الغرض مشركع االتفاؽ الممحؽ  
 . كيعتبر ىذا الممحؽ نظاـ عاـ لمناطؽ االستشفاء كاألماف الخاصة، شمؿ األحكاـ(ٓ)باالتفاقية

الخاصة بيا، مف حيث الغرض مف إنشائيا، كالشركط الخاصة باإلنشاء، كالشركط الخاصة 
 بتقرير الحماية، كقكاعد حماية ىذه المناطؽ:

 غرض إنشاء مناطق الستشقاء وا مان:-1
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة أف غرض إنشاء مناطؽ االستشفاء  ُْأكضحت المادة 

ضي كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف كاألماف ىك: حماية الجرحى كالمر 
 كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة.  ،العمر

غير أف الحماية ال تقتصر عمييـ، فقد قررت المادة األكلى مف الممحؽ أف مناطؽ 
مف اتفاقية  ِّاالستشفاء كاألماف مخصصة بصفة قطعية لألشخاص المشار إلييـ في المادة 

جنيؼ األكلى. كيككف لألشخاص الذيف تككف إقامتيـ مستديمة في داخؿ ىذه المناطؽ الحؽ 
                                  

 .  َٔ، ٗٓ( ىذه المناطؽ تختمؼ عف المناطؽ المنصكص عمييا في المادتيف ُ)
 ـ. ُْٗٗمف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  ُْ( الفقرة األخيرة مف المادة ِ)
( قررت ىذه المادة أنو في ىذه الحالة: يجكز لألطراؼ المعنية أف تعقد عند نشكب نزاع كخاللو اتفاقات فيما بينيا ّ)

 تبادؿ بالمناطؽ كالمكاقع التي تككف قد أنشأتيا.لالعتراؼ الم
أف يسمح لألجانب المقيميف في منطقة  ْ/ّٕ( يستكم أف يككف ىؤالء األشخاص كطنييف أك أجانب، فقد قررت المادة ْ)

 معرضة بصكرة خاصة ألخطار الحرب باالنتقاؿ منيا بنفس الكيفية التي يعامؿ بيا رعايا الدكلة المعنية.
مادة متشابية،  ُّارة إلى أف ممحؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة يشبو ممحؽ اتفاقية جنيؼ األكلى، فكالىما يتضمناف ( مع اإلشٓ)

كال يختمفاف إال في العنكاف، حيث أضيؼ لعنكاف ممحؽ باتفاقية جنيؼ الرابعة مفردة  األماف  ، فجاء ىكذا:  مشركع اتفاؽ 
جد اختالؼ كبير في مضمكف مكاد الممحقيف، سكل أف ممحؽ االتفاقية بشأف مناطؽ كمكاقع االستشفاء كاألماف؛ كال يك 

 الرابعة يسميو اتفاؽ مناطؽ االستشفاء كاألماف، كممحؽ االتفاقية األكلى يسميو اتفاؽ مناطؽ االستشفاء.
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الجرحى كالمرضي، -ـ، فإف ىذه المناطؽ تنشأ لغرض حماية: أ. كمف ث(ُ)في البقاء فييا
كالعجزة كالمسنيف، كاألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر، كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف 

الجرحى  -مف اتفاقية جنيؼ الرابعة؛ ب ُْالسابعة، كىك الغرض المحدد في المادة 
دارة ىذه المناطؽ كالمرضى مف أضرار الحرب، ككذلؾ حماية األفراد ال مكمفيف بتنظيـ كا 

كالمكاقع كالعناية باألشخاص المجمعيف فييا، كىك الغرض المحدد في اتفاقية جنيؼ األكلى؛ 
حؽ السكاف األصميكف ليذه المناطؽ في البقاء داخؿ ىذه المناطؽ، كىك ما أقرتو المادة  -جػ

 األكلى مف الممحقيف باتفاقيتي جنيؼ األكلى كالرابعة. 
 روط اإلنشاء: ش -2

مف مشركع االتفاؽ  ْ، ّ، ِبينت شركط إنشاء مناطؽ االستشفاء كاألماف المكاد 
 الخاص بإنشاء ىذه المناطؽ، كتتمثؿ ىذه الشركط في:

مف الممحؽ أف تستكفي مناطؽ االستشفاء  ْ: أكجبت المادة أن تنشأ في مكان مناسب -أ
مف األراضي الكاقعة تحت سيطرة الدكلة  ا صغيران أف ال تشغؿ إال جزء -كاألماف الشركط التالية: أ

أف  -أف تككف قميمة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتيا عمي االستيعاب؛ ج -التي تنشئيا؛ ب
تككف بعيدة عف أم أىداؼ عسكرية كأم منشآت صناعية أك إدارية ىامة، كمجردة مف مثؿ ىذه 

 ف تككف ذات أىمية في سير الحرب.أف ال تقع في مناطؽ يكجد أم احتماؿ في أ -األىداؼ؛ د
مف الممحؽ عمى الدكلة التي  ّ: أكجبت المادة تخصص لألشخاص المحددين -ب

تنشئ منطقة االستشفاء كاألماف أف تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخكؿ األشخاص الذيف 
 ليس ليـ حؽ دخكليا، أك التكاجد فييا.

مف الممحؽ أف  ِ: قررت المادة بأعمال عدائية التزام المتواجدين فييا ب دم القيام -جـ
عمي األشخاص الذيف يكجدكف بأم صفة في منطقة االستشفاء كاألماف أف يمتنعكا عف القياـ 

داخؿ ىذه  سكاءن بأم عمؿ لو عالقة مباشرة بالعمميات الحربية، أك إنتاج الميمات الحربية، 
 المنطقة، أك خارجيا. 

 شروط الحماية: -3
أنو يتعيف لتقرير حماية مناطؽ  -في مشركع االتفاؽ )الممحؽ(  –الدكلي  قرر المشرع

 االستشفاء كاألماف أف تمتـز بالشركط التالية:

                                  
ألطراؼ مف اتفاقية جنيؼ األكلى عمى أنو: ) يجكز لألطراؼ السامية المتعاقدة في كقت السمـ، ك  ِّ( تنص المادة ُ)

النزاع بعد نشكب األعماؿ العدائية، أف تنشئ في أراضييا، أك في األراضي المحتمة إذا دعت الحاجة، مناطؽ كمكاقع 
دارة  استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى كالمرضى مف أضرار الحرب، ككذلؾ حماية األفراد المكمفيف بتنظيـ كا 

ص المجمعيف فييا(. راجع: د. مطير عمي صالح أنقع،  جريمة الحرب ضد ىذه المناطؽ كالمكاقع كالعناية باألشخا
 كما بعدىا.    ٕـ ، مرجع سابؽ، ص ُْٗٗالممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ األكلى لسنة 
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مف الممحؽ أف تميز مناطؽ االستشفاء كاألماف بأشرطة  ٔ: قررت المادة التمييز -أ
تميز المناطؽ مائمة حمراء عمي أرضية بيضاء في الحدكد الخارجية لممنطقة كفكؽ مبانييا. ك 

 األحمر.  -أك اليالؿ  –المخصصة لمجرحى كالمرضي بشارة الصميب 
مف الممحؽ أف تمتـز ىذه المناطؽ بأف  ٓ: قررت المادة عدم القيام بأعمال عسكرية-ب

ال تستخدـ طرؽ المكاصالت ككسائؿ النقؿ التي تككف تحت تصرفيا لنقؿ العسكريف أك 
 بكسائؿ عسكرية. عسكرية؛ كال يدافع عنياالالميمات 
كقت السمـ أك عند بدء  مف الممحؽ أف تقـك كؿ دكلة منذي  ٔ: قررت المادة اإلخطار -جـ

األعماؿ العدائية بإبالغ جميع األطراؼ بمناطؽ االستشفاء كاألماف الكائنة في األراضي التي 
تسيطر عمييا. كتبمغيا بأم منطقة جديدة تنشأ أثناء النزاع. كبمجرد تسمـ الطرؼ المعادم 

ذا رأ الشركط الكاردة في  الطرؼ الخصـ أف أحد لاإلخطار تكتسب المنطقة الصفة القانكنية. كا 
االتفاؽ غير مستكؼ فمو أف يرفض االعتراؼ بالمنطقة كيبمغ رفضو بصفة عاجمة إلي الطرؼ 

 .ٖالمسؤكؿ عف المنطقة أك يعمؽ اعترافو بيا عمي فرض الرقابة المنصكص عمييا بالمادة 
نما يجب أف العترار -د : ال تتقرر الحماية ليذه المناطؽ بمجرد اإلعالف عنيا، كا 

عترؼ بيا الطرؼ اآلخر بعد تأكده مف تكافر شركط اإلنشاء كشركط الحماية، فقد نصت ي
مف مشركع االتفاؽ الممحؽ باتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أنو: ) كؿ دكلة تعترؼ  ٖالمادة 

بمنطقة أك بعدة مناطؽ استشفاء كأماف أنشأىا الطرؼ الخصـ ليا حؽ في المطالبة بأف تقـك 
 بالتحقؽ مف استيفاء الشركط كااللتزامات المبينة في ىذا االتفاؽ(. لجنة خاصة أك أكثر 

: يتعيف لتقرير الحماية كاستمرارىا أف تخضع ىذه المناطؽ لنظاـ الخضوع لمرقابة -ىـ
مف  َُمراقبة لمتأكد مف استيفاء شركط اإلنشاء، كااللتزاـ بشركط الحماية؛ فقد قررت المادة 

تنشئ منطقة أك عدة مناطؽ استشفاء كأماف، ككذلؾ األطراؼ الممحؽ أف: تقـك الدكلة التي 
المعادية التي أبمغت بإنشائيا، بتعييف األشخاص الذيف يجكز ليـ االشتراؾ في المجاف 

، أك تعيف ليا الدكؿ الحامية أك أم دكلة محايدة ٗ،  ٖالخاصة المشار إلييا في المادتيف 
ف ألعضاء المجاف الخاصة في جميع أف يكك  ٖىؤالء األشخاص. كقررت المادة  لأخر 

األكقات الحرية في دخكؿ ىذه المناطؽ، بؿ كيمكنيـ اإلقامة فييا بصفة مستديمة، كتكفر ليـ 
 التسييالت لمقياـ بكاجبات المراقبة. 

 قواعد حماية مناطق الستشقاء وا مان: -4
القانكف الدكلي تعتبر مناطؽ االستشفاء كاألماف بعد االعتراؼ بيا محمية بقكاعد 

 اإلنساني، كال يجكز مياجمتيا، أك االستيالء عمييا:
 عدم جواز اليجوم عمى مناطق الستشقاء وا مان:-أ

مف الممحؽ باتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أنو: )ال يجكز بأم حاؿ أف  ُُنصت المادة 
، بؿ تكفؿ ليا أطراؼ النزاع ال تككف مناطؽ االستشفاء كاألماف ىدفان  حماية كاالحتراـ لميجـك
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. كعدـ جكاز مياجمة مناطؽ االستشفاء كاألماف مشركط بعدـ (ُ)في جميع األكقات( 
مف مشركع  ٓ، ّ، ِاستخداميا في األعماؿ الحربية ضد العدك، كما ىك مقرر في المكاد 

ف االتفاؽ، بيد أف المنشأة ال تفقد الحماية بمجرد مخالفة تمؾ المكاد، فقد نصت الفقرة األكلى م
مف مشركع االتفاؽ عمى أنو: )في الحاالت التي تتبيف فييا المجاف الخاصة كقائع  ٗالمادة 

تنبيو الدكلة المسؤكلة عف المنطقة بيذه  تبدك ليا مخالفة ألحكاـ ىذا االتفاؽ، يتعيف عمييا فكران 
 الكقائع كتحدد ليا ميمة أقصاىا خمسة أياـ لتصحيحيا، كتبمغ بذلؾ الدكلة التي اعترفت

ت ضمف مشركع االتفاؽ عمى أنو: )إذا انق ٗبالمنطقة(، كنصت الفقرة الثانية مف المادة 
الميمة كلـ تستجب الدكلة المسؤكلة عف المنطقة لمتنبيو الذم كجو إلييا، جاز لمطرؼ الخصـ 

 أف يعمف أنو لـ يعد ممتزما بيذا االتفاؽ فيما يتعمؽ بالمنطقة المعنية(.
 عمى مناطق الستشقاء وا مان:عدم جواز الستيالء  -ب

مف الممحؽ عمى أنو: )في حالة كقكع احتالؿ، يستمر احتراـ مناطؽ  ُِنصت المادة 
أف يجكز  ىاالستشفاء كاألماف المكجكدة باألراضي المحتمة كتستخدـ في نفس أغراضيا. عم

بمعنى  لدكلة االحتالؿ أف تعدؿ الغرض منيا بعد تأميف سالمة األشخاص المجمعيف فييا(.
أنو بعد سيطرة الطرؼ اآلخر عمى المنطقة التي تكجد بيا منطقة االستشفاء كاألماف، كتحقؽ 

ف أصبحت ىذه المنطقة (ِ)ما يعرؼ في النزاع المسمح الدكلي  باالحتالؿ الجزئي   ، فإنو كا 
في قبضة الخصـ كتحت سيطرتو، إال أف احتراـ ىذه المنطقة قائـ كأف تظؿ تستخدـ في 

لمخصص ليا في تأميف األشخاص المجمعيف فييا، كىذا ىك األصؿ؛ بيد أنو يجكز الغرض ا
 لدكلة االحتالؿ أف تعدؿ الغرض منيا، بشرط تأميف سالمة األشخاص المجمعيف فييا. 

 :: المناطق المحيدة عن القتالثانياً 
. كقد نظـ المشرع الدكلي أحكاـ (ّ)المناطؽ المحيدة تشبو مناطؽ االستشفاء كاألماف 

 مف االتفاقية: ُٕ -ُٓالمناطؽ المحيدة في المكاد 

                                  
التي نصت عمى أنو: )يحضر تكجيو اليجـك إلى منطقة منشأة  ّٓ( حماية ىذه المناطؽ مقرر في القاعدة العرفية رقـ ُ)

جكف مارم ىنكرتس، كلكيز دكزكالد، القانكف الجرحى كالمرضى كالمدنييف ككقايتيـ مف آثار األعماؿ القتالية( راجع:  إليكاء
 . َُٕـ، ص ََِٕالدكلي اإلنساني العرفي، المجمد األكؿ، القكاعد، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، جنيؼ، 

  www.icrc.org- 
 ِْكفقان لممادة  –( أم تنشأ ما تسمى بحالة  السيطرة عمى ذلؾ المكاف  ، كلـ تنشأ بعد حالة احتالؿ فعمي ألف االحتالؿ ِ)

 تتطمب ممارسة السمطة.  –ـ َُٕٗمف الئحة اتفاقية الىام لسنة 
تمفاف مف حيث المكقع، تنشأ ( حيث ينشآف باتفاؽ األطراؼ، كغرضيما حماية الجرحى كالمرضى كالمدنييف؛ إال أنيما يخّ)

مناطؽ االستشفاء كاألماف بعيدة عف مسرح العمميات العسكرية، تقاـ المناطؽ المحايدة في المياديف التي تدكر فييا عمميات 
مع اإلشارة إلى أف الجمعية العامة (. َُٕسابؽ، ص المرجع الجكف مارم ىنكرتس، كلكيز دكزكالد، عسكرية ) راجع: 

لحماية المدنييف كمناطؽ االستشفاء أك أم  ـ قررت أف األماكف كالمناطؽ المخصصة حصريان َُٕٗسنة لألمـ المتحدة 
           [. (xxv) ِٕٓٔلمعمميات العسكرية ] القرار رقـ  مالذ مشابو، يجب أف ال يككف محالن 

http://www.icrc.org-/
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مف االتفاقية أنو يتـ إنشاء المناطؽ المحيدة  ُٓأكضحت المادة اتقاق اإلنشاء:  -1
عمى اقتراح أحد األطراؼ عمي الطرؼ المعادم، مباشرة أك عف طريؽ دكلة محايدة أك  بناءن 

لمنطقة في األقاليـ التي يجرم فييا القتاؿ. كبمجرد اتفاؽ األطراؼ عمي ىيئة إنسانية، إنشاء ا
دارتيا كتمكينيا كمراقبتيا، يعقد اتفاؽ كتابي كيكقعو  المكقع الجغرافي لممنطقة المقترحة كا 

 ممثمي الطرفيف. كيحدد االتفاؽ بدء تحييد المنطقة كمدتو. 
في حماية الجرحى  –ُٕ، ُٓف لممادتي كفقان  –: يتمثؿ الغرض الغرض من اإلنشاء -2

كالمرضي مف المقاتميف كغيرىـ مف المدنييف الذيف ال يشترككف في األعماؿ العدائية أثناء 
إقامتيـ في ىذه المناطؽ مف أخطار القتاؿ، مف خالؿ إجراءات تتمثؿ في كقؼ العمميات في 

رحى كالمرضي المنطقة المحددة، خالؿ زمف محدد، ككفؽ ترتيبات محمية، مف أجؿ نقؿ الج
كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ كالنساء النفاس مف المناطؽ المحاصرة أك المطكقة، كلمركر 

 الخدمات كالميمات الطبية إلي المنطقة.
مف االتفاقية أف الجرحى المرضي كالعجزة  ُٔ: قررت المادة قواعد الحماية-3

ت البحث عف القتمى أك . كيسيؿ كؿ طرؼ إجراءا(ُ)كالحكامؿ مكضع حماية كاحتراـ خاصيف
الجرحى كمعاكنة الغرقى كغيرىـ المعرضيف لخطر كبير، كحمايتيـ مف السمب كسكء 

 المعاممة. أم أف قكاعد الحماية تتمثؿ في جانبيف: 
: عمى أطراؼ النزاع تسييؿ إجراءات البحث عف القتمى أك المساعدة :الجانب ا ول

الجرحى كالغرقى كغيرىـ مف األشخاص المعرضيف لمخطر. كمف ثـ ال يجكز حرمانيـ مف 
منع عمميات البحث أك النقؿ لمجرحى كالمرضي كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ  سكاءن المساعدة، 

أك منع مركر الخدمات الطبية كالميمات  كالنساء النفاس مف المناطؽ المحاصرة أك المطكقة،
 الطبية إلي ىذه المناطؽ، أك االستيالء عمييا. 

مف المدنييف أك  سكاءن  -أم حماية األشخاص المتكاجديف فييا الحماية: :الجانب الثاني
مف عمميات السمب، كسكء المعاممة. كحماية  -مف غيرىـ مف الجرحى كالمرضى العسكرييف

مف الئحة اتفاقية  ِٖمف عمميات السمب، فقد قررت المادة  -في كؿ األحكاؿ  -المدنييف 
. ،ـ أنو: يحظر تعريض مدينة أك محمة لمنيبَُٕٗالىام لسنة  ف باغتيا اليجـك  حتى كا 

  

                                  
 بيا رعايا الدكلة المعنية.بنفس المعاممة التفضيمية التي يعامؿ  -األجانب - ٓ/ّٖكفقان لممادة  –( كيتمتع ُ)
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 لب الجاىياملط

 هـــاو التحزيــــأحك
مف نظاـ ركما   ْ  )أ( ِ/ٖمف اتفاقية جنيؼ الرابعة كالمادة  ُْٕمف تأمؿ نص المادة 

مف كثيقة أركاف الجرائـ التي تنص عمى أنو تتمثؿ أركاف ’ ْ‘( )أ( ِ) ٖالمادة األساسي، ك 
الجريمة ممتمكات أف يدمر مرتكب -ُجريمة )تدمير الممتمكات كاالستيالء عمييا( في: )

 -ّأال تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر التدمير أك االستيالء؛  -ِمعيَّنة أك يستكلي عمييا؛ 
أف تككف ىذه الممتمكات مشمكلة  -ْ؛ أف يككف التدمير أك االستيالء كاسع النطاؽ كتعسفيان 

رتكب أف يككف م -ٓ؛ ـُْٗٗبالحماية بمكجب اتفاقية أك أكثر مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
أف يصدر ىذا  -ٔالجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت ذلؾ الكضع المحمي؛ 

أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ  -ٕبو؛  مقترنان السمكؾ في سياؽ نزاع مسمح دكلي كيككف 
أف ليذه الجريمة  - جميعان  –، يبيف منيا (ُ)بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع مسمح ( 
 مفترضات ينبغي تكافرىا ليتـ البحث في أركانيا.

كسنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف: نخصص أكليما لمفترضات الجريمة كشركطيا، 
 كثانييما ألركانيا.

 القرع ا ول
 مقترضات الجريمة وشروطيا

يشترط لقياـ ىذه الصكرة مف الجريمة تكافر مفترضات محددة، كأف تتكافر الشركط 
مفترضات ىذه الصكرة مف صكرتي الجريمة، ثـ نبيف  – أكالن  –الالزمة لمعقاب. كسكؼ نبيف 

 شركطيا: – ثانيان  –
 :: مقترضات الجريمةأولً 

، بحيث يترتب (ِ)مفترضات الجريمة: ىي كؿ أمر يشترط القانكف تقدمو عمى أركانيا
عمى انعدامو العدـ؛ كىذه الشركط قد تتعمؽ بالجاني، أك المجني عميو، أك محؿ الجريمة، أك 

. كيفترض في ىذه الصكرة مف الجريمة، حتى تكصؼ بأنيا  جريمة حرب : (ّ)زمف ارتكابيا

                                  
 (.(ICC-ASP/1/3 SUPPـ، األمـ المتحدة ََِِراجع: كثيقة أركاف الجرائـ الصادر سنة  (ُ)
لمجريمة؛ إال  باعتبارىا أركانان  ( رغـ أف كثيقة أركاف الجرائـ ال تفرؽ بيف مفترضات الجريمة كأركانيا، حيث أكردتيا جمعيان ِ)

أننا نؤثر تعبير  مفترضات الجريمة  عمى تعبير الركف المفترض، حيث أف طبيعة الركف إنما ىي ذات صفة تككينية، كليس 
 في حقيقة الجريمة.  لمشرط  تمؾ الطبيعة، حيث ال يككف داخالن 

سبتمبر  ْ، ّمعة القاىرة، العدداف راجع: د. حسنيف إبراىيـ عبيد، مفترضات الجريمة، مجمة القانكف كاالقتصاد، جا (ّ)
كما بعدىا؛ كد. عمي حسف الشرفي، جريمة االلتحاؽ بالقكات المسمحة لدكلة في  ْْٓ، ص ْٗـ، السنة ُٕٗٗكديسمبر 

؛ كد. مطير عمي صالح أنقع، جرائـ ُٓـ، ص ُْٗٗ –ـ ُّٗٗحالة حرب مع اليمف، أكاديمية الشرطة، صنعاء، طبعة 
 . ُِٔ، ص ُُِـ، رقـ ََِّمقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، طبعة الخيانة العظمى، دراسة 
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مف أف يككف مرتكب الجريمة مف المخاطبيف باتفاقية جنيؼ الرابعة، كأف يككف المجني عميو 
المحمييف بيذه االتفاقية، كأف يككف االعتداء عمى ممتمكات محمية بيذه االتفاقية، كأف يتـ 

 : ارتكاب الجريمة في زمف النزاع المسمح الدكلي. كلذلؾ، سكؼ نبيف ىذه المفترضات تباعان 
 صقة الجاني: -1

النزاع،  الجاني، أك مرتكب ىذه الجريمة، ىك: أم شخص مف أفراد القكات المسمحة لطرفي
أك أم مف األفراد الممحقكف بالقكات المسمحة لمدكلة، أك المميشيات المسمحة. أم أف الجاني 

 سكاءن يككف: أحد المخاطبيف باتفاقية جنيؼ الرابعة؛ كالمخاطبكف بأحكاـ االتفاقية، ىـ: المقاتمكف، 
أفراد القكات المسمحة ألحد اطراؼ النزاع، ككذلؾ أفراد المميشيات أك الكحدات المتطكعة التي 

أفراد المميشيات كالكحدات المتطكعة األخرل، بمف فييـ مف ىذه القكات المسمحة، أك  تشكؿ جزءان 
قميـ أعضاء حركات المقاكمة المنظمة المنتمكف ألحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ أك خارج اإل

أفراد القكات المسمحة النظامية الذم يعمنكف كالءىـ لحككمة أك أك أحد  ؛(ُ)الذم ينتمكف إليو 
؛ سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف السالح مف بيا لسمطة ال يعترؼ الطرؼ اآلخر

كأف يراعكا  تمقاء أنفسيـ عند اقتراب العدك لمقاكمة القكات الغازية، شريطة أف يحممكا السالح جيران 
قكانيف الحرب كعاداتيا. أم أف الجاني في ىذه الجريمة، التي تتـ بمناسبة األعماؿ القتالية، ىك 

القائد الميداني، كلكف قد يككف أحد أفراد القكات المسمحة، أك أحد أفراد القكات الممحقة  – أساسان  –
 د أطراؼ النزاع. بيا، كقد يككف أحد المرتزقة مف العامميف في القكات المسمحة ألح

 المصمحة المحمية: -2
يعتبر أف الجريمة ال تعد اعتداء عمى  - كاف أك دكليان  كطنيان  –التشريع الجنائي الحديث 

نما اعتداء عمى النظاـ العاـ؛ كأف العقكبة الجنائية لـ تعد  لممجني  حقان شخص مف كقعت عميو، كا 
نما صارت  . كىذا المفيـك يتفؽ مع كظيفة القاعدة الجنائية التي تيدؼ إلى لممجتمع حقان عميو، كا 

. كىذا المفيـك الحديث لكظيفة القانكف الجنائي، كجد نتيجة (ِ)حماية القيـ األساسية لممجتمع 

                                  
ـ أف تتكفر الشركط التالية في ىذه المميشيات أك الكحدات ُْٗٗلسنة  مف اتفاقية جنيؼ األكلى ُّكتكجب المادة  (ُ)

رؤكسيو، )ب( أف تككف ليا المتطكعة، بما فييا حركات المقاكمة المنظمة المشار إلييا: )أ( أف يقكدىا شخص مسؤكؿ عف م
 ، )د( أف تمتـز في عممياتيا بقكانيف الحرب كعاداتيا.شارة مميزة محددة يمكف تمييزىا مف بعد، )جػ( أف تحمؿ األسمحة جيران 

( أصبحت كظيفة القانكف الجنائي الحفاظ عمى القيـ كالمصالح األساسية التي ال تستقيـ الحياة االجتماعية بدكنيا، كذلؾ ِ)
طريؽ التجريـ كالعقاب. كالقانكف الجنائي الحديث لو ثالث كظائؼ: كظيفة أدبية: تتمثؿ في حماية القيـ كالمصالح عف 

المشتركة؛ كظيفة سياسية )ضماف حرية األفراد(: تتمثؿ في تكفير الطمأنينة لألفراد عف طريؽ نصكص كاضحة تبيف المباح 
دأ شرعية الجرائـ كالعقكبات ؛ ككظيفة جزائية: تتمثؿ في تحقيؽ العدالة، كالمحظكر مف األفعاؿ كالجزاء المناسب، أم،  مب

بأف تككف العقكبة متناسبة مع جسامة الجريمة كخطيئة الجاني. كالسياسة الجنائية الناجحة تسعى لتحقيؽ ىدفيف: أكليما 
الذم سببتو الجريمة؛ كثانييما ىدؼ ىدؼ  أخالقي ، يتمثؿ في تقرير الجزاء المناسب إرضاء لمشعكر بالعدالة كمقابؿ لألذل 

 نفعي ، يتمثؿ في تحقيؽ الردع العاـ كالردع الخاص ) راجع: د. احمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات، القسـ 
 (.كما بعدىا ُٗص  ٗ، ٖ، ٕ، رقـ ـُٔٗٗ ،الطبعة السادسة –القاىرة  –العاـ، دار النيضة العربية 
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نما يتجسد ؛ كال يقتصر عمى التشريع الجنائي الكطني(ُ)لمراحؿ تطكر متعددة   - أيضان  -، كا 
ككظيفة لمقانكف الجنائي الدكلي، كمنيج السياسة الجنائية الدكلية المعاصرة؛ فقد أصبحت الجريمة 

 لممجتمع الدكلي. حقان الدكلية اعتداء عمى النظاـ العاـ الدكلي، كصارت العقكبة 
لنظاـ الحماية  انتياكان . أم تعد ِِ، ُٖ، ُٔ، (ِ)ُْكىذه الجريمة تعد مخالفة لممكاد 

المقرر لمممتمكات المدنية أثناء العمميات القتالية، باعتبارىا مصمحة ذات اعتبار في ضمير 
 حقان المجتمع الدكلي. كمف ثـ فالجريمة اعتداء عمى النظاـ الدكلي، كعقكبة ىذه الجريمة تعد 
ذم لممجتمع الدكلي. بغض النظر عف شخص المجني عميو الذم يستحؽ تعكيض الضرر ال

لمفقرة األكلى مف  كفقان  -كالمجني عمييـ في ىذه الجريمة، ىـ  .(ّ)أصابو بسبب الجريمة 
أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما في حالة قياـ نزاع، تحت  - مف االتفاقية ْالمادة 

 . (ْ)سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه 
                                  

حتى أصبحت بيذه الصكرة  ،مراحؿ تطكر عبر التاريخ ، بدء مف العصكر القديمة، ثـ الكسطى( مرت السياسة الجنائية بُ)
 ،د. تكفيؽ حسف فرح، القانكف الركماني، المكتبة القانكنيةفي العصر الحديث. لممزيد حكؿ تطكر القانكف الجنائي، راجع: 

؛ د. محمد نكر فرحات، ْْـ، ص ُْٕٗ ؛ د. صكفي أبك طالب، الكجيز في القانكف الركماني،ِْـ، ص ُٖٓٗ،بيركت
؛ د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف ِٗٓـ ، ص َُٖٗ ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،تاريخ النظـ االجتماعية كالقانكنية

 كما بعدىا؛  َِكما بعده ص  َِـ، رقـ ُٖٗٗ ،الطبعة السادسة ،القاىرة ،العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية
 كما بعدىا؛  ُٗكما بعده ص  ُُـ، رقـ ُْٖٗ ،عبد العزيز األلفي، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، طبعةد. أحمد 

 َٗٓـ، ص ََُِ ،الطبعة الثالثة ،القاىرة  ،د. مأمكف محمد سالمة، قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية
 ،ئـ كالعقكبات، القسـ العاـ، النظرية العامة لمجريمة، مركز الصادؽكما بعدىا؛ د. مطير عمي صالح أنقع، شرح قانكف الجرا

 كما بعدىا. َّكما بعده ص  ِٗـ، رقـ ََِٕ ،صنعاء، الطبعة األكلى
Bodenheimer ( Edgar ) & Oakley ( John Bi Lyeu ) & Love ( Jean C ) : “ An Introduction to 
the Anglo-American Legal System “ 2nd edition weast Puplishing Co, 1988 . p. 23 ets. 

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة ، كشجع عمى إنشاء مناطؽ االستشفاء كاألماف أثناء  ُْدعا المشرع الدكلي في المادة  (ِ)
مف  ُُباالتفاقية ممحقا لمشركع اتفاؽ األطراؼ المتقاتمة عمى إنشاء ىذه المناطؽ، كقرر في المادة العمميات القتالية، كأرفؽ 

أنو إذا كقعت ىذه المناطؽ في قبضة العدك، فال يجكز  ُِالممحؽ عدـ جكاز مياجمة ىذه المناطؽ، كقرر في المادة 
 تغيير غرض استخداميا. 

 ( راجع ما سيأتي: المبحث الثالث، المطمب الثاني، الفرع الثاني العقكبة المدنية. ّ)
رعايا الدكؿ غير  مف نطاؽ الحماية : المدنيكف -في فقرتييا الثانية كالرابعة  –مف االتفاقية استثنت  ْ( رغـ أف المادة ْ)

جنيؼ األكلى كالثانية كالثالثة. إال أف ىذا االستثناء ال يؤخذ المرتبطة باالتفاقية كرعايا الدكؿ المحايدة، كالمحمييف باتفاقيات 
الثاني، في الصكرة الثانية مف ىذه الجريمة ؛ ك  -في بعض الحاالت  –بو عمى إطالقو، لسببيف : األكؿ، أنو يجداف مجالو 

االتفاقية: فبالنسبة لما كرد في الفقرة مف  ْأنو في ىذه الصكرة لمجريمة، يتعيف التفرقة بيف الفقرتيف الثانية كالرابعة مف المادة 
، فإذا كانكا أجانب فال عبرة ُّالثانية قررت الفقرة الثالثة أف ألحكاـ الباب الثاني نطاقا أكسع في التطبيؽ، كفقان لممادة 

ف العالمي مف اإلعال ِٓ، ِالرتباط دكلتيـ باالتفاقية، ألف ىذه الصكرة لمجريمة تحمي حؽ إنساني عاـ مقرر في المادتيف 
أثناء  -لحقكؽ اإلنساف؛ أما االستثناء الكارد بالفقرة الرابعة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، فيجد مجالو في حالة أف يتـ االعتداء 

عمى المستشفيات المدنية ككسائؿ النقؿ الطبي المدني، أما في حالة االعتداء عمى المناطؽ ذات  -العمميات القتالية 
ف االستثناء ال محؿ لو، كتكجد حالة تنازع ظاىرم لمنصكص، حيث يعد النص الكارد في االتفاقية الحماية الخاصة ، فإ

 .، كيعتبر النص الكارد في االتفاقية األكلى أصميان الرابعة احتياطيان 
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 محل الحماية الجنائية: -3
محؿ الحماية الجنائية المستشفيات ككسائؿ النقؿ الطبي  يككف يفترض لقياـ الجريمة أف

: فالمستشفيات المدنية ككسائؿ النقؿ الطبي (ُ)المدني، كالمناطؽ ذات الحماية الخاصة 
مف االتفاقية. فإذا كاف االعتداء عمى أم مف  ِِ، ُِ، ُٖالمدني ىي المحمية بالمكاد 

لجرحى كمرضى المقاتميف، فإف ىذه الجريمة المستشفيات أك كسائؿ النقؿ الطبي المخصصة 
ال تنيض، كقد تنيض الجريمة المقررة في اتفاقية جنيؼ األكلى أك الثانية حسب األحكاؿ. 
كبالنسبة لمناطؽ االستشفاء كاألماف، فيتعيف لقياـ ىذه الجريمة أف يكجد بيا مدنييف، فإذا 

كقد تنيض الجريمة المقررة في كانت مخصصة لمعسكرييف فقط، فإف ىذه الجريمة ال تنيض، 
 اتفاقية جنيؼ األكلى. 

 أن تحدث الجريمة أثناء ال مميات القتالية: -4
يجب أف يصدر السمكؾ المجـر في سياؽ نزاع مسمح دكلي. أم في حالة القتاؿ الناشب 

 حالة الحرب -مف االتفاقية  ِلمفقرة األكلى مف المادة  كفقان  –بيف طرفي النزاع، كالتي تشمؿ 
المعمنة، أك أم اشتباؾ مسمح، حتى لك لـ يعترؼ أحد الطرفيف بحالة الحرب. كتبدأ حالة 

بمجرد بدئو، كتنتيي حالة الحرب عند انتياء العمميات  -مف االتفاقية  ٔلممادة  كفقان  -الحرب 
 الحربية بكجو عاـ. 

بالعمميات الحربية: أم يجب أف يككف السمكؾ ضمف  مقترنان كيتعيف أف يككف السمكؾ 
خطة القتاؿ كاستراتيجية الحرب الدائرة بيف الطرفيف؛ فيتعيف أف يتـ االستيالء عمى مناطؽ 
االستشفاء كاألماف اذا كقعت في قبضة العدك أثناء عمميات القتاؿ، كأف يتـ سمب المدنييف 

مير لممستشفيات المدنية كمناطؽ االستشفاء كالجرحى كالمرضى أثناء القتاؿ؛ كأف يككف التد
لخطة استراتيجية. كلذلؾ، إذا اقترف السمكؾ بحالة االحتالؿ، فإف ىذه الصكرة  تنفيذان كاألماف 

 لمجريمة ال تنيض، كتنيض الصكرة الثانية لمجريمة التي تحدث بمناسبة االحتالؿ.
 :: شروط ال قابثانياً 

لحؽ مقرر  محؿ المؤاخذة قد ارتكب استعماالن  يقصد بشركط العقاب: أال يككف الفعؿ
أـ  ركنان بمقتضى القانكف. كبغض النظر عف الجدؿ بشأف طبيعة شركط العقاب، كىؿ تعد 

؛ كرغـ أف كثيقة أركاف الجرائـ أكردت ىذه الشركط ضمف األركاف، فإنو يمـز (ِ)شركط خاصة 
                                  

نساء أحكاـ خاصة اللتزامات اطراؼ النزاع بالسماح بمركر اإلرساليات الطبية كأغذية األطفاؿ كال ِّكضعت المادة  (ُ)
الحكامؿ، غير أنو لـ يجـر منع مركرىا. كنعتقد في ىذه الحالة إذا تسبب الفعؿ بمكت المدنييف أك األطفاؿ، فإف الجريمة 

 تككف قتؿ بالتسبب. 
مع اإلشارة إلى أف بعض الفقياء الفرنسييف يعتبركف شرط العقاب ركف رابع يضاؼ إلى أركاف الجريمة، كيطمقكف عميو   (ِ)

 ، كمقتضاه:   تخمؼ كؿ سبب قانكني يؤدم إلى تبرير السمكؾ  )راجع: د. أحمد عبدالعزيز األلفي، مرجع    ركف البغي
 =(، غير أف ىذا الرأم كاف محؿ نقد، ألف عدـ مشركعية الفعؿ، إنما يعني في ذات الكقت أنو قدَٗ، ص ْٕسابؽ، رقـ 
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لممادة  كفقان  -الشركط التالية: أف يككف السمكؾ  –عف مفترضاتيا  فضالن  –لقياـ الجريمة 
، كأف يككف عمي نطاؽ كاسع، كال تبرره الضركرات الحربية، كأف يتـ بطريقة محظكران  -ُْٕ

 غير مشركعة، كتعسفية:
 في اتقاقية جنير الراب ة:  محظوراً أن يكون السموك  -1

في اتفاقية جنيؼ  محظكران يشترط لقياـ ىذه الصكرة مف الجريمة أف يككف السمكؾ 
: ألنو يخالؼ مادة محظكران  -اليجـك أك االستيالء أك السمب  سكاءن  –الرابعة. كيككف السمكؾ 

، ُُمف االتفاقية، أك المادتيف  ِِ، ُِ،ُٗ، ُٖ، ُٕ، ُٔ، ُٓ، ُْأك أكثر مف المكاد 
 -مف االتفاقية  ّّلممادة  كفقان  –ذا تـ إ محظكران بيا؛ كيككف السمكؾ مف الممحؽ األكؿ  ُِ

مف االتفاقية أعماؿ السمب ضد األشخاص  ّّ؛ كتحظر المادة (ُ)لمجرد االقتصاص الحربي 
 المحمييف بيذه االتفاقية.

 التدمير أو اغتصاب الممتمكات عمى نطاق واسع:أن يكون  -2
مف نظاـ ركما   ْ  )أ( ِ/ٖمف اتفاقية جنيؼ الرابعة، كالمادة  ُْٕاشترطت المادة  

مف كثيقة أركاف الجرائـ: أف يككف التدمير أك االستيالء ’ ْ‘( )أ( ِ) ٖالمادة األساسي، ك 
ضمف خطة القتاؿ  -كما أسمفنا  - االغتصاب  لمممتمكات المحمية كاسع النطاؽ؛ أم 

 ككف التدمير كاسع النطاؽ في حالتيف: كاستراتيجية الحرب. كي
مف أحد المستشفيات  صادران  -إف حدث -: أف يككف العمؿ الضار بالعدكالحالة ا ولى

المدنية أك احدل كسائؿ النقؿ الطبي، إال أف التدمير شمؿ عدة مستشفيات، أك شمؿ عدد مف 
 كسائؿ النقؿ الطبي.

إف حدث في الكاقع  –كؿ ضرر  لمعدك : أف يككف مصدر الفعؿ الذم يشالحالة الثانية 
مكاف محدد ضمف منشأة المستشفى المدني المحمي بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني؛ أك  -

كاف مصدر الفعؿ الضار بالعدك سيارة معينة، ضمف قافمة لنقؿ الجرحى كالمرضى؛ غير أف 
مؿ كؿ قافمة التدمير شمؿ كؿ المستشفى الذم صدر االعتداء مف مكاف محدد فيو، أك ش

 سيارات النقؿ الطبي المدني. 

                                                                               
اء الحؽ في الممارسة ليذا الحؽ، إذ لك كاف ليذا األخير ارتكب بغير حؽ . فثمة تالـز كاضح بيف عدـ المشركعية كانتف=

ال يعتبر  –استعماؿ الحؽ  –مف تبرير، لترتب عميو تجريد الفعؿ مف صفتو اإلجرامية بكؿ ثقة. أم أف انتفاء سبب اإلباحة 
 -القاىرة  -العربية  ركنان مف أركاف الفعؿ ) راجع : د. حسنيف عبيد، دركس في قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة

 ( .َِ، ص َُـ ، رقـ َََِطبعة 
، كحظر تحظر تدابير االقتصاص مف األشخاص المحمييف كممتمكاتيـ(مف االتفاقية عمى أنو: ) ّّتنص المادة  (ُ)

مف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني العرفي أنو: تحظر أعماؿ االقتصاص  ُْٕاالقتصاص  مبدأ عرفي ، قررتو القاعدة رقـ 
 الحربي ضد األعياف التي تحمييا االتفاقيات. 
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، كغير مقصكد، كمجرد حادث كمف ثـ، فإنو إذا كاف السمكؾ الذم تقـك بو الجريمة شاذان 
 عرضي، فإف ىذه الصكرة مف الجريمة ال تنيض في ىذه الحالة، بكصفيا  جريمة حرب .

 عدم وجود ضرورة حربية تبرر السموك: -3
مف الممحؽ  ُُمف اتفاقية جنيؼ الرابعة، كالمادة  ُِ، ُٖ، ُٔلممادة  كفقان  – األصؿ

أف الممتمكات المدنية المحمية باتفاقية جنيؼ الرابعة محؿ احتراـ  -األكؿ بيذه االتفاقية 
كحماية القانكف الدكلي اإلنساني في كؿ األحكاؿ؛ غير أف ىذه الممتمكات تفقد الحماية في 

 حصر:حاالت محددة عمى سبيؿ ال
تغيير الغرض  –مف الممحؽ األكؿ باتفاقية جنيؼ الرابعة  ُِلممادة  كفقان  -فيجكز  -أ

مف مناطؽ االستشفاء كاألماف، شريطة أف تتخذ التدابير لراحة المرضى كالجرحى الذيف 
يعالجكف فييا. كيشترط لقياـ الجريمة عدـ كجكد الضركرة في ىذه الحالة. فإذا كجدت 

 يمة في ىذه الحالة ال تنيض. الضركرة، فإف الجر 
كقؼ الحماية الكاجبة لممستشفيات المدنية  -مف االتفاقية ُٗلممادة  كفقان  –يجكز  -ب

كاجباتيا اإلنسانية، في أعماؿ تضر  ىعم ككسائؿ النقؿ الطبي المدني، إذا استخدمت، خركجان 
بالعدك. كيشترط لقياـ الجريمة في ىذه الحالة عدـ خركج المنشأة الطبية أك كسائؿ النقؿ 
الطبي عف كاجباتيا اإلنسانية، كأنيا لـ تتحكؿ إلى مصدر ضرر لمعدك. أما إذا خرجت 

انية كأضرت بالعدك، فإف المنشأة أك كسيمة النقؿ الطبية المدنية المحمية عف كاجباتيا اإلنس
 الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض قبؿ المقاتميف لذلؾ العدك. 

 أن يتم التدمير أو الستيالء بطريقة غير مشروعة:  -4
المبرر لمقياـ بالسمكؾ  –بحسب الظاىر  –يشترط لقياـ ىذه الجريمة حتى لك تكفر 

 غير مشركعة: المحظكر، أف يككف التدمير أك االستيالء قد تـ بطريقة 
كيككف االستيالء قد تـ بطريقة غير مشركعة، اذا قاـ مرتكب السمكؾ بعد أف  -أ

أصبحت مناطؽ االستشفاء كاألماف في قبضتو بتعديؿ الغرض مف استخداميا؛ إال أنو لـ 
التدابير الالزمة  –مف االتفاؽ الممحؽ باتفاقية جنيؼ الرابعة  ُِلممادة  كفقان  –يتخذ مسبقان 

المرضى كالجرحى الذيف يعالجكف كيتكاجدكف فييا. أما اذا أتـ السمكؾ بعد أف اتخذت لراحة 
 مف الممحؽ، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض.  ُِلممادة  كفقان اإلجراءات 

كيككف التدمير لممنشآت الطبية ككسائؿ النقؿ الطبي أك لمناطؽ االستشفاء كاألماف  -ب
مف االتفاقية، أك المادة  ُٗلممادة  كفقان  –غير مشركع، إذا لـ يكجو العدك –رغـ قياـ المبرر –
لممستشفى أك منطقة االستشفاء عبر الدكلة، في حالة خركج أم منيما  إنذاران  -مف الممحؽ ٗ

جباتيما اإلنسانية يحدد فيو لممستشفى ميمة معقكلة، أك خمسة أياـ لممنطقة لتصحيح عف كا
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يف السالؼ ذكرىما، فإف الجريمة في تلمفقرة لمماد كفقان كضعيما،. أما اذا اتخذت اإلجراءات 
 ىذه الحالة ال تنيض. 

 : ت سقياً أن يكون التدمير أو الستيالء  -5
مة أف يتـ السمكؾ بطريقة تعسفية، كذلؾ في حالة أف يشترط لقياـ ىذه الصكرة مف الجري

في  تعسفيان يكجد المبرر لمسمكؾ، إال إنو تجاكز حدكده. كلذلؾ يككف السمكؾ المككف لمجريمة 
 حالتيف:
: إذا تـ التدمير قبؿ انتياء الميمة الزمنية، أك قبؿ كصكؿ تعسفيان يككف التدمير  -أ

ستجابتو لإلنذار كتصحيح الكضع القانكني لممستشفى اإلنذار إلى الطرؼ اآلخر، أك تـ بعد ا
ككسائؿ النقؿ، أك مناطؽ االستشفاء كاألماف؛ أك تـ التدمير بعد تفنيد االدعاءات؛ كيككف 

مف االتفاقية. أم أف السمكؾ  ّّاذا كاف المبرر غير مشركع بالمخالفة لممادة  تعسفيان التدمير 
بالعدك،  حد الممتمكات محؿ الحماية صار ضاران ، كذلؾ حيف يقـك شؾ في أف أتعسفيان يككف 

إال أف اليجـك تـ قبؿ انقضاء الميمة  – ُٗلمفقرة الثانية مف المادة  كفقان  –كتـ تكجيو اإلنذار 
الزمنية التي حددىا، أك تـ بعد انقضاء الميمة الزمنية المحددة، كرغـ أف المنشأة الطبية قد 

زالةباالستجابة لو  سكاءن ردت عمى اإلنذار،  الخطر، أك التكضيح بأف ما يكجد في المنشأة  كا 
مجرد مرضى كجرحى عسكرييف يقتضي الكاجب اإلنساني عالجيـ، أك أف األسمحة المكجكدة 
خاصة بالجرحى كقد تـ إخراجيا مف المستشفى. أما إذا انتيت شبية التعسؼ، كتـ مراعاة 

 فإف الجريمة ال تنيض.  -ف الممحؽم ٗأك المادة  -مف االتفاقية ُٗالمادة 
، إذا تجاكز حدكد الضركرة، تعسفيان يككف االستيالء عمى مناطؽ االستشفاء كاألماف  -ب

أك تـ االستيالء بصفة مستمرة. أما إذا انتيت شبية التعسؼ، ككاف االستيالء عمى الممتمكات 
تياء تمؾ الحالة كدكف المحمية لمرة كاحدة في حالة ضركرة عاجمة، كانتيى االستيالء بان

 التأثير عمى راحة جرحى كمرضى الخصـ، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض.
 القرع الثاني
 أركان الجريمة

تكافر أركانيا،  –بعد تكافر مفترضاتيا كشركطيا –يشترط لقياـ ىذه الصكرة مف الجريمة
كف المعنكم. كسكؼ نتناكؿ في: الركف الشرعي، كالركف المادم، كالر  –كأم جريمة –المتمثمة 

 : (ُ)كما يمي  -فقط  –الركنيف: المادم، كالمعنكم 

                                  
. كالركف الشرعي كالركف الشرعي لف نفرد لو دراسة خاصة ىنا، ألف دراستو تككف عادةن في القسـ العاـ لمقانكف الجنائي (ُ)

 -تحت عنكاف ال جريمة إال بنص -مف نظاـ ركما  ِِيتككف مف جانبيف: الجانب األكؿ، نص التجريـ، فقد قررت المادة 
، كقت كقكعو، جريمة تدخؿ في يال يسأؿ الشخص جنائيان بمكجب ىذا النظاـ األساسي ما لـ يشكؿ السمكؾ المعن -ُأنو :

= كال يجكز تكسيع نطاقو عف طريؽ القياس. كفى حالة  دقيقان  الجريمة تأكيالن  يؤكؿ تعريؼ -ِاختصاص المحكمة؛ 
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 :: الركن الماديأولً 
الركف المادم ىك المظير الخارجي لمجريمة. كال يعرؼ القانكف جرائـ بغير ركف مادم، 

كالركف المادم ينيض عمى عناصر ثالثة: سمكؾ، كنتيجة، ألنو ال يعاقب عمى مجرد النية. 
، كتطمبو أمر يتفؽ مع كالسمكؾ: ىك أكؿ عناصر الركف المادم لمجريمة. كعالقة سببية بينيما

اليدؼ مف التجريـ كالعقاب لألفعاؿ المادية التي تضر أك تيدد بالضرر المصالح المحمية. 
كلذلؾ فإف الظكاىر النفسية المتكاجدة داخؿ النفس ال يتحقؽ بيا السمكؾ الالـز لقياـ الجريمة، 

ضد الممتمكات  . كيتخذ السمكؾ المادم لجريمة الحرب(ُ)طالما لـ تتجسد في شكؿ مادم 
الممتمكات المحمية، أك االستيالء عمييا، أك أعماؿ  أثناء العمميات القتالية ثالث صكر: تدمير

 السمب. 
 تدمير الممتمكات المحمية: -1

جـر المشرع الدكلي تدمير المستشفيات ككسائؿ النقؿ الطبي كمناطؽ االستشفاء كاألماف. 
غير صالحة لالستخداـ فيما خصصت لو. كقد  أم جـر أم فعؿ مف شأنو إىالكيا أك جعميا

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة،  ُْٕاستخدـ المشرع الدكلي مصطمح  التدمير  في المادة 
مف اتفاقية  ِِ، ُٖ؛ كلكنو في المادتيف (ِ)كاستخدمو في نظاـ ركما ككثيقة أركاف الجرائـ 

: ال يجكز بأم حاؿ اليجـك أنو ُٖجنيؼ الرابعة استخدـ مصطمح  اليجـك ، فقرر في المادة 
عمي المستشفيات المدنية المنظمة لتقديـ الرعاية لمجرحى كالمرضي كالعجزة كالنساء 

أنو: ال يجكز اليجـك عمي الطائرات التي يقصر استخداميا  ِِ؛ كقررت المادة (ّ)النفاس
لطبييف عمي نقؿ الجرحى كالمرضي المدنييف كالعجزة كالنساء كالنفاس، أك نقؿ المكظفيف ا

مف الممحؽ األكؿ باتفاقية  ُُكالميمات الطبية. كما استخدـ مصطمح  اليجـك  في المادة 
 جنيؼ الرابعة التي قررت أنو: ال يجكز بأم حاؿ أف تككف مناطؽ االستشفاء كاألماف ىدفان 

.  لميجـك

                                                                               
ال تؤثر ىذه المادة عمى تكييؼ أم  -ّيفسر التعريؼ لصالح الشخص محؿ التحقيؽ أك المقاضاة أك اإلدانة. ، الغمكض=

ىذا الجانب تقدـ كركد نص  سمكؾ عمى أنو سمكؾ إجرامي بمكجب القانكف الدكلي خارج إطار ىذا النظاـ األساسي؛ كفي
مف نظاـ ركما األساسي،   ْ  )أ( ِ/ٖمف اتفاقية جنيؼ الرابعة، ككذلؾ المادة ِّ - ُْ كالمكاد المرتبطة بيا: ُْٕالمادة 

كسنتقيد بمنيج التفسير الضيؽ لنص التجريـ. أما الجانب الثاني لمركف الشرعي، المتمثؿ في أسباب اإلباحة كمكانع 
 ناكلو فيما يأتي في المبحث الثالث ضمف أحكاـ المسؤكلية الجنائية. المسؤكلية فسنت

 . ُِْراجع : د. مأمكف محمد سالمة، مرجع سابؽ، ص  (ُ)
مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لسنة  ٖكاستخدـ المشرع الدكلي مصطمح   التدمير  في المادة  (ِ)

 ـ.ََِِرائـ لسنة مف كثيقة أركاف الج ٖـ، كالمادة ُٖٗٗ
احتراـ كحماية عمميات نقؿ الجرحى كالمرضي المدنييف كالعجزة كالنساء النفاس التي تجرم في البر  ُِ( أكجبت المادة ّ)

بكاسطة قكافؿ المركبات كقطارات المستشفى أك في البحر بكاسطة سفف مخصصة ليذا النقؿ، كذلؾ عمي قدـ المساكاة مع 
 .ُٖفي المادة المستشفيات المشار إلييا 
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 ، كغني عف البياف أف  التدمير  مصطمح يشير إلى النتيجة المجرمة. أما السمكؾ المجـر
تـ بالرصاص، أك القنابؿ، أك  سكاءن فيتمثؿ في  اليجـك  مف البر أك البحر أك الجك، 

بإىالؾ تمؾ  سكاءن الصكاريخ، أك بأم كسيمة أخرل تؤدم إلى النتيجة المتمثمة في  التدمير ، 
قكلة، أك تخريب أك ىدـ الممتمكات الثابتة، أك جعؿ تمؾ الممتمكات غير الممتمكات المن

. كيجب أف تتكافر العالقة بيف السمكؾ المجـر المتمثؿ  صالحة لالستخداـ بسبب ذلؾ اليجـك
في  اليجـك  عمى أم نحك كبيف النتيجة المجرمة المتمثمة في تدمير أم مف تمؾ الممتمكات 

 المحمية. 
 الممتمكات المحمية: الستيالء عمى -2

جـر المشرع الدكلي االستيالء عمى بعض الممتمكات المحمية أثناء العمميات القتالية، 
كبالذات مناطؽ االستشفاء كاألماف. أم كقؼ كظيفتيا اإلنسانية في خدمة الجرحى كالمرضى. 

المحمييف أم أف السمكؾ المجـر يتمثؿ في االستيالء، كالنتيجة تتمثؿ في حرماف األشخاص 
 مف خدماتيا:

: ىك الذم يؤدم إلى فالسموك المجرم يتمثل في -أ : االستيالء، كىذا االستيالء المجـر
مف الممحؽ األكؿ باالتفاقية عمى أنو: )في حالة كقكع  ُِالنتيجة المجرمة، فقد نصت المادة 

كتستخدـ في احتالؿ، يستمر احتراـ مناطؽ االستشفاء كاألماف المكجكدة باألراضي المحتمة 
نفس أغراضيا(؛ كمف ثـ: فإف الجريمة ال تنيض بمجرد كقكع تمؾ الممتمكات في قبضة 
الطرؼ الخصـ أثناء العمميات العسكرية، فيذه نتيجة ظرؼ الحرب. كلذلؾ يتعيف ليككف 
السمكؾ غير مشركع أف يتـ كضع يد الطرؼ الخصـ عمييا باعتبارىا ممؾ لو أك غنيمة حرب، 

 األشخاص المحمييف مف االستفادة مف خدماتيا.يمنع بعد ذلؾ 
: حرماف األشخاص المحمييف مف االستفادة مف مناطؽ والنتيجة الجرمية تتمثل في-ب

االستشفاء كاألماف، أم حرمانيـ مف الرعاية الطبية التي تقدـ ليـ في ىذه المناطؽ، كتحمييـ 
يجة المجرمة، كال عبرة مف مخاطر القتاؿ. فالحرماف مف خدمات ىذه المناطؽ ىي النت

حتى كلك لـ  ،بالنتائج األخرل المتفاقمة المترتبة عمييا، مف ىذه الجريمة، فالجريمة تنيض
تتأثر صحة المرضى كالجرحى؛ أما إذا ترتب عمى ىذه النتيجة نتائج أخرل، كالكفاة، أك 
 تدىكر صحة األشخاص المحمييف أك تشكيو أجساميـ عمى أم نحك، نتيجة عدـ رعاية

قد تنيض جرائـ أخرل ضد حياة كسالمة األشخاص  –كأمثاليا  –جراحيـ، ففي ىذه الحاالت 
 .(ُ)المحمييف، مقررة في اتفاقيات جنيؼ األكلى كالثانية كالرابعة 

                                  
 .أم أف الجرائـ قد تتعدد، كفي ىذه الحالة يككف الجاني مسؤكؿ عنيا جميعان  (ُ)
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، كىي حرماف ويت ين أن توجد عالقة السببية بين الستيالء وبين النتيجة -جـ
. فإذا انتفت ىذه العالقة، كذلؾ كأف يككف األشخاص المحمييف مف الرعاية الطبية كاألماف

مف قبؿ الطرؼ اآلخر في النزاع عمى ىذه المناطؽ  –عمى أم نحك  –الحرماف نتيجة ىجـك 
، كتنيض صكرة (ُ)بعد كقكعيا في قبضة العدك، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض 

 جريمة اليجـك ضد ىذه المناطؽ قبؿ الطرؼ األخر.
 المحميين:سمب ا شخاص  -3

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة مصطمح  اغتصاب   ُْٕاستخدـ المشرع الدكلي في المادة 
، ك السمب  في مكاد أخرل. فقد (ّ)، بيد أنو استخدـ مصطمحي:  االستيالء  (ِ)الممتمكات 

مف االتفاقية التي قررت أف: )السمب  ّّاستخدـ المشرع الدكلي مصطمح السمب في المادة 
مف االتفاقية: حماية القتمى كالجرحى كالغرقى  ُٔكجب المشرع الدكلي في المادة محظكر(. كأ

 كغيرىـ مف األشخاص المعرضيف لخطر كبير، مف السمب. 
كغني عف البياف أف الفرؽ بيف  االستيالء  ك السمب  يتمثؿ في: أف  االستيالء  يككف 

لسمب  فيتـ لمصمحة مرتكب لمصمحة الدكلة المعادية، أك مصمحة الجيش المعادم، أما  ا
، جريمة السمب أثناء العمميات القتالية ضد القتمى كالجرحى كالغرقى . كعمكمان (ْ)الجريمة

كغيرىـ مف األشخاص في مناطؽ الخطر، تتـ بأخذ ما بحكزة المجني عمييـ. كىذه الجريمة 
لسماح لفرؽ قد تتـ بفعؿ إيجابي، أك باالمتناع عف القياـ بمنع عمميات السمب، أك عدـ ا

خراجيـ مف منطقة الخطر، ضمانان   لمنع عمميات السمب.  المساعدة في البحث عنيـ كا 
 صور الركن المادي: -4

التدمير،  –لدراسة الركف المادم لجريمة الحرب ضد الممتمكات  ، كاستكماالن أخيران 
ب الجريمة يككف أثناء العمميات القتالية، نشير لمسألتيف: األكلى: أف مرتك -االستيالء، السمب

قاـ بالسمكؾ بنفسو أك مع غيره، أك بكاسطة غيره كلك كاف غيره غير  سكاءن عنيا،  مسؤكالن 
. كالمسألة ، أك مساىمان أك بالكاسطة، أك شريكان  مباشران  فاعالن . أم أنو، قد يككف جنائيان مسؤكؿ 

كانت الجريمة كاممة أك كانت ناقصة،  سكاءن عنيا،  مسؤكالن الثانية: أف مرتكب الجريمة يككف 

                                  
غير أف ذلؾ ال يسقط حؽ األشخاص المحمييف مف الرعاية الطبية، إذ يجب عمى الطرؼ الذيف كقعكا في قبضتو  (ُ)

 . رعايتيـ صحيان 
ـ، ككثيقة أركاف الجرائـ مصطمح   ُٖٗٗمف نظاـ ركما لسنة   ْ  )أ( ِ/ٖكاستخدمو المشرع الدكلي في المادة  (ِ)

 االستيالء . 
  مف الممحؽ . ُِمف االتفاقية، كالمادة  ٓٓاستخدـ مصطمح  االستيالء  في المادة  (ّ)
 لتحكـ بالغرامة كعقكبة تكميمية لعقكبة السجف.   مشددان  يككف ظرفان  -كما سنرل  –كىذا الدافع  (ْ)
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فالمشرع الدكلي يعاقب عمى الشركع إذا لـ تتحقؽ النتيجة ألسباب خارجة عف إرادة مرتكب 
 .(ُ)الجريمة 

 :: الركن الم نويثانياً 
عف ارتكاب جريمة، كال  جنائيان مف نظاـ ركما أنو: ال يسأؿ الشخص  ُ/َّقررت المادة 

يككف عرضو لمعقاب عمييا إال إذا تحققت األركاف المادية مع تكافر القصد كالعمـ. كىذه 
؛ بيد أنو ال يكفي فييا القصد الجنائي (ِ)عمدية  –في صكرىا الثالث –الصكرة مف الجريمة 

نما يتعيف أف يتكافر قصد جنائي خاص:  العاـ، كا 
 القصد الجنائي ال ام: -1

 :عمى العمـ ، كاإلرادة –ا الثالث في صكرى –يقـك القصد الجنائي العاـ في ىذه الجريمة 
 ال مم:  -أ

مف نظاـ ركما عمى أنو: ) تعنى لفظة  العمـ  أف يككف الشخص  ّ/َّنصت المادة 
أنو تكجد ظركؼ أك ستحدث نتائج في المسار العادم لألحداث، كتفسر لفظتا  يعمـ  أك  مدركان 

لذلؾ(. بمعنى أنو يشترط أف يككف مرتكب الجريمة التي نحف بصدد دراستيا    تبعان  عف عمـ
غير مشركع  –في صكرة  –بأف سمككو  عمى عمـ بأركانيا كظركفيا، فيتعيف أف يككف عالمان 

محمية،  - جميعان  –بأف تمؾ الممتمكات  باتفاقية جنيؼ الرابعة، كعالمان  جنائيان كمعاقب عميو 
الكاقعية لمكضع المحمي، كبالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع مسمح،  كعالما بالظركؼ

 كعمى عمـ بأف سمككو الذم يقـك بو سيؤدم إلى النتيجة المجرمة، أك عمى األقؿ يتكقعيا.
 اإلرادة:  -ب

نما يتعيف أف  ال يكفي لقياـ الركف المعنكم لمجريمة مجرد العمـ عمى النحك المتقدـ، كا 
رادة النتيجة المترتبة عميو، فإذا تتكافر لدل مر  تكب الجريمة  اإلرادة المذنبة ، أم إرادة الفعؿ، كا 

انتفت اإلرادة لدل مرتكب الجريمة، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض. فقد قررت المادة 
مف نظاـ ركما أنو: يتكافر القصد لدل الشخص عندما: يقصد، فيما يتعمؽ بسمككو،  ِ/َّ

 كفقان ؾ؛ كيقصد، فيما يتعمؽ بالنتيجة، التسبب في إحداثيا أك يدرؾ أنيا ستحدث ارتكاب السمك 
 لممسار العادم لألحداث.

  

                                  
 تي: الفرع األكؿ مف المطمب الثاني مف المبحث الثالث. راجع ما سيأ (ُ)
 جرائـ الحرب المقررة في اتفاقيات جنيؼ كبركتكككلييا التي تختص بنظرىا المحكمة الجنائية الدكلية، تككف دائمان  (ِ)

لفات اتفاقيات عمدية، كلـ يجـر المشرع الدكلي الخطأ، ىذا مف ناحية؛ كمف ناحية أخرل، لـ يجـر المشرع الدكلي كؿ مخا
نما جـر المخالفات الجسيمة.    جنيؼ، كا 
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 القصد الجنائي الخاص: -2
نما يتعيف  ال يكفي لقياـ الركف المعنكم ليذه الجريمة مجرد تكافر القصد الجنائي العاـ؛ كا 

 أف يتكافر لدل مرتكب الجريمة قصد جنائي خاص.  –عنو  فضالن  –
ط المشرع الدكلي تكافر القصد الجنائي الخاص لدل مرتكب ىذه الجريمة يعد اكاشتر 

لمتفرقة بيف الكقائع التي تتـ بمناسبة العمميات الحربية، كتعد مف ضركراتيا،  احتياطيان  شرطان 
ككقكع الممتمكات المحمية في قبضة العدك كأثر لمعمميات القتالية، أك القياـ بتدمير تمؾ 
الممتمكات في حالة الدفاع الشرعي؛ كبيف األفعاؿ المادية التي تعد  جريمة حرب : كاالستيالء 

ت، كحرماف األشخاص المحمييف مف خدماتيا، أك تدمير تمؾ الممتمكات بدكف عمى الممتمكا
 مبرر، أك سمب األشياء الخاصة بالمحمييف.

كقد تطمب المشرع الدكلي القصد الجنائي الخاص لدل مرتكب الجريمة في المادتيف  
تحظر تدابير االقتصاص، أم أف القصد الجنائي مف االتفاقية، بقكلو في األكلى:  ُْٕ، ّّ

بطريقة أف تتـ الجريمة يتمثؿ في نية االنتقاـ؛ كقكلو في الثانية:  -في ىذه الحالة  –الخاص 
 .(ُ)غير مشركعة كتعسفية 

كتقـك مسؤكلية مرتكب ىذه الجريمة، كيستحؽ العقاب عمييا متى تحقؽ الركف المعنكم  
في الدافع الخاص  -بعد ذلؾ  –ى النحك المتقدـ، كال عبرة عم -العاـ، كالخاص –بنكعيو 

 .(ِ)لدل مرتكب الجريمة 
 
 
 

  

                                  
حالة نفسية يستدؿ عميو مف خالؿ الكقائع  –بصكرتيو : القصد العاـ، كالقصد الخاص  –كالمعمـك أف الركف المعنكم  (ُ)

النص العقابي؛ أف القصد العاـ ركف مفترض في كؿ الجرائـ العمدية، كال يستكجب ذكره في  –أيضان  –كالظركؼ. كالمعمـك 
(، )تعمد(، )بنية(، بما يدؿ عميو، كأف يقكؿ: )عمدان  أك ضمنان  أما القصد الخاص، فيتعيف أف يشترطو المشرع صراحةن 

 )بغرض(، )بطريقة( كغيرىا مف األلفاظ الدالة عمى تطمب القصد الخاص بصكرة مباشرة أك غير مباشرة. 
 : ما سيأتي في المبحث الثالث المطمب الثاني الفرع األكؿ(. يككف لمدافع أثره في تشديد العقكبة ) راجع (ِ)
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 ادلثحث انثاوً
 جزميح احلزب ضذ ادلمتهكاخ أثىاء االحتالل

 تمييد وتقسيم:
تنطبؽ االتفاقية مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أنو: ) ِنصت الفقرة الثانية مف المادة 

في جميع حاالت االحتالؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة،  أيضان 
مف الئحة اتفاقيتي  ِْ. كنصت المادة (ُ)حتى لك لـ يكاجو ىذا االحتالؿ مقاكمة مسمحة( 

عمى أنو: )تعتبر أرض الدكلة محتمة حيف تككف تحت السمطة ـ َُٕٗ، ـُٖٗٗالىام لسنة 
كال يشمؿ االحتالؿ إال األراضي التي يمكف أف تمارس فييا ىذه السمطة الفعمية لجيش العدك، 

مف ىذه الالئحة عمى أنو: )اذا انتقمت سمطة الشرعية بصكرة  ّْبعد قياميا(، كنصت المادة 
فعمية إلى يد قكة االحتالؿ، يتعيف عمى ىذه األخيرة، قدر اإلمكاف، تحقيؽ األمف كالنظاـ العاـ 

السارية في البالد، إال في حالة الضركرة القصكل التي تحكؿ دكف  كضمانو، مع القكانيف
 ذلؾ(. 

كقد كضع المشرع الدكلي في اتفاقية جنيؼ الرابعة قكاعد حماية الممتمكات المدنية أثناء 
المخالفات عمى أف: ) ُْٕاالحتالؿ كاعتبر االعتداء عمييا  جريمة حرب ، فقد نصت المادة 

المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد الجسيمة التي تشير إلييا 
نحك ال تبرره ضركرات  ىاب الممتمكات عم... ممتمكات محمية باالتفاقية: تدمير كاغتص

مف   ْ  )أ(ِ/ٖحربية كعمي نطاؽ كبير بطريقة غير مشركعة كتعسفية(. كنصت المادة 
 جرائـ الحرب : االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ،  يتعننظاـ ركما األساسي عمى أنو: )

اتفاقية جنيؼ ذات الصمة: ب تالية: ضد ... الممتمكات المحميةأم أم فعؿ مف األفعاؿ ال
إلحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيالء عمييا دكف أف تككف ىنػاؾ ضركرة عسكرية 

 ة(. تبرر ذلؾ، كبالمخالفة لمقانكف، كبطريقة عابث
كتقتضي دراسة ىذه الصكرة مف الجريمة تحديد الممتمكات المحمية. كلذلؾ، سكؼ نقسـ 
ىذا المبحث إلى مطمبيف: نبيف في أكليما الممتمكات المحمية أثناء االحتالؿ، كنبيف في 

 ثانييما أحكاـ التجريـ.

                                  
ال يحـر األشخاص المحميكف الذيف يكجدكف في أم إقميـ محتؿ مف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أنو: ) ْٕنصت المادة  (ُ)

راضي عمي مؤسسات بأم حاؿ كال بأية كيفية مف االنتفاع بيذه االتفاقية، سكاءن بسبب أم تغيير يطرأ نتيجة الحتالؿ األ
اإلقميـ المذككر أك حككمتو، أك بسبب أم اتفاؽ يعقد بيف سمطات اإلقميـ المحتؿ كدكلة االحتالؿ، أك كذلؾ بسبب قياـ ىذه 

 ِٗمف الالئحة الممحقة باتفاقيتي الىام المعقكدتيف في  ْٔالدكلة بضـ كؿ أك جزء مف األراضي المحتمة(. كنصت المادة 
عمى أنو: )ينبغي احتراـ شرؼ األسرة كحقكقيا، كحياة األشخاص ـ َُٕٗتشريف األكؿ/أكتكبر  ُٖك ـُٖٗٗتمكز/يكنيو 

 كالممكية الخاصة، ككذلؾ المعتقدات كالشعارات الدينية. كال يجكز مصادرة الممكية الخاصة(. 
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 املطلب األول
 املنتلكات احملنية أثياء االحتالل

اب الثالث مف اتفاقية جنيؼ الرابعة بحماية الممتمكات المدنية أىتـ المشرع الدكلي في الب
، إال أف الحماية ال تقتصر عمى ما كرد في (ُ)( ّّ، ٕٓ، ٓٓ، ّٓأثناء االحتالؿ )المكاد 
نما تشمؿ ما كرد في القسـ الثالث مف الئحة اتفاقيتي  -(ِ)ُْٓلممادة  كفقان  –ىذه المكاد، كا 

(. كمف االطالع عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة ٔٓ -ْٔ)المكاد ـ َُٕٗك ـ ُٖٗٗالىام لسنة 
في  -كذلؾ -كالئحة الىام أف الممتمكات المحمية تتمثؿ في األمكاؿ أك ما يقيـ بيا؛ كتتمثؿ

القيمة  سكاءن الخدمات العامة. أم أف الممتمكات المدنية: مجمكعة األشياء ذات القيمة، 
لغذائية كالطبية، كالكحدات الطبية. كيمكف تصنيفيا االقتصادية أك المعنكية، ككذلؾ المؤف ا

في نكعيف: النكع األكؿ، الممتمكات المدنية الخاصة؛ كالنكع الثاني، الممتمكات المدنية العامة. 
 : في فرعيف كما يمي كسكؼ نبيف النكعيف تباعان 

 ا ول القرع
الممتمكات المدنية الخاصة

3 
اىتـ المشرع الدكلي بحماية الممتمكات المدنية أثناء االحتالؿ، كما اىتـ بحماية 

الممتمكات  - أكالن  -الممتمكات الخاصة بالمدنييف المحركميف مف حرياتيـ. كلذلؾ، سكؼ نبيف
 الممتمكات الخاصة بالمدنييف المحركميف مف الحرية: -ثانيان  -المدنية، كنبيف

 :لمدنية: مقيوم الممتمكات اأولً 
مف اتفاقية جنيؼ  ّٓكضع المشرع الدكلي نظاـ حماية الممتمكات المدنية في المادة 

الرابعة، التي قررت أنو: يحظر عمي دكلة االحتالؿ أف تدمر أم ممتمكات خاصة ثابتة أك 
منقكلة تتعمؽ بأفراد أك جماعات أك بالدكلة أك السمطات العامة أك المنظمات االجتماعية أك 

مف  ْٔىذا التدمير. كقررت المادة  ية إال إذا كانت العمميات الحربية تقتضي حتمان التعاكن

                                  
شخاص المحمييف السمب محظكر. تحظر تدابير االقتصاص مف األتنص عمى أف: )  ّّمع اإلشارة إلى أف المادة  (ُ)

كردت في القسـ األكؿ مف الباب الثالث مف االتفاقية  األحكاـ العامة  ، كمف ثـ فإنيا تنطبؽ في الحالتيف: كممتمكاتيـ(، كقد 
 أثناء العمميات الحربية، كأثناء االحتالؿ.

المرتبطة باتفاقية الىام المتعمقة بقكانيف مف االتفاقية عمى أنو: )بالنسبة لمعالقات القائمة بيف الدكؿ ُْٓ( نصت المادة ِ)
، كالتي ـَُٕٗتشريف األكؿ/أكتكبر  ُٖأك المعقكدة في  ـُٖٗٗتمكز/يكنيو  ِٗكعادات الحرب البرية، سكاءن المعقكدة في 

كرتيف(. كال تشترؾ في ىذه االتفاقية، تكمؿ ىذه االتفاقية القسميف الثاني كالثالث مف الالئحة الممحقة باتفاقيتي الىام المذك
 بأف الئحة اتفاقية الىام خاصة بدكؿ معينة. –كما اسمفنا  –يصح القكؿ 

   نقصد بالممتمكات المدنية الخاصة معنى خاص لغرض الدراسة، بغض النظر عف طبيعتيا، فيستكم أف تككف مف
 األمكاؿ العامة، أك خاصة باألفراد.
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كال يجكز  ،(ُ)ـ أنو: يجب احتراـ الممكية الخاصة َُٕٗالئحة اتفاقية الىام لسنة 
سكؼ نبيف ماىية الممتمكات المدنية، كقكاعد ( ِ)التفاقيتي  جنيؼ  ك  الىام  مصادرتيا. ككفقان 

 حمايتيا:
 ماىية الممتمكات وطبي تيا: -1

الماؿ في المفيـك االقتصادم، ال : الماؿ بالمفيـك الكاسع. ك الممتمكات المدنية تتمثؿ في
نما يشمؿ ما ىك ثميف كيمكف تحكيمو مف شخص آلخر  يعني األرصدة السائمة أك النقكد، كا 
مقابؿ ثمف أك عكض، كبيذا تدخؿ المنقكالت كاألصكؿ الثابتة مف عقارات كمنشآت زراعية 

كالخدمات، ككؿ كصناعية كتجارية ككسائؿ النقؿ الجكم كالبرم كالبحرم، كغيرىا مف السمع 
؛ كما تشمؿ المكارد الطبيعية التي يمكف استخراجيا كتحكيميا (ّ)مالو قيمة دينية أك تاريخية 

 . (ْ)إلى ماؿ
كيدخؿ ضمنيا المرافؽ كالحماية ليذه الممتمكات شاممة الثركة القكمية لمبمد المحتؿ. 

كالسدكد كالمدارس  العامة كاألعياف المخصصة لممنفعة العامة، كالمباني كالطرؽ كالجسكر
 –مف اتفاقية جنيؼ ّٓفي المادة  –كالجامعات كالغابات كالشكاطئ. فقد قرر المشرع الدكلي

تعمقت بأفراد أك جماعات، أك بالدكلة كمؤسساتيا،  سكاءن أف ىذه الممتمكات تعد ممكية خاصة، 
ىام قد أكجبت: مف الئحة اتفاقية ال ٔٓأك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية. ككانت المادة 

 أف تعامؿ كممتمكات خاصة، حتى عندما تككف مممككة لمدكلة. 
 قواعد حماية الممتمكات المدنية: -2

أف عمى سمطة االحتالؿ احتراـ  -في اتفاقيتي جنيؼ كالىام –قرر المشرع الدكلي
 الممتمكات المدنية، فحظر مياجمتيا، كمنع مصادرتيا:

                                  
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لـ تقرر حماية الممكية الخاصة. كما أف االتفاقية الرابعة لـ تحظر المصادرة،  ِٕ( لكف المادة ُ)

 مف اتفاقية جنيؼ الثالثة.  ُّكقررت حماية المدنييف )ضد السباب كفضكؿ الجماىير( الكاردة في المادة 
، كاتفاقية الىام لسنة ـُْٗٗمقرر في اتفاقيتي جنيؼ الرابعة لسنة  ( أم أف حماية الممتمكات المدنية أثناء االحتالؿِ)

ـ، إال أف المجنة الدكلية لمصميب األحمر ترل أف اتفاقية الىام لـ تعد قائمة، فقد أكردت أف: القانكف الدكلي َُٕٗ
يف؛  قانكف الىام  الذم اإلنساني يضـ فرعيف:  قانكف جنيؼ  المصمـ لحماية العسكرييف الذيف كفكا عف القتاؿ، كالمدني

ـ، الذيف يجمعاف بيف كال الفرعيف، ُٕٕٗيقرر حقكؽ كالتزامات المتحاربيف. كأنو كمع اعتماد البركتكككليف اإلضافييف لعاـ 
لـ يعد ليذا التمييز اآلف سكل قيمة تاريخية كتعميمية )راجع نشرة المجنة الدكلية لمصميب األحمر،  القانكف الدكلي اإلنساني: 

( كىذا غير صحيح، كمخالؼ لمكاقع مف ْـ ، ص ََِٕالقاىرة ، سنة  -ابات عف أسئمتؾ   الطبعة العربية السادسة إج
 ُْٓناحيتيف: األكلى، أف القسـ الثالث مف الئحة اتفاقية الىام يكمؿ الباب الثالث مف اتفاقية جنيؼ الرابعة كفقان لممادة 

 كؿ لـ يضمف كؿ ما كرد في القسـ الثالث مف الئحة اتفاقية الىام. منيا؛ كالثانية، أف البركتكككؿ اإلضافي األ
 ـ. َُٕٗمف الئحة اتفاقية الىام لسنة  ٔٓ -ِْ( راجع المكاد: ّ)
( راجع: د. محمد ىاشـ عكض، خصائص كأبعاد الجرائـ االقتصادية في الكطف العربي، المركز العربي لمدراسات األمنية ْ)

 . ُٕـ، ص ُّٗٗ -ىػ ُُّْطبعة  ،الرياض ،كالتدريب
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 المدنية:حظر اليجوم عمى الممتمكات  -أ
أنو يحظر عمي دكلة االحتالؿ: أف  -مف االتفاقية ّٓفي المادة  –قرر المشرع الدكلي

تدمر أم ممتمكات خاصة ثابتة، أك منقكلة؛ تتعمؽ بأفراد، أك جماعات، أك بالدكلة، أك 
 . (ُ)السمطات العامة، أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية 

 ت المدنية:عدم جواز الستيالء عمى الممتمكا-ب
؛ أما (ِ)أجاز المشرع الدكلي لسمطة االحتالؿ االستيالء عمى الممتمكات العسكرية لمعدك

المممككة لمدكلة أك لمجمعيات أك الشركات أك األفراد، فال يجكز  سكاءن الممتمكات المدنية، 
 االستيالء عمييا بصكرة مباشرة كالمصادرة، أك غير مباشرة:

مف الئحة اتفاقية الىام لسنة  ْٔ: قررت المادة عدم جواز المصادرة المباشرة (1)
لممادة  كفقان  –ـ أنو ال يجكز مصادرة الممكية الخاصة. كالممكية الخاصة  كصؼ  يشمؿَُٕٗ
 ممتمكات األفراد أك الدكلة: -مف االتفاقية ّٓ

مدكلة الخاضعة لالحتالؿ، فقد ال يجكز مصادرة الممتمكات الثابتة أك المنقكلة التابعة ل( أ)
ـ عمى أنو: )ال تعتبر دكلة االحتالؿ َُٕٗمف الئحة اتفاقية الىام لسنة  ٓٓنصت المادة 

سكل مسؤكؿ إدارم كمنتفع مف المؤسسات كالمباني العمكمية كالغابات كاألراضي الزراعية 
ؿ. كينبغي عمييا صيانة كالتي تكجد في البمد الكاقع تحت االحتال ،التي تمتمكيا الدكلة المعادية

دارتيا   لقكاعد االنتفاع(.  كفقان باطف ىذه الممتمكات كا 
 –أك التي تجمع بيف الكصفيف كالسفف كالطائرات-كبالنسبة لمممتمكات المنقكلة (ب)

الخاصة بالدكلة، كالتي تكجد في البمد الكاقع تحت االحتالؿ: ال يجكز لدكلة االحتالؿ 
ى أم منقكؿ يخرج عف اطار ما ذكر في الفقرة األكلى مف المادة مصادرتيا، أك االستيالء عم

 كفقان ، كيكيؼ بأنو  جريمة حرب  محظكران ـ، يعد َُٕٗمف الئحة اتفاقية الىام لسنة  ّٓ
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة. ُْٕلممادة 
ال يجكز مصادرة الممتمكات الثابتة أك المنقكلة الخاصة باألشخاص: ال يجكز  (جػ)

الخاصة باألشخاص االعتبارية الخاصة، أك  سكاءن مصادرة الممكية الخاصة باألشخاص، 
مف  ّٓالخاصة باألفراد العادييف، كأم استيالء، باستثناء ما كرد في الفقرة الثانية مف المادة 

                                  
 لممتمكات الخاصة.امف الئحة اتفاقية الىام تدمير أك إتالؼ  ٔٓ( حظرت المادة ُ)
ـ عمى أنو: ) ال يجكز لقكات االحتالؿ أف تستكلي إال عمى َُٕٗمف الئحة اتفاقية الىام لسنة  ّٓ( نصت المادة ِ)

حكزة الدكلة بصكرة فعمية كمخازف األسمحة ككسائؿ النقؿ الممتمكات النقدية كاألمكاؿ كالقيـ المستحقة التي تككف في 
كالتي يمكف أف تستخدـ في العمميات العسكرية. يجكز  ،كالمستكدعات كالمؤف، كالممتمكات المنقكلة لمدكلة بشكؿ عاـ

األشخاص  االستيالء عمى كافة المعدات، سكاءن في البر أك في البحر أك في الجك، التي تستخدـ في بث األخبار، أك نقؿ
حتى  ،كاألدكات، باستثناء الحاالت التي تخضع لمقانكف البحرم، كمخازف األسمحة كجميع أنكاع الذخيرة الحربية بشكؿ عاـ

 لك كانت شخصية، كينبغي إعادتيا إلى أصحابيا كدفع التعكيضات عند إقرار السمـ(. 
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لممادة  كفقان ، كيكيؼ بأنو  جريمة حرب ، محظكران ـ، يعد َُٕٗلسنة الئحة اتفاقية الىام 
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة. ُْٕ
 –منع المشرع الدكلي عدم جواز الستيالء غير المباشر عمى الممتمكات المدنية:  (2)

كاف  سكاءن االستيالء غير المباشر عمى الممتمكات المدنية،  -ـ َُٕٗفي اتفاقية الىام لسنة 
، أك (ِ)، أك فرض المساىمات العينية أك النقدية (ُ)ا االستيالء عف طريؽ فرض الضرائب ىذ

 .(ْ)، أك طمبات الدفع العينية كالخدمات (ّ)فرض العقكبات المالية الجماعية 
 :: الممتمكات الخاصة بالمدنيين المحرومين من الحريةثانياً 

 –أك اإلقميـ  –مف رعايا الدكلة المدنيكف المحركميف مف الحرية: ىـ أكلئؾ األشخاص 
ـ مف قبؿ سمطة االحتالؿ أثناء االحتالؿ، بكضعيـ يالخاضعة لالحتالؿ، الذيف تقيد حريت

                                  
االحتالؿ بتحصيؿ الضرائب كالرسـك كضرائب المركر مف الئحة اتفاقية الىام أنو: ) اذا قامت قكة  ْٖ( نصت المادة ُ)

اإلمكاف، القكاعد المطبقة في تقييـ كتكزيع الضرائب، كأف تتحمؿ قكة  قدر التي تفرض لفائدة الدكلة، ينبغي أف تراعي،
 ُٓلممادة  كفقان  –االحتالؿ النفقات اإلدارية في األراضي المحتمة كما فعمت الحككمة الشرعية (. كيجب أف تككف الجباية 

بأمر القائد العاـ لمقكات المسمحة كتحت مسؤكليتو، كأف تتحمؿ قكة االحتالؿ النفقات اإلدارية كالتشغيمية  –مف الالئحة 
كالصيانة لمكحدات اإلدارية كالخدمية، كمرتبات المكظفيف، كضماف استمرار خدمات التعميـ كالصحة كالمياه كالكيرباء 

، كلـ تقـ بعد ذلؾ بإنفاقيا كفقان لمنظاـ العاـ لمدكلة المحتمة، أك كغيرىا. فإذا تحصمت سمطة اال حتالؿ الضرائب كالرسـك
استكلت عمى جزء مف تمؾ المتحصالت مف الضرائب كالرسـك لإلنفاؽ عمى قكاتيا المسمحة أك إلدارة االحتالؿ؛ فإف ذلؾ 

 يعد استيالء غير مشركع، كيكيؼ بأنو  جريمة حرب .    
ذا قامت قكة االحتالؿ بفرض مساىمات نقدية أخرل في األراضي المحتمة، فضالن عف إعمى أنو: )ْٗدة ( نصت الماِ)

لييا في المادة السابقة، ينبغي أال تفرض ىذه المساىمات إال لسد حاجيات القكات المسمحة أك في إدارة إالضرائب المشار 
فرض مساىمات نقدية غير الضرائب  –الت استثنائية في حا –األراضي المحتمة (. بمعنى أنو يجكز لقكة االحتالؿ 

كالرسـك عمى السكاف في األرض المحتمة، إال أف ىذا الفرض محكـك بشرطيف: األكؿ، أف يككف فرض المساىمة النقدية في 
األرض حالة الضركرة؛ كالشرط الثاني، أف يتكفر المبرر المتمثؿ في: سد حاجيات القكات المسمحة، أك لإلنفاؽ في إدارة 

مف اتفاقية جنيؼ  ُْٕالمحتمة. فإذا كاف الفرض تعسفيان، أك لـ يتكفر مبررم الفرض، فإنو يعد  جريمة حرب  كفقان لممادة 
 الرابعة. 

مف الئحة اتفاقية الىام أنو ال ينبغي إصدار أية عقكبة جماعية ، مالية أك غيرىا ، ضد السكاف  َٓ( قررت المادة ّ)
راد ال يمكف أف يككف ىؤالء السكاف مسؤكليف بصفة جماعية. أم أف إصدار العقكبات الجماعية ضد بسبب أعماؿ ارتكبيا أف

 مف االتفاقية، سكاءن كانت مالية أك غير مالية. ّّالسكاف المدنييف محظكرة كفقان لممادة 
طمبات الدفع العينية أك تقديـ مف الئحة اتفاقية الىام أنو: ال ينبغي إخضاع البمديات أك السكاف إلى  ِٓ( قررت المادة ْ)

الخدمات اال في حالة تمبية حاجيات قكات االحتالؿ. كينبغي أف تتناسب طمبات الدفع مع مكارد البالد، كأف تككف عمى نحك 
ال يدفع السكاف إلى المشاركة في العمميات العسكرية ضد بمدىـ. كال تفرض طمبات الدفع العينية كالخدمات إال بأمر مف 

في المنطقة المحتمة. كىذه المادة تحظر إخضاع البمديات أك السكاف إلى طمبات الدفع العينية، أك تقديـ الخدمات القائد 
مساعدة  -مف االتفاقية  ُٓكفقان لممادة  – األعماؿ ، ألف ذلؾ يعد مصادرة غير مباشرة لمممتمكات المدنية مف ناحية، كيعد 

مف  ْٗ، َْكفقان لممادتيف  –خدمات إال في حالة الضركرة، كأف يككف العمؿ لمعدك؛ كال تجكز طمبات الدفع العيني كال
 عميو، كمقابؿ أجر مناسب.  في األرض المحتمة، كأف يككف المكمؼ قادران  -االتفاقية 
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. كسكؼ نبيف ماىية ىذه الممتمكات (ّ)، أك اعتقاليـ (ِ)، أك اإلقامة الجبرية (ُ)تحت المراقبة 
 الخاصة بيـ، كقكاعد حمايتيا:

 تحديد الممتمكات المحمية الخاصة بالم تقمين:  -1
ـ، يبيف أف ُْٗٗمف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  ٖٗ، ٕٗمف االطالع عمى المادتيف 
 ىذه الممتمكات المحمية نكعاف: 

النكع األكؿ، الممتمكات التي تككف بحكزة الشخص عند بداية تقييد حريتو: كىي -أ
في: متعمقات االستعماؿ  – ٕٗلممادة  كفقان  –الممتمكات التي تككف بحكزة المعتقؿ، كتتمثؿ 

الشخصي، كالنقكد، كاألشياء القيمة، إثبات اليكية. كقد قرر المشرع الدكلي أنو: ال يجكز 
ستعماؿ الشخصي، كيجكز سحب النقكد كالشيكات، كاألكراؽ المالية سحب متعمقات اال

يداعيا حساب خاص بالمعتقؿ   ؛ كترد عند انتياء االعتقاؿ. (ْ)بإيصاؿ مفصؿ، كا 
لممادة  كفقان  –النكع الثاني، األمكاؿ المتكقع الحصكؿ عمييا أثناء االعتقاؿ: كىي-ب

المخصصات التي تصرؼ مف الدكلة الحاجزة، كاإلعانات مف دكلة المعتقؿ، أك  -ٖٗ
المساعدات مف الييئات كالمنظمات اإلنسانية، أك العائمة. كقد قرر المشرع الدكلي أف: تكدع 
في حساب المعتقؿ؛ كيجب أف تكفر لممعتقؿ التسييالت التي تمكنو مف إرساؿ إعانات إلي 

لي  ، كلو أف يسحب مف ىذا الحساب األشخاص الذيف يعتمدكف عميو اقتصاديان عائمتو كا 
  المبالغ الالزمة لمصاريفو الشخصية في الحدكد التي تعينيا الدكلة الحاجزة.

كعمى السمطة الحاجزة أف تكفر لو في جميع األكقات تسييالت معقكلة لمرجكع إلي 
حساب إلي الدكلة الحامية إف طمبت حسابو كالحصكؿ عمي صكرة منو، كيجب أف يبمغ ىذا ال

 ذلؾ، كيتعيف أف يالـز الشخص المعتقؿ حسابو في حالة نقمو.
  

                                  
مف االتفاقية عمى أنو: ) إذا فرض أحد أطراؼ النزاع عمي شخص محمي تدابير  ّٗنصت الفقرة الثانية مف المادة  (ُ)

مراقبة مف شأنيا أف تجعمو غير قادر عمي إعالة نفسو، كبخاصة إذا كاف ىذا الشخص غير قادر ألسباب أمنية عمي إيجاد 
 ر أف يتكفؿ باحتياجاتو كاحتياجات األشخاص الذيف يعكليـ(. عمؿ مكسب بشركط معقكلة، كجب عمي طرؼ النزاع المذكك 

أنو ينتفع األشخاص المحميكف الذيف تفرض عمييـ اإلقامة الجبرية كيضطركف  ٖٕقررت الفقرة األخيرة مف المادة  (ِ)
 مف ىذه االتفاقية دكف أم قيكد. ّٗبسبب ذلؾ إلي ترؾ منازليـ، بأحكاـ المادة 

 مف االتفاقية. ٖٕ، ٖٔ، ّْ، ِْ، ُْلممكاد  ( طبقان ّ)
تفتح الدكلة الحاجزة حسابا منتظما لكؿ شخص معتقؿ تكدع فيو  عمى أنو: ) ٖٗنصت الفقرة الثالثة مف المادة  (ْ)

 -أيضان  -ىا، ككذلؾ المبالغ التي ترسؿ إليو. كما تكدع في حسابواالمخصصات المبينة في ىذه المادة، كاألجكر التي يتقاض
 كالتي يمكنو التصرؼ فييا طبقا لمتشريع السارم في اإلقميـ الذم يكجد فيو الشخص المعتقؿ(. ،حبت منوالمبالغ التي س
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 حماية ممتمكات ا شخاص المحرومين من الحرية:  -2
النظاـ الخاص بحماية أمكاؿ مقيدم الحرية مكضع احتراـ كحماية القانكف الدكلي  -أ

 التفاقية جنيؼ الرابعة، باعتباره سمبان  انتياكان اإلنساني، كمف ثـ، يعد مخالفة ىذا النظاـ: 
 مف االتفاقية. ّّبالمادة  محظكران 
االستيالء عمى الماؿ  جريمة  تكيؼ األفعاؿ التي تمثؿ مخالفة ليذا النظاـ، كخاصةن  -ب
 حرب . 

 الثاني القرع
 1الممتمكات المدنية ال امة

اىتـ المشرع الدكلي بحماية الممتمكات المدنية العامة المخصصة لمسكاف المدنييف في 
 زمف االحتالؿ. كسكؼ نبيف ماىيتيا، كنظاـ حمايتيا: 

   :: ماىية الممتمكات المدنية ال امةأولً 
الممتمكات المدنية العامة: ىي تمؾ الالزمة لبقاء المدنييف عمى قيد الحياة، أك الالزمة 

فظة عمى الصحة. أم أنيا تتمثؿ في: المؤف الغذائية كالطبية، كالمستشفيات المدنية، لممحا
رساليات اإلغاثة.  كا 

 المؤن الغذائية والطبية:  -1
لمسكاف المدنييف أثناء االحتالؿ الحؽ في الحصكؿ عمى المؤف الغذائية كالطبية، ككاجب 

الحامية، فقد قررت الفقرة األكلى مف المادة عمى الدكلة المحتمة، تحت إشراؼ كرقابة الدكلة 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة أنو: مف كاجب دكلة االحتالؿ أف تعمؿ، بأقصى ما تسمح بو  ٓٓ

كسائميا، عمي تزكيد السكاف بالمؤف الغذائية كاإلمدادات الطبية، كمف كاجبيا عمي األخص أف 
إذا كانت مكارد األراضي المحتمة غير  تستكرد ما يمـز مف األغذية كالميمات الطبية كغيرىا،

كافية؛ كقررت الفقرة الثالثة مف ىذه المادة أنو: لمدكلة الحامية أف تتحقؽ دكف أم عائؽ في 
أم كقت مف حالة إمدادات األغذية كاألدكية في األراضي المحتمة، إال إذا فرضت قيكد مؤقتة 

 تستدعييا ضركرات حربية قيرية.
 ومنشآت الرعاية الصحية: المستشقيات المدنية -2

أكجب المشرع الدكلي عمى دكلة االحتالؿ أف تعيد تأىيؿ المستشفيات كمنشآت الرعاية 
الصحية، كأف تنشأ مستشفيات كمنشآت رعاية صحية إذا لـ تعد تمؾ المستشفيات كالمنشآت 

بعة عمى مف اتفاقية جنيؼ الرا ٔٓالصحية تؤدم دكرىا، فقد أكجبت الفقرة األكلى مف المادة 
 ىعم -كبمعاكنة السمطات الكطنية لمدكلة الخاضعة لالحتالؿ-دكلة االحتالؿ أف: تعمؿ 

                                  
  بغض النظر عف طبيعتيا –الممتمكات المدنية العامة، معنى خاص لغرض ىذه الدراسة، نقصد بو: أف ىذه الممتمكات- 

 ضركرية لممدنييف عامة.
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صيانة المنشآت كالخدمات الطبية كالمستشفيات، كاعتماد كتطبيؽ التدابير الكقائية الالزمة 
ذا . كقررت الفقرة الثانية مف ىذه المادة أنو: إ(ُ)لمكافحة انتشار األمراض المعدية كاألكبئة 

أنشئت مستشفيات جديدة في األراضي المحتمة، حيث لـ تعد األجيزة المختصة لمدكلة تؤدم 
، ُٖكظيفتيا، كجب عمي سمطات االحتالؿ أف تعترؼ بيا عمي النحك الكارد في المادة 

كيتعيف أف تككف بعيدة عف األىداؼ العسكرية، كتسمـ شيادة الصفة، كتميز بالشارة 
 مف اتفاقية جنيؼ األكلى. ّٖالمنصكص عمييا بالمادة 

 إرساليات اإلغاثة اإلنسانية:  -3
ـ أنو: إذا كاف كؿ سكاف ُْٗٗمف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  ٗٓقررت المادة  -أ

األراضي المحتمة، أك قسـ منيـ، تنقصيـ المؤف الكافية، كجب عمي دكلة االحتالؿ أف تسمح 
 يالت. بعمميات اإلغاثة لمصمحتيـ، كتكفر ليا التسي

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة أف: يجرم تكزيع اإلغاثة، بمعاكنة الدكلة  ُٔقررت المادة  -ب
الحامية، كتحت إشرافيا؛ كما قررت أنو: ال تحصؿ عف ىذه الرساالت أية مصاريؼ، أك 

 ضرائب، أك رسـك في األراضي المحتمة.
 :: قواعد حماية الممتمكات ال امة أثناء الحتاللثانياً 

ـ قكاعد عامة لحماية ُْٗٗكضع المشرع الدكلي في اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة 
المؤف الغذائية كالطبية، أك المستشفيات  سكاءن الممتمكات المدنية العامة أثناء االحتالؿ، 

 :كالكحدات الصحية، أك إرساليات اإلغاثة. كسكؼ نبيف ىذه القكاعد تباعان 
 الغذائية والطبية:عدم جواز الستيالء عمى المؤون -1

ـ أنو: ال يجكز ُْٗٗمف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  ٓٓقررت الفقرة الثانية مف المادة  
لدكلة االحتالؿ أف تستكلي عمي أغذية أك إمدادات أك ميمات طبية مما ىك مكجكد في 
ت األراضي المحتمة، إال لحاجة قكات االحتالؿ كأفراد اإلدارة، كعمييا أف تراعي احتياجا

السكاف المدنييف. كمع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الدكلية األخرل، كتتخذ دكلة االحتالؿ 
اإلجراءات التي تكفؿ سداد قيمة عادلة عف كؿ ما تستكلي عميو. أم أف الحماية تتمثؿ في: 
ذا تـ االستيالء لمضركرة تعيف عمى دكلة االحتالؿ  عدـ جكاز االستيالء إال لمضركرة، كا 

 ة السكاف المدنييف، كسداد قيمة ما تـ االستيالء عميو.  مراعاة حاج
 عدم جواز الستيالء عمى المستشقيات والميمات الطبية: -2

ـ أنو: ال يجكز لدكلة االحتالؿ ُْٗٗمف اتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  ٕٓقررت المادة 
عاجمة، لمعناية المستشفيات المدنية، إال بصفة مؤقتة، كفي حاالت الضركرة ال ىأف تستكلي عم

                                  
 تكفؿ دكلة االحتالؿ حسف تشغيؿ المنشآت المخصصة لرعاية األطفاؿ كتعميميـ.مف االتفاقية أف  َٓ( قررت المادة ُ)
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بالجرحى كالمرضي العسكرييف، شريطة اتخاذ التدابير المناسبة العاجمة لرعاية كعالج 
األشخاص الذيف يعالجكف فييا، كتدبير احتياجات السكاف المدنييف. كقررت ىذه المادة أػنو: 

 ميمات كمخازف المستشفيات المدنية، ما دامت ضركرية الحتياجات ىال يجكز االستيالء عم
 السكاف المدنييف.

 عدم جواز اليجوم عمى المستشقيات المدنية: -3
ـ أنو: إذا أنشئت مستشفيات جديدة في ُْٗٗمف اتفاقية جنيؼ لسنة  ٔٓقررت المادة 

النحك  ىاألراضي المحتمة، كجب عمي سمطات االحتالؿ أف تعترؼ بيذه المستشفيات عم
رؼ سمطات االحتالؿ بيا بمكجب أحكاـ . كفي الظركؼ المشابية، تعتُٖالكارد في المادة 

التي  سكاءن . أم ال يجكز اليجـك عمى المستشفيات ككسائؿ النقؿ الطبي، ُِ، َِالمادتيف 
 كانت قائمة قبؿ االحتالؿ، أك التي تـ إنشاءىا أثناء االحتالؿ. 

 عدم جواز الستيالء عمى اإلرساليات: -4
أنو: ال يجكز لدكلة االحتالؿ أف تحكؿ غرض مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  َٔقررت المادة 

رساالت اإلغاثة. أم ال يجكز االستيالء عمييا، كيجكز تحكيؿ غرضيا بشركط: كجكد حاالت 
ضركرة ممحة، كأف يككف التحكيؿ لمصمحة سكاف األراضي المحتمة، كأف يتـ التحكيؿ بمكافقة 

 الدكلة الحامية.
 املطلب الجاىي

 أحكاو التحزيه
مف نظاـ ركما   ْ  )أ( ِ/ٖمف اتفاقية جنيؼ الرابعة، كالمادة  ُْٕمادة مف تأمؿ ال

مف كثيقة أركاف الجرائـ التي ’ ْ‘( )أ( ِ) ٖالمادة األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، ك 
نصت عمى أف أركاف جريمة الحرب المتمثمة في ) تدمير الممتمكات كاالستيالء عمييا( تتمثؿ 

أال تككف ىناؾ  -ِالجريمة ممتمكات معيَّنة أك يستكلي عمييا؛ أف يدمر مرتكب  -ُفي: )
أف يككف التدمير أك االستيالء كاسع النطاؽ  -ّضركرة عسكرية تبرر التدمير أك االستيالء؛ 

أف تككف ىذه الممتمكات مشمكلة بالحماية بمكجب اتفاقية أك أكثر مف اتفاقيات  -ْ؛ كتعسفيان 
أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت  -ٓ؛ ـُْٗٗجنيؼ لعاـ 

 مقترنان أف يصدر ىذا السمكؾ في سياؽ نزاع مسمح دكلي كيككف  -ٔذلؾ الكضع المحمي؛ 
أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع  -ٕبو؛ 
مف الجريمة مفترضات كشركط يتعيف تكافرىا أف ليذه الصكرة  -جميعا -، يبيف منيا(ُ)(مسمح

                                  
 ICC-ASP/1/3 (SUPP.)راجع: كثيقة أركاف الجرائـ  (ُ)
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لدراسة أركانيا. كلذلؾ، سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف: نخصص أكليما لبياف  تمييدان 
 مفترضات الجريمة كشركطيا، كثانييما لبياف أركانيا.
 القرع ا ول

 مقترضات الجريمة وشروطيا
يشترط لقياـ ىذه الجريمة تكافر مفترضات محددة، كأف تتكافر الشركط الالزمة لمعقاب. 

 شركطيا: – ثانيان  –مفترضاتيا، ثـ نبيف  – أكالن  –كسكؼ نبيف 
 :: مقترضات الجريمةأولً 

يفترض في ىذه الجريمة، حتى تكصؼ بأنيا  جريمة حرب ، أف يككف مرتكبيا مف 
رابعة، كأف يككف محؿ االعتداء محمي بيذه االتفاقية، كأف يتـ المخاطبيف باتفاقية جنيؼ ال

 السمكؾ أثناء االحتالؿ:
 صقة الجاني: -1

يفترض لقياـ ىذه الجريمة، بكصفيا  جريمة حرب  أف يككف الجاني مف المخاطبيف 
بأحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة، أم مف قادة أك أفراد القكات المسمحة، أك أم مف أعضاء 

. كيدخؿ (ُ)لالحتالؿ  اإلداريةلة االحتالؿ، أك أم مف أعضاء السمطة الحككمية أك حككمة دك 
ضمف ىؤالء الككالء الذيف تستخدميـ دكلة االحتالؿ، كلك كانكا مف رعايا الدكلة الخاضعة 
لالحتالؿ؛ كما يدخؿ ضمنيـ  المرتزقة  الذيف يعممكف لصالح دكلة االحتالؿ. فإذا كاف 

غير ىؤالء، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض بكصفيا  جريمة مرتكب الجريمة مف 
 حرب ، كقد  تنيض بكصفيا جريمة عادية.

 المصمحة المحمية: -2
سمؼ القكؿ أف الجريمة الدكلية أصبحت اعتداء عمى النظاـ العاـ الدكلي. كالمصمحة 

ييـ في الجريمة سكل المحمية بيذه الجريمة النظاـ العاـ الدكلي. كمف ثـ لـ يعد المجني عم
مدعيف مدنييف منظميف إلى المدعي العاـ الدكلي، كمطاليف بالتعكيض. كيستكم أف يككف 

، أك المؤسسات اإلداريةالمدعكف المدنييف أشخاص طبيعييف أك اعتبارييف، أك مف الكحدات 
حتالؿ، الحككمية، أك الدكلة. كيستكم أف يككف المدعكف األفراد مف رعايا الدكلة الخاضعة لال

، الميـ أف تنتيؾ ممكياتيـ في األرض المحتمة مف قبؿ سمطة (ِ)رعاياىا أك مف غير
                                  

طرؼ النزاع الذم يككف تحت سمطتو أشخاص محميكف مسؤكؿ عف المعاممة التي يمقكنيا مف أف:  ِٗقررت المادة  (ُ)
 ككالئو، دكف المساس بالمسؤكليات الفردية التي يمكف التعرض ليا. 

يشترط في األشخاص المحمييف باالتفاقية الرابعة: أف يككف الشخص تحت سمطة طرؼ نزاع أجنبي، أك محتؿ أجنبي؛  (ِ)
كأف ال يكجد ممثؿ لدكلتو أك حككمتو في األرض المتكاجد فييا يرعى حقكقو، أم انعدمت حماية دكلتو. كليذا كجدت اتفاقية 

الدكلة الحامية، أك  -ُُ، َُ، ٗكفقان لممكاد  –طريؽ طرؼ ثالث، ىك  عف –كأمثالو  –جنيؼ الرابعة لحماية ىذا الشخص 
 =مف اتفاقية جنيؼ الرابعة أنو: ال تحمي االتفاقية رعايا الدكلة غير ْقررت الفقرة الثانية مف المادة منظمة بديمة. ك 
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فإذا كانت المصمحة المحمية ىي الممتمكات المخصصة لرعاية جرحى كمرضى  االحتالؿ.
القكات المسمحة، فإف ىذه الجريمة ال تنيض، كقد تنيض الجريمة المقررة في أم مف اتفاقيتي 

 الثانية.  جنيؼ األكلى أك
 محل الحماية في ىذه الجريمة:-3

محؿ الحماية الجنائية في ىذه الجريمة: ىي الممتمكات المدنية، كالمستشفيات، كالمؤف 
 الطبية كالغذائية.

مف  ّٓلممادة  كفقان  -فيتعيف لقياـ ىذه الصكرة مف الجريمة أف يككف محؿ االعتداء  -أ
 (ُ)لألفراد أك الجماعات أك لمدكلة ىك أم مف األمكاؿ الثابتة أك المنقكلة المممككة  –االتفاقية 

أك السمطات العامة، أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية. كىذه الممتمكات قد تككف عقارات 
 اإلداريةية، كالمكاتب كمباف: كالجامعات، كالمدارس، كالمصانع، كالمتاجر، كالمطاعـ، كاألند

العامة كالخاصة، كالمساكف، كالفنادؽ. كقد تككف منقكالت: ككسائؿ النقؿ، كالمالبس، 
كاألغذية، كغيرىا مف المنقكالت لالستعماالت الشخصية لعمـك الناس، أك لمفئات الخاصة؛ 

أما  .(ِ) نقدية، أك أسيـ كسندات، أك معادف كأحجار كريمة، أك كسائؿ نقؿ كقد تككف أمكاالن 
مف الئحة اتفاقية  ّٓالكاردة في المادة  –إذا كاف محؿ االعتداء أم مف الممتمكات العسكرية

فإف ىذه الصكرة لمجريمة ال تنيض، كقد تنيض جريمة أخرل مقررة في أم مف  –الىام
 اتفاقيتي جنيؼ األكلى أك الثانية اذا تكافرت أركانيا كشركطيا. 

، ٓٓلممادتيف  كفقان  –يتعيف لقياـ ىذه الصكرة مف الجريمة أف يككف محؿ االعتداء ك -ب
ىك أم مف المؤف الغذائية كاإلمدادات الطبية الالزمة لممدنييف، أك أم مف  –مف االتفاقية  ٕٓ

ميمات كمخازف المستشفيات المدنية، ككسائؿ النقؿ الطبي المدني.  المستشفيات المدنية، أك
حؿ االعتداء مف المستشفيات أك المؤف الطبية كالغذائية العسكرية، فإف ىذه فإذا كاف م

ال تنيض، كقد تنيض جريمة أخرل مقررة في اتفاقية جنيؼ األكلى أك الثانية، اذا  ةالجريم
 تكافرت أركانيا كشركطيا.

  

                                                                               
محمييف ما دامت الدكلة  أشخاصان بيا، أك رعايا الدكؿ المحايدة المكجكدكف في أراضي دكلة محاربة ال يعتبركف  المرتبطة=

أف  ىعمقررت أنو: ) ْبيد أف المادة  في الدكلة التي يقعكف تحت سمطتيا؛ عاديان  دبمكماسيان  التي ينتمكف إلييا ممثمة تمثيالن 
ي عمى أنو: )تشمؿ أحكاـ الباب الثان ُِ(، كتنص المادة ُّأكسع في التطبيؽ، تبينو المادة  ألحكاـ الباب الثاني نطاقان 

مجمكع سكاف البمداف المشتركة في النزاع، دكف أم تمييز مجحؼ يرجع بشكؿ خاص إلي العنصر، أك الجنسية، أك الديف، 
 أك اآلراء السياسية، كالمقصكد بيا تخفيؼ المعاناة الناجمة عف الحرب(.

 ( كتشمؿ: الثركة القكمية بشكؿ عاـ عمى األرض أك البحر أك في باطنيما.ُ)
 ؿ النقؿ البرم كالبحرم كالجكم، كالمكانئ البرية كالبحرية كالجكية.( تشمؿ كسائِ)
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 أن يحدث السموك في زمن الحتالل:-4
يشترط لقياـ ىذه الصكرة مف الجريمة أف يصدر السمكؾ في زمف االحتالؿ، كأف يككف 

مف كثيقة أركاف الجرائـ تشترط أف يصدر السمكؾ في ’ ْ‘( )أ( ِ) ٖبو. كرغـ أف المادة  مقترنان 
في الصكرة األكلى، أما  بو؛ إال أف ىذا الشرط يككف الزمان  مقترنان سياؽ نزاع مسمح دكلي، كيككف 

ىذه الصكرة، فيشترط أف يحدث السمكؾ في زمف  االحتالؿ، كأف يقترف بو. أم يجب أف في 
يككف السمكؾ في سياؽ السياسة التي تعمدىا سمطة االحتالؿ في األراضي المحتمة. كقد سمؼ 

في جميع  -أيضان  -تنطبؽ االتفاقية مف االتفاقية تقرر أنو: ِاإلشارة أف الفقرة الثانية مف المادة 
االحتالؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة، حتى لك لـ يكاجو ىذا  حاالت

االحتالؿ مقاكمة مسمحة. كالكاقع أف ىذه الجريمة تحدث في زمف االحتالؿ، بعد السيطرة الفعمية 
عمى أرض دكلة العدك أك عمى جزء منيا؛ كقد يككف االحتالؿ بدكف مقاكمة؛ كيحدث السمكؾ 

 ء االحتالؿ الكمي أك الجزئي، كتستمر األعماؿ القتالية مف الخارج أك أجزاء أخرل. أثنا
 :: شروط ال قابثانياً 

تدمير كاغتصاب الممتمكات  مف اتفاقية جنيؼ الرابعة أف يككفُْٕاشترطت المادة 
 :(ُ)نطاؽ كبير، كيتـ بطريقة غير مشركعة، كتعسفية ىمحظكران، كال تبرره ضركرة، كعمالمحمية 

 باتقاقية جنير الراب ة: محظوراً أن يكون السموك -1
أك  أصالن باتفاقية جنيؼ الرابعة  محظكران يذه الجريمة ليشترط أف يككف السمكؾ المككف 

باالتفاقيات التي تكمميا؛ كقد بينا فيما تقدـ أف السمكؾ المككف لمركف المادم ليذه الجريمة 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، كالمكاد:  ُْٓ، َٔ،ٕٓ، ٔٓ، ٓٓ، ّٓ، ّّمحظكر بالمكاد: 

 ـ. َُٕٗمف الئحة اتفاقية الىام لسنة ( ّ) ٔٓ، (ِ) ْٓ، ِٓ، َٓ، ْٗ، ْٖ، ْٕ،ْٔ

                                  
. كنرل ( كردت ىذه الشركط في االتفاقية كنظاـ ركما كأركاف الجرائـ. بما يكحي أنو يتطمب لقياـ الجريمة تكافرىا جميعان ُ)

أف يتـ التمييز بينيا مف حيث التكييؼ القانكني، كأىميتيما في البنياف القانكني لمجريمة: حيث تكيؼ المجمكعة األكلى مف 
أف تككف الممتمكات محمية باتفاقية جنيؼ الرابعة، كيككف التدمير أك االستيالء عمييا كاسع النطاؽ، أف الشركط، كىي: 

أما  ارىا، كالمفترضات األساسية التي سمؼ بيانيا، كأنو يترتب عمى انعداميا انعداـ الجريمة.يككف السمكؾ غير مبرر، باعتب
المجمكعة الثانية، كىي: أف يتـ السمكؾ بطريقة غير مشركعة كتعسفية، فنرل أنيما مجرد شرطيف، يكفي قياـ أحدىما، 

 العقاب.  ليككف السمكؾ غير مشركع في ىذه الحالة كمستكجبان 
ـ عمى أنو: ) ال يجكز تدمير أسالؾ ما تحت البحر الرابطة َُٕٗمف الئحة اتفاقية الىام لسنة  ْٓالمادة ( نصت ِ)

بيف األراضي المحتمة كاألراضي المحايدة أك االستيالء عمييا، إال في حالة الضركرة القصكل . كما ينبغي إعادتيا كدفع 
 التعكيضات عند إقرار السمـ (.

ـ عمى أنو: ) يجب معاممة ممتمكات البمديات كممتمكات َُٕٗالئحة اتفاقية الىام لسنة مف  ٔٓ( نصت المادة ّ)
المؤسسات المخصصة لمعبادة كاألعماؿ الخيرية كالتربكية كالمؤسسات الفنية كالعممية، كممتمكات خاصة، حتى عندما تككف 

، كاألثار التاريخية كالفنية كالعممية، كتتخذ مممككة لمدكلة. كيحظر كؿ حجز أك تدمير أك إتالؼ عمدم لمثؿ ىذه المؤسسات
 اإلجراءات ضد مرتكبي ىذه األعماؿ(.
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 ير أو الستيالء عمى نطاق واسع:أن يكون التدم-2
اشترط المشرع الدكلي أف يككف التدمير أك االستيالء عمى نطاؽ كاسع، بحيث يشمؿ كؿ 
الممتمكات في األرض المحتمة، أك أغمبيا عمى األقؿ؛ أما إذا كاف التدمير أك االستيالء في 

مدنية تستكجب ، كقد تنيض جريمة جنائيان حاالت فردية، فإف ىذه الجريمة ال تنيض 
 التعكيض العادؿ.

 :رأن يكون التدمير أو الستيالء غير مبر -3
األصؿ أف السمكؾ محظكر، إال أنو قد يكجد مبرر في حاالت معينة. كلذلؾ يشترط لقياـ 
 –الجريمة أف ال يكجد مبرر، كحالة الضركرة أك الدفاع الشرعي. كيككف السمكؾ غير مبرر

متمكات المدنييف، أك تدمير الممتمكات المدنية بيدؼ في حالة سمب م -في كؿ األحكاؿ
 كفقان  –: فيجكز تدمير الممتمكات المدنيةاالنتقاـ؛ كفيما عدل ذلؾ، قد يككف السمكؾ مبرران 

فإذا تكافر المبرر  في حاالت الضركرة الحربية كالدفاع الشرعي؛ -مف االتفاقية ّٓلممادة 
لمفقرة الثانية مف  كفقان  –لمتدمير، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض. كيجكز لدكلة االحتالؿ

أف تستكلي عمي أغذية أك إمدادات أك ميمات طبية مما ىك مكجكد في األراضي  -ٓٓالمادة 
قرة األكلى مف المادة لمف كفقان  –المحتمة لحاجة قكات االحتالؿ كأفراد اإلدارة، كما يجكز ليا

المستشفيات المدنية بصفة مؤقتة في حاالت الضركرة العاجمة لمعناية  ىاالستيالء عم -ٕٓ
  العسكرييف. ىبالجرحى كالمرض

كمف ثـ يككف االستيالء عمى أغذية أك إمدادات أك ميمات مما ىك مكجكد في األراضي 
حتالؿ كأفراد إدارة االحتالؿ لتمؾ المحتمة غير مبرر إذا لـ تكجد حاجة ضركرية لقكات اال

األغذية كاإلمدادات الطبية. كيككف االستيالء عمى المستشفيات المدنية غير مبرر إذا لـ 
تتكافر حاالت الضركرة العاجمة لمعناية بالجرحى كالمرضى العسكرييف. كيككف االستيالء عمى 

ت السكاف المدنييف، كلك ميمات كمخازف المستشفيات المدنية، حيف تككف ضركرية الحتياجا
 تكفرت الحاجة الضركرية لقكات االحتالؿ كأفراد إدارتو. 

 أن يكون التدمير أو الستيالء بطريقة غير مشروعة: -4
ذا تـ إقد يتكافر المبرر لمسمكؾ غير المشركع، إال أف ذلؾ السمكؾ يككف غير مشركع 

بطريقة غير مشركعة. كلذلؾ يككف التدمير قد تـ بطريقة غير مشركعة، إذا لـ يتـ إنذار 
المنشأة المدنية بالمخالفة، كلـ تحدد ليا ميمة لتصحيح كضعيا. كيككف االستيالء غير 
مشركع إذا لـ تراعي سمطة االحتالؿ راحة الجرحى كالمرضى، أك احتياجات المدنييف لممؤف 

اإلجراءات التي تكفؿ سداد قيمة  -ٓٓلممادة  كفقان  –الطبية، كلـ تتخذ دكلة االحتالؿ الغذائية ك 
 .عادلة عف كؿ ما تستكلي عميو
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 : ت سقياً أن يكون التدمير أو الستيالء -5
، حيف تنتيي المبررات الضركرية تعسفيان ت المدنية اكمتميككف التدمير أك االستيالء لمم

اذا تـ خالؿ مدة الميمة  تعسفيان . كيككف التدمير الممحة لالستيالءمير، أك الحاجة لمتد
المحددة، أك تـ بعد أف قامت المنشأة المدنية بتصحيح كضعيا، أك أكضحت أف الشككؾ التي 

الطرؼ األخر غير حقيقية، كأظيرت ليا حقيقة الكضع، كتـ إثبات ذلؾ عف طريؽ  لدل تدكر
إذا تـ رغـ عدـ كجكد الحاجة  تعسفيان ى الممتمكات المدنية لجاف المراقبة. كيككف االستيالء عم

تعسفية  –ير مشركعة غالممحة، أك تـ رغـ أف حاجة المدنييف أشد. كيككف االستيالء بطريقة 
 عمى المستشفيات المدنية اذا تـ بصكرة دائمة، أك استمر لفترة رغـ انتفاء الحاجة الممحة. -

 القرع الثاني
 أركان الجريمة

تكافر أركانيا الثالثة:  –بعد تكافر مفترضاتيا كشركطيا –لقياـ ىذه الصكرة  يشترط
الركف  –ثانيان  –الركف المادم، ثـ نتناكؿ - أكالن  –الشرعي، كالمادم، كالمعنكم. كسكؼ نتناكؿ 

 : (ُ)المعنكم، كما يمي 
 :: الركن الماديأولً 

الركف المادم: ىك المظير الخارجي لمجريمة. كال يعرؼ القانكف جرائـ بغير ركف مادم، 
كالركف المادم ينيض عمى عناصر ثالثة: سمكؾ، كنتيجة، ألنو ال يعاقب عمى مجرد النية. 

، كتطمبو أمر يتفؽ مع كالسمكؾ: ىك أكؿ عناصر الركف المادم لمجريمة. كعالقة سببية بينيما
كالعقاب لألفعاؿ المادية التي تضر أك تيدد بالضرر المصالح المحمية. كلذلؾ حكمة التجريـ 

فالظكاىر المتكاجدة داخؿ النفس ال يتحقؽ بيا السمكؾ الالـز لقياـ الجريمة، طالما لـ تتجسد 
. كيتخذ السمكؾ المادم لمجريمة أم مف األفعاؿ التالية : التدمير، أك (ِ)في شكؿ مادم 
 مب.االستيالء، أك الس

  

                                  
، فممركف الشرعي جانباف: األكؿ، تتـ في  النظرية العامة لمجريمة . كعمكمان  –بالتفصيؿ  –دراسة الركف الشرعي  (ُ)

ال يسأؿ الشخص جنائيان بمكجب  -ُ:أنو  -تحت عنكاف ال جريمة إال بنص -مف نظاـ ركما  ِِالتجريـ، قررت المادة 
يؤكؿ تعريؼ الجريمة  -ِىذا النظاـ ما لـ يشكؿ السمكؾ المعنى، كقت كقكعو، جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة؛ 

كال يجكز تكسيع نطاقو عف طريؽ القياس. كفى حالة الغمكض، يفسر التعريؼ لصالح الشخص محؿ التحقيؽ  دقيقان  تأكيالن 
ال تؤثر ىذه المادة عمى تكييؼ أم سمكؾ عمى أنو سمكؾ إجرامي بمكجب القانكف الدكلي خارج  -ّأك المقاضاة أك اإلدانة. 

مف اتفاقية جنيؼ الرابعة،  كالمكاد المرتبطة بيا: ُْٕالمادة إطار ىذا النظاـ األساسي ؛ كفي ىذا الجانب تقدـ كركد نص 
مف نظاـ ركما، كسنتقيد بمنيج التفسير الضيؽ لنص التجريـ. أما الجانب الثاني لمركف الشرعي،   ْ  )أ( ِ/ٖككذلؾ المادة 

 حث الثالث. المتمثؿ في أسباب اإلباحة كمكانع المسؤكلية، فسنتناكلو فيما يأتي في المطمب األكؿ مف المب
 . ُِْراجع: د. مأمكف محمد سالمة، مرجع سابؽ، ص  (ِ)
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 التدمير: -1
أم سمكؾ مف  –كذلؾ –التدمير مصطمح عاـ كاسع، يشمؿ اليجـك العسكرم، كيشمؿ 

شأنو إعداـ أصؿ الماؿ، أك جعمو غير صالح لالستخداـ. كغني عف البياف أف التدمير تعبير 
يدؿ عمى  النتيجة ؛ أما السمكؾ، فقد يتـ بفعؿ إيجابي أك سمبي: كالفعؿ اإليجابي، يتمثؿ في 

بالرصاص أك الصكاريخ أك القنابؿ مف البر أك مف الجك  سكاءن رم ، اليجـك كمصطمح  عسك
أك البحر، كالذم مف شأنو إىالؾ الممتمؾ المدني محؿ الحماية، أك جعمو غير صالح 
لالستعماؿ فيما خصص لو. كقد يتـ التدمير بتعطيؿ منفعة الشيء المحمي، بعدـ إدارة 

، فتتعرض لمسرقة، أك (ُ)بدكف حماية مادية  المرافؽ الخدمية، أك إىماؿ صيانتيا، أك تركيا
 التخريب. 

 الستيالء:-2
مف االتفاقية مصطمح  اغتصاب الممتمكات  ُْٕاستخدـ المشرع الدكلي في المادة 

المحمية ، كىذا مصطمح عاـ، فإذا كاف السمكؾ ضمف سياسة القكات المسمحة أك سمطة 
جنيؼ الرابعة مصطمح  االستيالء ، كفي  االحتالؿ، فإف المشرع الدكلي استخدـ في اتفاقية

الئحة اتفاقية الىام استخدـ مصطمح  المصادرة . كالمعمـك أف االستيالء: ينصرؼ إلى 
الماؿ العاـ، أك  سكاءن السمكؾ الذم يقـك بو الجاني ضد الممتمكات المدنية المممككة لمدكلة، 

صادرة: تنصرؼ إلى السمكؾ أف الم - أيضان  -الماؿ المخصص لممنفعة العامة. كالمعمـك 
الذم يقـك بو الجاني ضد الممتمكات المدنية الخاصة باألفراد. كاالستيالء أك المصادرة، سمكؾ 
جنائي، يتـ لمصمحة قكات االحتالؿ أك دكلة االحتالؿ. كفي الحالتيف يشترط أف يككف ىناؾ 

ة ألسباب خارجة عف عالقة بيف السمكؾ كالنتيجة، غير أف الجريمة تقـك كلك تخمفت النتيج
 إرادة الجاني، كالمقاكمة، أك تدخؿ دكلي لكقؼ جرائـ المحتؿ.

 السمب والنيب:-3
ىك الصكرة الثالثة لمسمكؾ المادم المككف لمركف المادم لمجريمة.  -ك النيب -السمب 

عنيـ، أك  كىذا السمكؾ يتمثؿ في قياـ الجاني بسمب الممتمكات المدنية الخاصة باألفراد رغمان 
نيب ممتمكات الدكلة، كلكف لمصمحتو الشخصية، كليس لمصمحة القكات المسمحة، أك دكلة 

 الو. ممثؿ في: حرماف المالؾ الفعمي مف االحتالؿ. كالنتيجة الجرمية تت
  

                                  
تحقيؽ األمف كالنظاـ العاـ كضمانو كفقان  –مف الئحة اتفاقية الىام  ّْكفقان لممادة  –فالمتعيف عمى قكة االحتالؿ  (ُ)

 لمقكانيف السارية. 
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 :: الركن الم نويثانياً 
نما يتطمب   –ىذه الجريمة عمدية، كلكف ال يكفي فييا مجرد القصد الجنائي العاـ، كا 

 كجكد قصد جنائي خاص لدل مرتكب الجريمة: –عف ذلؾ  فضالن 
 القصد الجنائي ال ام:-1

كتقـك عمى القصد الجنائي العاـ، بعنصريو العمـ كاإلرادة: فيتعيف أف يككف مرتكب 
ء أك التدمير السمب غير مشركع، كأف يككف عمى عمـ بماديات بأف االستيال الجريمة عالمان 

الجريمة، كأف يككف عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت حماية تمؾ الممتمكات، كأف يككف 
 عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت قياـ حالة االحتالؿ. 

أف تتكافر لدل مرتكب الجريمة اإلرادة، أم إرادة مخالفة القانكف  –أيضان  –كيشترط 
رادة السمكؾ كنتائجو.   الدكلي اإلنساني، كا 

 القصد الجنائي الخاص:-2
نما يتطمب قصد جنائي خاص،  ال يكفي لقياـ ىذه الجريمة مجرد القصد الجنائي العاـ، كا 

االحتالؿ كسمكؾ مخالؼ لقكاعد  أم  إرادة آثمة  لدل الجاني، كذلؾ لمتفريؽ بيف أعماؿ
 القانكف الدكلي العاـ، كبيف األعماؿ التي تعد مخالفة لمقانكف الدكلي اإلنساني.
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 ادلثحث انثانث
 ابــح َانعقـاو ادلسؤَنٍــأحك

 تمييد وتقسيم:
كضع المشرع الدكلي أحكاـ المسؤكلية كالعقاب لجرائـ الحرب في نظاـ ركما، كتمؾ 
األحكاـ تنطبؽ عمى كؿ الجرائـ التي تختص بنظرىا المحكمة الجنائية الدكلية، كمنيا ىذه 
الجريمة التي نحف بصدد دراستيا. كسكؼ نطبؽ تمؾ األحكاـ عمى ىذه الجريمة بما يتفؽ مع 

جانبي المسؤكلية كالعقاب. كلذلؾ، سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى ، في (ُ)خصكصيتيا 
مطمبيف: نخصص أكليما لبياف أحكاـ المسؤكلية الجنائية، كنجعؿ ثانييما لبياف األحكاـ 

 الخاصة بعقاب ىذه الجريمة.
 املطلب األول

 أحكاو املسؤولية اجليائية
ادئ خاصة تنطبؽ عمى أحكاـ المسؤكلية الجنائية لمرتكب ىذه الجريمة تتمثؿ في: مب

جرائـ الحرب، كأحكاـ عامة مستقرة في النظاـ الجنائي الحديث. كتشمؿ: مبادئ المسؤكلية 
الجنائية الدكلية، كأسباب اإلباحة . كسكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف: نخصص أكليما 

 لمبادئ المسؤكلية، كثانييما ألسباب اإلباحة.
 القرع ا ول

 الجنائية الدوليةمبادئ المسؤولية 
مبادئ المسؤكلية الجنائية الدكلية نكعيف: األكؿ، المبادئ الخاصة بالمسؤكلية الجنائية 
عف االنتياكات الجسيمة التفاقية جنيؼ الرابعة؛ كالثاني، األىمية الجنائية كمكانع المسؤكلية. 

 كسكؼ نبينيما تباعا:
 :: المبادئ الخاصة بالمسؤولية الجنائيةأولً 

مف نظاـ  ِٗ، ِٖ، ِٕ، ِٓلمشرع الدكلي مبادئ المسؤكلية الجنائية في المكاد كضع ا
ركما األساسي. كتتمثؿ في: المسؤكلية الجنائية فردية، كال يعتد بالحصانة، كال تسقط بالتقادـ 

 أك العفك، المسؤكلية المفترضة:
مف  ِٓلممادة  كفقان  – مسؤكالن مرتكب ىذه الجريمة يككف المسؤولية الجنائية فردية: -1

بصفتو الفردية كعرضة لمعقاب. فجرائـ الحرب يسأؿ عنيا مرتكبكىا بصفتيـ  -نظاـ ركما 

                                  
مع قاعدة)الخاص يقيد العاـ(؛ كال  نيؼ الرابعة، اتفاقان أم مراعاة األحكاـ الخاصة بيذه الجريمة، الكاردة في اتفاقية ج (ُ)

يعد ىذا تناقضا مع األحكاـ العامة المقررة في نظاـ ركما، ألنو مكمؿ لمقانكف الجنائي الدكلي المكضكعي، كمف ضمنو 
 تقيد المحكمة باالتفاقيات. ُِاتفاقيات جنيؼ؛ كأف المادة 



       و9191جزمية احلزب ضد املنتلكات احملنية باتفاقية جييف الزابعة لسية 
            

47 

 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

. كمبدأ المسؤكلية الجنائية الفردية مستقر في القانكف الدكلي الجنائي قبؿ كضع (ُ)الفردية 
 .  (ِ)نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 

: يسأؿ مرتكب ىذه الجريمة عنيا، كيعاقب عمييا، بغض عدم العتداد بالحصانة -2
فييا،  عضكان النظر عف صفتو الكظيفية، فيستكم أف يككف رئيس دكلة، أك رئيس حككمة، أك 

لسمطة  حككميان  مكظفان لممميشيا، أك أحد أفرادىا، أك  ، أك رئيسان ، أك جنديان عسكريان  أك قائدان 
حصانة مكضكعية  -مف نظاـ ركما األساسي  ُ/ِٕلممادة  كفقان  –االحتالؿ، فال تكجد 
، كمنيا ىذه (ّ)عف جريمة مف جرائـ القانكف الجنائي الدكلي  جنائيان لألشخاص المسؤكليف 

 الجريمة بالذات. 
لما  كفقان  –جريمة تدمير الممتمكات المحمية المسؤولية المقترضة لمقادة والرؤساء: -3
عمى أمر القادة الميدانييف، ىذا مف ناحية؛ كمف  بناءن  عادةن ترتكب أك االستيالء عمييا،  -تقدـ 

ناحية أخرل، ترتكب بتكجيو كتحت إشراؼ سمطة االحتالؿ. كلذلؾ فإنو، إذا ارتكب ىذه 
عف مسؤكلية ذلؾ الشخص، يككف القائد الميداني، أك  فضالن الجريمة أحد األشخاص؛ فإنو 

مف  ِٖلممادة  كفقان  –مسؤكليف  ،كالرئيس األعمى الرئيس األعمى، أك الرئيس  أك الحككمي 
 مسؤكلية جنائية مفترضة عف ىذه الجريمة.  - (ْ)نظاـ ركما 

                                  
ال يؤثر أم حكـ  مف نظاـ ركما أنو: ْ/ِٓمسؤكلية الدكلة، فقد قررت المادة  ال تحكؿ المسؤكلية الجنائية الفردية عف (ُ)

في ىذا النظاـ األساسي يتعمؽ بالمسؤكلية الجنائية الفردية في مسؤكلية الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي. كىذا المبدأ مستقر في 
ة عف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني أف: الدكلة مسؤكل ُْٗالقانكف الدكلي اإلنساني العرفي، فقد قررت القاعدة 

المنسكبة إلييا، التي تشمؿ: االنتياكات مف قبؿ أجيزتيا، بما في ذلؾ قكاتيا المسمحة؛ أك مف قبؿ أشخاص أك كيانات 
 مفكضة، أك مف قبؿ أشخاص أك جماعات مفكضة أك مكمفة، أك مف قبؿ أشخاص أك جماعات تقرىا. 

عمى أف: ) األفراد مسئكلكف جزائيان عف جرائـ الحرب التي يرتكبكنيا (. كىذه القاعدة  ُُٓتنص القاعدة العرفية رقـ  (ِ)
قديمة العيد في القانكف الدكلي العرفي، تـ إقرارىا في مدكنة ليبر كدليؿ اكسفكرد، كاعيد النص عمييا مف ذلؾ الحيف في 

ي نكرمبرغ كطككيك، كالتي جرت أماـ محكمة كثير مف المعاىدات، ككانت األساس لممحاكمات التي جرت أماـ محكمت
 ُْٔ(. كقررت ىذه القاعدة العرفية المادة ُْٖيكغكسالفيا ) راجع: القانكف الدكلي اإلنساني العرفي، مرجع سابؽ، ص 

فرض عقكبات جزائية فعالة عمي األشخاص الذيف يقترفكف أك يأمركف باقتراؼ إحدل مف اتفاقية جنيؼ الرابعة باإللزاـ: ب
مخالفات الجسيمة لالتفاقية، كمالحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أك باألمر باقترافيا، كبتقديميـ ال

 لممحاكمة.
يطبؽ ىذا النظاـ األساسي عمى جميع األشخاص بصكرة متساكية مف نظاـ ركما عمى أنو : )  ُ/ِٕنصت المادة  (ّ)

لدكلة أك حككمة أك  و خاص، فإف الصفة الرسمية لمشخص، سكاءن كاف رئيسان دكف أم تمييز بسبب الصفة الرسمية. كبكج
عضكان في حككمة أك برلماف أك ممثالن منتخبان أك مكظفان حككميان، ال تعفيو بأم حاؿ مف األحكاؿ مف المسئكلية الجنائية 

 (. بمكجب ىذا النظاـ األساسي، كما أنيا ال تشكؿ، في حد ذاتيا، سببان لتخفيؼ العقكبة
بأعماؿ القائد العسكرم  مف نظاـ ركما عمى أنو: ) يككف القائد العسكرم، أك الشخص القائـ فعالن  ُ/ِٖنصت المادة  (ْ)

مسؤكالن مسؤكلية جنائية عف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة كالمرتكبة مف جانب قكات تخضع إلمرتو كسيطرتو 
ميتيف، حسب الحالة، نتيجة لعدـ ممارسة القائد العسكرم أك الشخص سيطرتو الفعميتيف، أك تخضع لسمطتو كسيطرتو الفع

 =عمى ىذه القكات ممارسة سميمة: )أ( إذا كاف ذلؾ القائد العسكرم أك الشخص قد عمـ، أك يفترض أف يككف قد عمـ، بسبب
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جريمة تدمير الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الرابعة مف عدم سقوط الجريمة: -4
مف  ِٗبالتقادـ، أك بالتنازؿ: فقد قررت المادة  سكاءن جرائـ الحرب التي تتميز بعدـ السقكط، 

كانت  نظاـ ركما أنو: )ال تسقط الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة بالتقادـ أيان 
ال يجكز لألشخاص المحمييف التنازؿ في أم مف االتفاقية أنو: ) ٖأحكامو(؛ كقررت المادة 
عف الحقكؽ الممنكحة ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية، أك  أك كميةن  حاؿ مف األحكاؿ جزئيان 

ت المادة . كقرر (ُ) (بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إلييا في المادة السابقة، إف كجدت
ال يجكز ألم طرؼ متعاقد أف يتحمؿ أك يحؿ طرؼ متعاقد آخر مف مف االتفاقية أنو: ) ُْٖ

خر فيما يتعمؽ بالمخالفات المشار إلييا في المسؤكليات التي تقع عميو أك عمي طرؼ متعاقد آ
 المادة السابقة(.

 :لممسؤولية الجنائية : أن يكون الجاني أىالً ثانياً 
يشترط لقياـ مسؤكلية مرتكب ىذه الجريمة أف تتكافر لديو األىمية الجنائية. كيقصد بيا 

نسبة الكاقعة إليو مجمكعة العكامؿ العقمية كالنفسية الالـز تكافرىا في الشخص لكي يمكف 
بكصفو فاعميا عف إدراؾ كاختيار  إرادة . أم صالحية الشخص لممسئكلية الجنائية عف أفعالو 

بالخطاب القانكني، كمناط التكميؼ:   العقؿ   ك   التمييز  ، ك  كتصرفاتو، بككنو مكمفان 
المعتاد أك  االختيار ؛ فإذا انعدمت القدرة عمى اإلدراؾ كالتمييز، أك نقصت عف معدليا 

انعدمت مكنة اإلرادة لدل مرتكب الجريمة انعدمت المسئكلية. كالعكامؿ المؤثرة عمى اإلدراؾ 
كالتمييز  مكانع المسؤكلية  تتمثؿ في: صغر السف أك العيب العقمي الذم يصيب اإلنساف 

 الراشد؛ أك التأثير في القدرة عمى االختيار، كاإلكراه المعنكم، كحالة الضركرة:
، فقد نصت المادة يشترط لقياـ مسؤكلية مرتكب الجريمة أف يككف بالغان ر السن: صغ-1
مف نظاـ ركما األساسي عمى أنو : ) ال يككف لممحكمة اختصاص عمى أم شخص يقؿ  ِٔ

 عاما كقت ارتكاب الجريمة المنسكبة إليو (. كمف ثـ إذا ارتكب الجريمة طفالن  ُٖعمره عف 

                                                                               
ـ؛ )ب( إذا لـ يتخذ القائد الظركؼ السائدة في ذلؾ الحيف، بأف القكات ترتكب أك تككف عمى كشؾ ارتكاب ىذه الجرائ=

العسكرم أك الشخص جميع التدابير الالزمة كالمعقكلة في حدكد سمطتو لمنع أك قمع ارتكاب ىذه الجرائـ أك لعرض المسألة 
عمى أنو: ) فيما يتصؿ بعالقة الرئيس كالمرؤكس غير  ِ/ِٖعمى السمطات المختصة لمتحقيؽ كالمقاضاة (. كنصت المادة 

، يسأؿ الرئيس جنائيان عف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة كالمرتكبة مف جانب ُي الفقرة الكارد كصفيا ف
مرؤكسيف يخضعكف لسمطتو كسيطرتو الفعميتيف، نتيجة لعدـ ممارسة سيطرتو عمى ىؤالء المرؤكسيف ممارسة سميمة: )أ( إذا 

مرؤكسيو يرتكبكف أك عمى كشؾ أف يرتكبكا ىذه  كاف الرئيس قد عمـ أك تجاىؿ عف كعي أية معمكمات تبيف بكضكح أف
الجرائـ؛ )ب( إذا تعمقت الجرائـ بأنشطة تندرج في إطار المسؤكلية كالسيطرة الفعميتيف لمرئيس؛ )جػ( إذا لـ يتخذ الرئيس 

مطات جميع التدابير الالزمة كالمعقكلة في حدكد سمطتو لمنع أك قمع ارتكاب ىذه الجرائـ أك لعرض المسألة عمى الس
 المختصة لمتحقيؽ كالمقاضاة (.

نما اعتداء عمى المجني عميو شخصيان  -كما في فمسفة النظـ العقابية الكطنية الحديثة  -ذلؾ ألف الجريمة ال تعد  (ُ) ، كا 
 لحقكؽ اإلنساف.  أضحت اعتداء عمى النظاـ العاـ الدكلي، كانتياكان 



       و9191جزمية احلزب ضد املنتلكات احملنية باتفاقية جييف الزابعة لسية 
            

49 

 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

ال مسؤكلية جنائية  -في ىذه الحالة  –أك في المميشيا، فإنو في القكات المسمحة،  مجندان 
عف  جنائيان عميو، كال يخضع لممحاكمة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية؛ كيككف المسؤكؿ 

 . (ُ)الجريمة مف قاـ بتجنيده 
يشترط لقياـ المسؤكلية الجنائية عف ىذه الجريمة ال يب ال قمي والسكر غير الختياري: -2
عند  –أف يككف مرتكب الجريمة  بقكاه العقمية. أم متمتعان  -كقت ارتكابيا  –مرتكبيا أف يككف
عمى ادراؾ عدـ مشركعية فعمو، كقادرا عمى التحكـ في سمككو. فإذا كجد مؤثر غير  -ارتكابيا 

، فإف مسؤكليتو الجنائية ال (ِ)كالمرض، أك القصكر العقمي الطارئاختيارم عمى ىذه القدرة: 
. كاذا ارتكب الجريمة شخص في حالة سكر غير اختيارم، أك تخدير ضركرم (ّ)تنيض 

 .  (ْ)، فإف مسؤكليتو الجنائية ال تنيضبمناسبة عممية جراحية
ال مف نظاـ ركما األساسي عمى أنو: )  ُ)د( ُ/ُّنصت المادة  اإلكراه الم نوي:-3

إذا كاف كقت ارتكابو السمكؾ : إذا كاف السمكؾ المدعى أنو يشكؿ  جنائيان يسأؿ الشخص 
جريمة... قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عف تيديد بالمكت الكشيؾ أك بحدكث ضرر بدني 

 الزمان  جسيـ مستمر أك كشيؾ ضد ذلؾ الشخص أك شخص آخر، كتصرؼ الشخص تصرفان 
ص أف يتسبب في ضرر أكبر مف الضرر لتجنب ىذا التيديد، شريطة أال يقصد الشخ كمعقكالن 

عف أشخاص آخريف(. فإذا كاف مرتكب الجريمة قد  المراد تجنبو. كيككف ذلؾ التيديد: صادران 
قاـ بفعؿ التدمير أك االستيالء تحت تأثير إكراه ناتج عف تيديده بضرر سيصيبو أك يصيب 

مسؤكليتو الجنائية ال شخص ييمو أمره، بقصد تجنب ذلؾ الخطر األكبر الكاقع عميو ، فإف 
 تنيض.

                                  
مف نظاـ ركما التي تقرر أنو:  ُ/ِٓكيعتبر مف قاـ بتجنيد الطفؿ  فاعالن معنكيان  في ىذه الجريمة كفقان لنص المادة  (ُ)

يسأؿ الشخص جنائيان كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة في حاؿ قياـ ىذا الشخص 
 –إذا كاف ذلؾ الشخص اآلخر مسؤكالن جنائيان. كما يعد  بارتكاب ىذه الجريمة، عف طريؽ شخص آخر، بغض النظر عما

 . عامان  ُٖمسؤكالن عف جريمة حرب تتمثؿ في تجنيد طفؿ لـ يبمغ عمره  –أيضان 
أما المرض العقمي أك القصكر العقمي الدائـ ، فال يتصكر، ألف األصؿ أف يككف المجند سميـ ككامؿ العقؿ، أما اذا تـ  (ِ)

يف، فإف مف قاـ بعممية التجنيد يككف مسؤكالن جنائيان عف الجريمة باعتباره فاعالن معنكيان ليا كما أشرنا تجنيد األمراض العقمي
 في اليامش السابؽ. 

مف نظاـ ركما عمى أنو: ) ال يسأؿ الشخص جنائيان إذا كاف كقت ارتكابو السمكؾ: )أ( يعانى  ُ/ُّنصت المادة ( ّ)
عمى إدراؾ عدـ مشركعية أك طبيعة سمككو، أك قدرتو عمى التحكـ في سمككو بما يتماشى  يعدـ قدرتو عقميان  أك قصكران  مرضان 

 مع مقتضيات القانكف (.
مف نظاـ ركما عمى أنو : ) ال يسأؿ الشخص جنائيان إذا كاف كقت ارتكابو السمكؾ : )ب( في  ُ/ُّنصت المادة ( ْ)

عة سمككو أك قدرتو عمى التحكـ في سمككو بما يتمشى مع حالة سكر مما يعدـ قدرتو عمى إدراؾ عدـ مشركعية أك طبي
مقتضيات القانكف، ما لـ يكف الشخص قد سكر باختياره في ظؿ ظركؼ كاف يعمـ فييا أنو يحتمؿ أف يصدر عنو نتيجة 

 لمسكر سمكؾ يشكؿ جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة أك تجاىؿ فييا ىذا االحتماؿ(.
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 جنائيان   مف نظاـ ركما أنو: ال يسأؿ الشخص ِ)د( ُ/ُّقررت المادة حالة الضرورة: -4
إذا كاف كقت ارتكابو السمكؾ: إذا كاف السمكؾ المدعى أنو يشكؿ جريمة ... قد حدث تحت 
تأثير إكراه ناتج عف تيديد بالمكت الكشيؾ أك بحدكث ضرر بدني جسيـ مستمر أك كشيؾ ضد 

لتجنب ىذا التيديد،  كمعقكالن  الزمان  ذلؾ الشخص أك شخص آخر، كتصرؼ الشخص تصرفان 
ص أف يتسبب في ضرر أكبر مف الضرر المراد تجنبو. كيككف ذلؾ شريطة أال يقصد الشخ

التيديد قد تشكؿ بفعؿ ظركؼ أخرل خارجو عف إرادة ذلؾ الشخص. فإذا تـ السمكؾ الجنائي، 
كاالستيالء عمى الممتمكات المحمية نتيجة ضركرة ممحة فإف المسؤكلية الجنائية في ىذه الحالة 

مف الممحؽ األكؿ باتفاقية  ُِلممادة  كفقان استثناء  -زيجك ال تنيض. فقد سمؼ اإلشارة أنو 
استخداـ مناطؽ االستشفاء كاألماف في حالة الضركرة، شريطة أف يككنكا قد  –جنيؼ الرابعة 
 التدابير الالزمة لراحة المرضى كالجرحى الذيف يعالجكف فييا. اتخذكا مسبقان 

 القرع الثاني
 أسباب اإلباحة

، كأف ال يتكافر الجنائية عف ىذه الجريمة، أف يككف السمكؾ آثمان يتعيف لقياـ المسؤكلية 
لمجاني سبب مف أسباب اإلباحة، كالدفاع الشرعي، كأداء الكاجب، أك أمر رئيس كاجب 
الطاعة. كيتصكر في ىذه الجريمة أف يككف مرتكبيا في حالتي الدفاع الشرعي، أك حالة 

 ألمر رئيس كاجب الطاعة: منفذان ضركرة، أك 
 :: الدفاع الشرعيولً أ

إذا كاف سمككو المككف  مسؤكالن  –في صكرة التدمير  –ال يككف مرتكب ىذه الجريمة 
، أك عف الممتمكات يفآخر  –أك أشخاص  –لمجريمة دفاعا شرعيا عف نفسو أك نفس شخص 

الطبية، أك األسمحة كالمنشآت العسكرية، ضد استخداـ كشيؾ كغير مشركع  سكاءن العسكرية، 
لمقكة صادرا مف تمؾ الممتمكات المدنية المحمية. فقد نصت الفقرة األكلى مف المادة 

إذا كاف كقت ارتكابو السمكؾ:  جنائيان )جػ( مف نظاـ ركما عمى أنو: ) ال يسأؿ الشخص ُ/ُّ
نفسو أك عف شخص آخر أك يدافع، في حالة جرائـ  يتصرؼ عمى نحك معقكؿ لمدفاع عف

الحرب، عف ممتمكات ال غنى عنيا لبقاء الشخص أك شخص آخر أك عف ممتمكات ال غنى 
عنيا إلنجاز ميمة عسكرية، ضد استخداـ كشيؾ كغير مشركع لمقكة، كذلؾ بطريقة تتناسب 

ت المقصكد مع درجة الخطر الذم ييدد ىذا الشخص أك الشخص اآلخر أك الممتمكا
 –اليجـك  –ليذا النص يشترط لقياـ حالة الدفاع الشرعي: أف يككف التدمير  حمايتيا(. ككفقان 

مف تمؾ الممتمكات المحمية ضد نفس  في مكاجية استخداـ كشيؾ كغير مشركع لمقكة صادران 
حد مف زمالئو، أك ضد الممتمكات؛ كأف يككف في مكاجية االستخداـ أمرتكب الجريمة أك 

 شيؾ كفي حدكده؛ كأف يككف الكسيمة المناسبة. الك 
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  :: أمر الرئيسثانياً 
النظاـ العسكرم يقـك عمى الطاعة لمقادة كالرؤساء، كعدـ تنفيذ العسكرم لألمر يعد 

ألمر قائده أك  تنفيذان . كتثكر المشكمة في ىذه الجريمة اذا قاـ الجاني بالجريمة (ُ)جريمة 
 رئيسو، فيؿ تنتفي مسؤكليتو؟.

مف نظاـ ركما قررت أنو في حالة ارتكاب الشخص  ُ/ّّد المادة جكلإلجابة، ن
ألمر حككمة أك رئيس عسكرم أك  لمجريمة، ال يعفى مف المسؤكلية إذا كاف ارتكابو ليا امتثاالن 

مدني، عدا: إذا كاف عميو التزاـ قانكني بإطاعة أكامرىما؛ إذا لـ يكف عمى عمـ بعدـ مشركعية 
. أم أنو ال يعفى الشخص الذم قاـ (ِ)تكف عدـ مشركعية األمر ظاىرة  األمر؛ إذا لـ

لألمر، إال اذا لـ يكف عمى عمـ بأف األمر غير مشركع، أك إذا  تنفيذان بالسمكؾ غير المشركع 
لـ تكف عدـ مشركعية األمر ظاىرة. كعدـ العمـ بأف األمر غير مشركع، ال يعني عدـ العمـ 

؛ فالمقصكد بعدـ (ّ)النتفاء المسؤكلية  بالقانكف؛ فالدفع بعدـ العمـ بالقانكف ال يصمح مبرران 
ف عدـ مشركعيتو غير ظاىرة؛ يعني الغمط في تقييـ مشركعية العمـ بمشركعية األمر، أك أ

مف نظاـ ركما، حيث قررت أف  ِ/ّّكقد حسـ المشرع الدكلي ىذا األمر في المادة  األمر.
عدـ المشركعية تككف ظاىرة في حالة أكامر ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية أك الجرائـ ضد 

لالستثناءات في حاالت  ، أما جرائـ الحرب، فنظران (ْ) اإلنسانية، ألنو ال استثناءات فييا مطمقا
، ة أمر الرئيس قد يككف مقبكالن يمعينة، فإف الدفع بانتفاء المسؤكلية لعدـ العمـ بعدـ مشركع

مف نظاـ ركما أنو ال يشكؿ الغمط في  ِ/ِّإلى الغمط في التقييـ: فقد قررت المادة  استنادان 
 سببان المتناع المسؤكلية الجنائية. كيجكز، مع ذلؾ، أف يككف الغمط في القانكف  سببان القانكف 

                                  
 .را مف قائد عسكرم كاجب الطاعة، كأف يككف األمر مشركعان كيشترط: أف يككف األمر صاد (ُ)
مف الكاضح أنو غير قانكني، كتنبثؽ  مف القكاعد العرفية تنص عمى كؿ مقاتؿ أال يطيع أمران  ُْٓأكجبت القاعدة رقـ  (ِ)

ىذه القاعدة مف الكاجب في احتراـ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كىي نتيجة منطقية التي مفادىا أف طاعة األكامر العميا 
عف ارتكاب جرائـ الحرب طالما كاف باستطاعتو معرفة أف األمر غير مشركع ) راجع: القانكف الدكلي  ال تشكؿ دفاعان 

أنو: ال تعفي المرؤكس مف المسؤكلية الجزائية إطاعة  ُٓٓ(. كقررت القاعدة ِْٗنساني العرفي، مرجع سابؽ، ص اإل
أكامر عميا اذا عرؼ المرؤكس أف الفعؿ المأمكر بو كاف غير قانكني، أك كاف بكسعو أف يعرؼ ذلؾ بسبب الطبيعة غير 

 (.ّْٗؽ، ص القانكنية الكاضحة لمفعؿ المأمكر بو. ) المرجع الساب
األطراؼ المتعاقدة تعيدت بنشر نص االتفاقية عمي أكسع نطاؽ ممكف في مف االتفاقية أف  ُْْكرد في المادة  (ّ)

بمدانيا، في كقت السمـ كما في كقت الحرب، كتعيدت بصفة خاصة بأف تدرج دراستيا ضمف برامج التعميـ العسكرم 
معركفة لمجمكع السكاف. كيتعيف عمي السمطات المدنية كالعسكرية كالشرطة كالمدني، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنيا 

أك السمطات األخرل التي تضطمع في كقت الحرب بمسؤكليات إزاء األشخاص المحمييف، أف تككف حائزة لنص االتفاقية، 
عف طريؽ مجمس  أف تتبادؿ األطراؼ المتعاقدة ُْٓعف ذلؾ قررت المادة  كأف تمقف بصفة خاصة أحكاميا. كفضالن 

االتحاد السكيسرم، كمف خالؿ الدكؿ الحامية أثناء األعماؿ العدائية، التراجـ الرسمية ليذه االتفاقية، ككذلؾ القكانيف كالمكائح 
 التي قد تعتمدىا لكفالة تطبيقيا.

 يسرم ىذا الحكـ عمى جرائـ الحرب التي تعد جرائـ إبادة جماعية أك جرائـ ضد اإلنسانية. (ْ)
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المتناع المسؤكلية الجنائية إذا نجـ عنو انتفاء الركف المعنكم المطمكب لمجريمة أك كاف 
. كعميو فالقاعدة العامة أنو ال يجكز الدفع ّّالكضع عمى النحك المنصكص عميو في المادة 

، غير أف ليا استثناءاف: األكؿ، (ُ)ألمر الرئيس في ىذه الجريمة  استنادان ية بانتفاء المسؤكل
إلى الغمط في الكقائع، أك عدـ  استنادان إذا لـ يكف الشخص عمى عمـ بأف األمر غير مشركع 

بتدمير ىدؼ عسكرم، كيتضح فيما بعد أنو مدني  منفذان ، كأف يأمر الرئيس أصالن عممو بيا 
إلى الغمط في  استنادان لثاني: إذا لـ تكف عدـ مشركعية األمر ظاىرة محمي باالتفاقية. كا

القانكف أك الكقائع، كاألمر باالستيالء عمى مناطؽ االستشفاء دكف حاجة ضركرية، أك 
كجكده، كلكف عدـ اتخاذ التدابير؛ ففي ىذه الحالة يجكز الدفع بانتفاء المسؤكلية ألمر الرئيس، 

ع كالغمط في التقييـ القانكني. كيجكز الدفع كذلؾ، إذا لـ يعمـ بعدـ عمى الغمط في الكقائ بناءن 
المشركعية، كاألمر بتدمير ممتمكات محمية بدكف مبرر كحالة الدفاع الشرعي، أك خركج 
عطاء ميمة، أك إعطائيا، كلكف تـ األمر  المنشأة عف كاجبيا، أك بدكف تكجيو اإلنذار كا 

 بأنو تـ تصحيح الكضع كزاؿ الخطر.  باليجـك قبؿ انقضائيا، أك بعد الرد
 املطلب الجاىي

 ابــاو العكـــأحك
مف نظاـ ركما أف ال عقكبة إال بنص. كال يقتصر عقاب الجريمة  ِّقررت المادة 

نما يشمؿ العقاب المدني. كسكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف: نبيف في أكليما جنائيان  ، كا 
 العقكبة الجنائية، كثانييما العقكبة المدنية. 

 القرع ا ول
 ال قوبة الجنائية

؛ (ِ)العقكبة الجنائية: جزاء يمحؽ بالجاني يقرره القانكف كيكقعو القاضي مف أجؿ جريمة 
حتى ال يخالؼ القانكف الجنائي مرة  ،باالنتقاص مف بعض حقكقومضمكنيا: إيالـ الجاني ك 

كانت كاممة أك ناقصة. كسنحدد  ، كسكاءن أك شريكان  فاعالن . كيستحؽ المداف العقكبة (ّ)أخرل 
 مف يستحقيا، كأنكاعيا، كقكاعد تقريرىا:

                                  
التي قاـ  –التدمير أك االستيالء أك السمب  –ال يجكز لمرتكب الجريمة الدفع بانتفاء مسؤكليتو الجنائية عف الجريمة  (ُ)

، كأف يأمره بالتدمير أك االستيالء عمى الممتمكات المحمية ان بيا تنفيذان ألمر رئيسو أذا كاف عدـ مشركعية األمر ظاىر 
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة. ّّنو سمكؾ محظكر بالمادة انتقاما، أك سمب األشخاص المحمييف؛ أل

؛ د. أحمد فتحي سركر، مرجع ٖٗٔص  ،ُْٕ( د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، مرجع سابؽ، رقـ ِ)
 . َُص  ،ّـ، رقـ َََِالقاىرة  -؛ د. حسنيف عبيد، دركس في العقكبة، دار النيضة العربيةُِٓسابؽ، ص 

يالـ ّ) نما يقصده المشرع كالقاضي كالمكمؼ بالتنفيذ، ، ألنو ال يصيب المحكـك عميو عرضان العقكبة يككف مقصكدان ( كا  ، كا 
ىذا اإليالـ ) راجع: د. مأمكف محمد  -مف كجيتي العدالة كالمنفعة االجتماعية  -ألنيـ يقدركف استحقاؽ المحكـك عميو 

 (.ِٔسالمة، مرجع سابؽ، ص 
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  :: من يستحق ال قوبةأولً 
ارتكبيا لكحده أك باالشتراؾ  سكاءن مرتكب ىذه الجريمة يسأؿ عنيا مسؤكلية جنائية فردية، 
 مع غيره، أك بالمساىمة مع آخريف، أك في صكرة المشاركة:

 المساىمة ا صمية: -1
أك  Principal in the first degreeالمساىمة األصمية قد تككف مف الدرجة األكلى 

 : Principal in the second degreeمف الدرجة الثانية 
مف نظاـ ركما أنو يسأؿ الشخص  ّ/ِٓ: قررت المادة ا ولىالقاعل من الدرجة -أ 
بصفتو الفردية أك  سكاءن كيككف عرضة لمعقاب عف الجريمة في حاؿ قيامو: بارتكابيا،  جنائيان 

باالشتراؾ مع آخر، أك عف طريؽ شخص آخر، بغض النظر عما إذا كاف ذلؾ الشخص 
حث عمى ارتكاب جريمة كقعت بالفعؿ أك ؛ أك األمر أك اإلغراء أك الجنائيان  مسؤكالن اآلخر 

 فاعالن كاف  سكاءن لمعقاب،  كمستحقان  جنائيان  مسؤكالن شرع فييا. أم أف مرتكب ىذه الجريمة يككف 
كذلؾ: اذا أمر بارتكاب  فاعالن ؛ كيككف (ُ) معنكيان  فاعالن بمفرده أك مع غيره، أك كاف  مباشران 

 الجريمة أك مارس اإلغراء أك الحث عمى ارتكابيا، فارتكبت الجريمة نتيجة لذلؾ. 
)د( مف نظاـ ركما أف يسأؿ  ّ/ِٓ: قررت المادة (ِ) القاعل من الدرجة الثانية-ب

الشخص كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة في حاؿ قيامو بالمساىمة بأية طريقة مع 
جماعة يعممكف بقصد مشترؾ، بارتكاب الجريمة أك الشركع في ارتكابيا؛ بيدؼ تعزيز النشاط 

 اإلجرامي أك الغرض اإلجرامي لمجماعة. 
  المشاركة التب ية:-2

في حاؿ قيامو: بتقديـ  جنائيان )جػ( مف النظاـ أنو: يسأؿ الشخص  ّ/ِٓقررت المادة 
العكف أك التحريض أك المساعدة بأم شكؿ آخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة أك الشركع 
فييا أك تكفير كسائؿ ارتكابيا. كيشترط لقياـ المسؤكلية أف تحدث الجريمة؛ كأف تككف 

عمييا قبؿ الفاعؿ كبيف الشريؾ. أما المساعدة الالحقة  تكابيا، كمتفقان المساعدة سابقة عمى ار 
                                  

غير مسئكؿ جنائيان في تنفيذىا، فيككف في يده بمثابة   الفاعؿ المعنكم : ىك مف يسخر شخصان  بالكاسطة أك الفاعؿ (ُ)
أداة. كيفترض ىنا كجكد فاعميف: أحدىما فاعؿ مادم قاـ بتنفيذ الجريمة دكف أف تتكافر لديو المسئكلية الجنائية  الفاعؿ 

 راجع: .  An Innocent Agentالبرمء  
Smith (J.C ) & Hogan (Brian) :“Criminal Law“ 5th ed, Butterworth,“ London “ 1986. p . 195 . 

 .  ِٕٔـ، ص ُّٔٗطبعة  ،: د. محمد محيي الديف عكض، القانكف الجنائي، مبادؤه األساسية كنظرياتو العامة، القاىرةكأيضان 
الشريعة العامة البريطانية تقسـ الفاعؿ األصمي في الجريمة إلى درجتيف، فاعؿ مف الدرجة األكلى، كفاعؿ مف الدرجة  (ِ)

الثانية . أما المشرع الفرنسي كالتشريعات التي أخذت عنو، فال تأخذ بفكرة الفاعؿ مف الدرجة الثانية إال إف القضاء في تمؾ 
مصطفى السعيد، اتجاىات قضاء محكمة النقض كاإلبراـ في التفرقة بيف الفاعؿ كالشريؾ  البمداف يقرىا ) راجع : د. السعيد

العدد األكؿ، السنة الثانية عشرة،  ،القاىرة ،في الجريمة ، مجمة القانكف كاالقتصاد، الصادرة عف كمية الحقكؽ، جامعة فؤاد
 (.ُٓـ ، ص ُِْٗيناير  -ىػ  َُّٔمحـر 
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فييا، كتعد جريمة خاصة في ىذه الحالة، إذا كاف  عمى ارتكاب الجريمة، فال تعد اشتراكان 
 القانكف الجنائي الدكلي يعاقب عمييا.

 :: عقوبة الشروعثانياً 
الشركع في الجريمة: ىك بدء الفاعؿ في تنفيذىا غير أنو يحكؿ دكف كقكعيا تدخؿ عامؿ 

، ألف القانكف الجنائي حيف يقرر . كيعاقب عمى الشركع في الجريمة دائمان (ُ)خارج عف إرادتو 
نما  النص الجنائي، ال يقصر دائرة التجريـ عمى العدكاف الكامؿ عمى المصمحة المحمية، كا 

. لذلؾ قررت المادة (ِ)العدكاف الناقص عمى المصمحة المحمية المتمثؿ في الخطريشمؿ 
كيككف عرضة لمعقاب في حاؿ قيامو  جنائيان )ك( مف نظاـ ركما أف يسأؿ الشخص  ّ/ِٓ

بالشركع في ارتكاب جريمة، كلـ تقع الجريمة لظركؼ غير ذات صمة بنكاياه. كالشارع يككف 
ألسباب خارجة عف إرادتو؛ أما إذا كاف عدـ تحقؽ  ققيا راجعان عرضة لمعقاب، إذا كاف عدـ تح

 . (ّ)لنشاط إيجابي مف قبؿ مرتكب الجريمة، فإنو ال يعاقب في ىذه الحالة  النتيجة راجعان 
  :: أنواع ال قوبات الجنائيةثالثاً 

 مف نظاـ ركما نكعي العقكبة: األصمية، كالتكميمية. ٕٕبينت المادة 
 ال قوبة ا صمية:  -1

 مف نظاـ ركما، بأنيا السجف بنكعيو المؤقت، أك المؤبد:  ُ/ٕٕبينت العقكبة األصمية المادة 
 سنة. َّالسجف المؤقت: كىك السجف لعدد محدد مف السنكات، لفترة مف الزمف أقصاىا  -أ
 .ْ()افلممدالسجف المؤبد: كيحكـ بو في حالة خطكرة الجريمة، كتكفر الظركؼ الخاصة  -ب

 ال قوبات التكميمية:  -2
ىي عقكبات إضافية. كىي  –مف نظاـ ركما  ِ/ٕٕلممادة  كفقان  -العقكبات التكميمية 

 . كتتمثؿ في: (ٓ)عقكبة جكازية لممحكمة، يتعيف تقريرىا في الحكـ 

                                  
مة ىك مجـر بكؿ معنى الكممة، ألف كقكع الجريمة منو كاف قد صار قاب قكسيف أك أدنى، الشارع في ارتكاب الجري (ُ)

كعدـ تماميا يرجع لعامؿ ال شأف إلرادتو فيو ) راجع : د. رمسيس بيناـ، الجريمة كالمجـر كالجزاء، منشأة المعارؼ، 
 (.ُِْص   ،ّٖـ، رقـ ُْٕٗ، طبعة اإلسكندرية

؛ د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، ِٕٗ، ص مرجع سابؽراجع: د. أحمد فتحي سركر،  (ِ)
 .ّْٕص ،  ُّٔمرجع سابؽ، رقـ 

مف نظاـ ركما أف الشخص الذم يكؼ عف بذؿ أم جيد الرتكاب الجريمة أك يحكؿ بكسيمة  -ّ/ّٓقررت المادة  (ّ)
سي عمى الشركع في ارتكاب الجريمة إذا ىك تخمى أخرل دكف إتماميا ال يككف عرضو لمعقاب بمكجب ىذا النظاـ األسا

 كبمحض إرادتو عف الغرض اإلجرامي . تمامان 
حيثما تككف ىذه العقكبة مبررة  ،مف كثيقة قكاعد اإلثبات أنو: يجكز إصدار حكـ بالسجف المؤبد ّ/ُْٓقررت القاعدة  (ْ)

 ؼ أك أكثر مف ظركؼ التشديد.بالخطكرة البالغة لمجـر كبالظركؼ الخاصة بالشخص المداف، بكجكد ظر 
ـ، رقـ ََِٕ ،ُطراجع: د. مطير أنقع، قانكف الجرائـ كالعقكبات، النظرية العامة لمعقكبة، مركز الصادؽ، صنعاء،  (ٓ)

 . ّْص  ،ِٖ
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كز لممحكمة فرض غرامة بمكجب المعايير المنصكص عمييا في القكاعد جالغرامة: ي -أ
عدة معايير لتقرير ىذه العقكبة، تتمثؿ  ُْٔاإلجرائية كقكاعد اإلثبات. كقد كضعت القاعدة 

الدافع إلى الجريمة، كىك الكسب المالي الشخصي،  -عدـ كفاية عقكبة السجف؛ ب -في: أ
لى أم مدل كاف ارتكابيا بيذا الدافع.  كا 

 المصادرة:  -3
ة مباشرة أك غير مباشرة مف الجريمة، يجكز لممحكمة مصادرة العائدات المتأتية بصكر 
 دكف المساس بحقكؽ األطراؼ الثالثة الحسنة النية.

  :: تقرير ال قوبةراب اً 
مف نظاـ ركما سمطة المحكمة في تفريد العقاب، بمراعاة الظركؼ  ٖٕبينت المادة 

 المشددة أك المخففة، كفترة االحتجاز، كارتكاب الجاني أكثر مف جريمة:
مف نظاـ ركما أنو عمى  ُ/ٖٕأثر الظركؼ في مقدار العقكبة: قررت المادة -ُ

المحكمة عند تقرير العقكبة أف تراعي خطكرة الجريمة، كالظركؼ الخاصة لممداف: يتعيف أف 
جميع العكامؿ، بما فييا أم ظركؼ تشديد أك تخفيؼ،  -)ب( ُ/ُْٓلمقاعدة  كفقان  -تراعي 

)جػ( ُ/ُْٓلمقاعدة  كفقان  -محكـك عميو كالجريمة؛ كأف تنظر كأف تنظر في ظركؼ كؿ مف ال
في جممة أمكر منيا مدل الضرر الحاصؿ، كال سيما األذل الذم أصاب الضحية كأسرتو،  -

كطبيعة السمكؾ، كالكسائؿ التي استخدمت الرتكاب الجريمة، كمدل مشاركة المداف في 
ؼ المتعمقة بالطريقة كالزماف كالمكاف، إحداث الجريمة، كمدل القصد الجنائي لديو، كالظرك 

كسف المداف، كحظو مف التعميـ، كحالتو االجتماعية كاالقتصادية. كعمى المحكمة أف تأخذ في 
 . (ِ)، كبالظركؼ المشددة (ُ)بالظركؼ المخففة  - ِ/ُْٓلمقاعدة  كفقان  –االعتبار 
مف  ّ/ٖٕالمادة سمطة المحكمة في حالة تعدد الجرائـ كخصـ مدة الحجز: قررت -ِ

في كؿ  نظاـ ركما أنو: عندما يداف شخص بأكثر مف جريمة كاحدة، تصدر المحكمة حكمان 
يحدد مدة السجف اإلجمالية. كال تقؿ ىذه المدة عف مدة أقصى كؿ حكـ  مشتركان  جريمة، كحكمان 

)ب( مف المادة ُلمفقرة  كفقان سنة أك عقكبة السجف المؤبد  َّعمى حدة كال تتجاكز السجف لفترة 
أف تأخذ في الحسباف  -)أ( مف كثيقة القكاعدُ/ُْٓلمقاعدة  كفقان  -(. كيجب عمى المحكمة ٕٕ

أف مجمكع أم عقكبة سجف كغرامة تفرض حسب مقتضى الحاؿ أف يتناسب كالجـر الذم 
أم  أنو تخصـ المحكمة عند تكقيع عقكبة السجف ِ/ٖٕارتكبو المحكـك عميو. كقررت المادة 

                                  
.ِ/ُْٓكفقان لمقاعدة  (ُ)  )أ( يعد مف الظركؼ المخففػة: قصكر القدرة العقمية لممداف، أك اإلكراه، كسمككو بعد ارتكاب الجـر
)ب( مف الظركؼ المشددة :اإلدانات السابقة؛ إساءة استعماؿ السمطة؛ إذا كاف الضحية مجردا ِ/ُْٓقررت القاعدة  (ِ)

تكاب الجريمة بقسكة؛ ارتكاب الجريمة بدافع ينطكم عمى التمييز؛ أم ظركؼ عمى كجو الخصكص مف أم كسيمة لمدفاع؛ ار 
 لـ تذكر كلكنيا تعد بحكـ طبيعتيا مماثمة لما ذكر.
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ف تخصـ أألمر صادر مف المحكمة. كلممحكمة  كفقان في االحتجاز  كقت، يككف قد قضي سابقان 
 أم كقت آخر قضى في االحتجاز فيما يتصؿ بسمكؾ يكمف كراء الجريمة.

 القرع الثاني
 ال قوبة المدنية

مف نظاـ ركما، التي قررت  ٕٓكضع المشرع الدكلي أحكاـ العقكبات المدنية في المادة 
. كضمنت ىذه المبادئ في عميو تضع المحكمة مبادئ جبر األضرار التي تمحؽ بالمجني أف

. كسكؼ نحدد ضحايا (ُ)القسـ الثالث مف الفصؿ الرابع القكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات 
 الجريمة، كسمطة المحكمة في التعكيض، كتقديره:

 :: ضحايا الجريمةأولً 
مف كثيقة القكاعد  ٖٓلمقاعدة  كفقان  –يشمؿ التعكيض جميع  ضحايا  ىذه الجريمة، كىـ 

 سكاءن األشخاص المحمييف باتفاقية جنيؼ الرابعة المتضرريف مف الجريمة،  - (ِ)اإلجرائية 
، أك األفراد العادييف، أك ذكم الحماية ، أك التعاكنياتكانت الدكلة، أك البمديات، أك الجمعيات

 صة، كاألطفاؿ كالشيكخ كالنساء الحكامؿ. الخا
 :: سمطة المحكمة بشأن ت ويض المجني عمييمثانياً 

مف نظاـ ركما أنو : يجكز لممحكمة أف تحدد في حكميا عند الطمب  ُ/ٕٓقررت المادة 
أك بمبادرة منيا، نطاؽ كمدل أم ضرر أك خسارة أك أذل يمحؽ بالمجني عمييـ أك فيما 

 المبادئ التي تصرفت عمى أساسيا. كيبيف أف:يخصيـ، كأف تبيف 
مف نظاـ ركما أف لممحكمة أف  ِ/ٕٓ: فقد قررت المادة دعوى الت ويض تاب ة-1

مالئمة مف أشكاؿ جبر أضرار المجني  ضد شخص مداف تحدد فيو أشكاالن  مباشران  تصدر أمران 
أم أف سمطة عمييـ أك فيما يخصيـ بما في ذلؾ رد الحقكؽ كالتعكيض كرد االعتبار. 

، ، فإذا قررت براءتو(ّ)المحكمة تنشأ بدخكؿ الدعكل، كلكف ىذه السمطة مرىكنة بإدانة المتيـ
 فإنيا ال تختص بنظر الدعكل المدنية.

                                  
مف قبؿ جمعية الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما األساسي لممحكمة  -كثيقة القكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات  -اعتمدت  (ُ)

ـ ) راجع: كثيقة ََِِأيمكؿ/سبتمبر  َُإلى  ّكلى المنعقدة في نيكيكرؾ خالؿ الفترة مف الجنائية الدكلية في دكرتيا األ
 ( .(ICC-ASP/1/3 SUPPاألمـ المتحدة 

عمى ”الضحايا “أنو: ألغراض النظاـ األساسي كالقكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات: )أ( يدؿ لفظ  ٖٓقررت القاعدة  (ِ)
األشخاص الطبيعييف المتضرريف بفعؿ ارتكاب أم جريمة تدخؿ في نطاؽ اختصاص المحكمة؛ )ب( يجكز أف يشمؿ لفظ 

في أم مف ممتمكاتيا المكرسة لمديف أك التعميـ أك الفف أك  المنظمات أك المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر” الضحايا“
 العمـ أك األغراض الخيرية، كالمعالـ األثرية كالمستشفيات كغيرىا مف األماكف كاألشياء المخصصة ألغراض إنسانية(.

يا كالشخص مف قكاعد اإلثبات أف: تحتـر المحكمة في جميع األحكاؿ حقكؽ الضحا ٕٗمف القاعدة  ّقررت الفقرة  (ّ)
 المداف. كىك ما يعني أف سمطة المحكمة بشأف التعكيض مرىكنة باإلدانة.
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مف نظاـ ركما أنو  ُ/ٕٓقررت المادة  عمى طمب: بناءً تنظر المحكمة الت ويض -2
يجكز لممحكمة أف تحدد عند الطمب أك بمبادرة منيا في الظركؼ االستثنائية نطاؽ كمدل أم 
ضرر أك خسارة أك أذل يمحؽ بالمجني عمييـ أك فيما يخصيـ . أم أف األصؿ أف ال تنظر 

أف تبادر إلى ذلؾ، كلكف  عمى طمب، كلكف يجكز استثناءن  بناءن المحكمة مسألة التعكيض إال 
 ّ/ٕٓتقرير التعكيض يككف مرىكنا بالبيانات المقدمة مف طالبي التعكيض. فقد قررت المادة 

أمر بمكجب ىذه المادة، يجكز لممحكمة أف تدعك إلى تقديـ  إصدارمف نظاـ ركما أنو: قبؿ 
ص المعنييف بيانات حالة مف الشخص المداف أك مف المجني عمييـ أك مف سكاىـ مف األشخا
 أك الدكلة المعنية أك ممف ينكب عنيـ ، كتضع المحكمة ىذه البيانات في اعتبارىا.

مف نظاـ ركما، أكضحت  ٕٓلمتكجيو الكارد في صدر المادة  تنفيذان : تقدير الت ويض-3
مف قكاعد اإلثبات أف لممحكمة أف تقدر جبر األضرار عمى أساس فردم أك  ُ/ٕٗالقاعدة 

إف ارتأت ذلؾ، آخذة في الحسباف نطاؽ كمدل أم ضرر أك خسارة أك  معان  جماعي، أك بيما
عمى طمب الضحايا أك ممثمييـ  بناءن أنو: لممحكمة أف تعيف،  ِ/ٕٗإصابة. كقررت القاعدة 

عمى طمب الشخص المداف، أك بمبادرة منيا، خبراء مؤىميف لممساعدة عمى  بناءن القانكنييف، أك 
ك خسارة أك إصابة لحقت بالضحايا أك تعمقت بيـ، كعمى تحديد نطاؽ كمدل أم ضرر أ

 .(ُ)اقتراح مختمؼ الخيارات المتعمقة باألنكاع المناسبة لجبر الضرر كطرائؽ جبره 
مف قكاعد اإلثبات أنو بعد تقدير التعكيضات  ٖٗ: أكضحت القاعدة الحكم بالت ويض-4

 يصدر الحكـ بالتعكيض بصكرة فردية، أك بصكرة جماعية :
أنو تصدر األحكاـ الفردية  ُ/ٖٗالحكـ المباشر بالتعكيض الفردم: قررت القاعدة  -أ

بجبر الضرر في حؽ الشخص المداف مباشرة. كقد يككف المسؤكؿ عف التعكيض الدكلة 
 المحتمة، أك قكاتيا المسمحة.

أنو يجكز لممحكمة  ِ/ٖٗالحكـ بإيداع التعكيض الصندكؽ االستئماني : قررت القاعدة  -ب
أف تأمر بأف يكدع لدل الصندكؽ االستئماني مبمغ الجبر المحكـك بو ضد شخص مداف، عندما 

حكـ فردم بجبر الضرر مباشرة لفائدة كؿ ضحية. كيككف مبمغ جبر  إصداريستحيؿ أك يتعذر 
عف كؿ مكارد الصندكؽ األخرل  الضرر المحكـك بو المكدع لدل الصندكؽ االستئماني منفصالن 

كما أكضحت القاعدة –كيقدـ إلى كؿ ضحية بأسرع ما يمكف. كيتـ الحكـ بيذه الطريقة الجماعية
 . ِ()لعدد الضحايا كنطاؽ جبر الضرر كأشكالو كطرائقو الضرر نظران -ّ/ٖٗ

                                  
أف: تدعك المحكمة، عند االقتضاء، الضحايا أك ممثمييـ  - صمبيافي  –مف قكاعد اإلثبات  ٕٗمف القاعدة  ِقررت الفقرة  (ُ)

 القانكنييف، أك الشخص المداف فضالن عف كؿ مف ييميـ األمر مف أشخاص كدكؿ لتقديـ مالحظاتيـ بشأف تقارير الخبراء.
كما نعتقد  –ذلؾ  استخداـ المكارد األخرل لمصندكؽ االستئماني لفائدة الضحايا. كيتـ - ٓ/ٖٗكفقان لمقاعدة  –فيجكز  (ِ)
 حيف يتعذر التنفيذ عمى المداف.  –
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 حــــامتــاخل
 

بيانيا، كىناؾ بعض ، فقد خمصت ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج التي ينبغي ختامان 
 التكصيات التي نرل مف المناسب اإلشارة إلييا:

 :: النتائجأولً 
التفاقيتي الىام  كتطكيران  تبيف مف الدراسة أف اتفاقية جنيؼ الرابعة كضعت استكماالن 

ـ؛ كتختص االتفاقية بحماية المدنييف كالممتمكات المدنية. َُٕٗـ، ُٖٗٗالمعقكدتيف سنة 
 كتبيف مف الدراسة الحقائؽ التالية:

الحمايػػة لمممتمكػػات المدنيػػة فػػي حالػػة الحػػرب، تشػػمؿ ظػػرفيف زمنيػػيف كاقعيػػيف: األكؿ،  فإ -ُ
 أثناء العمميات القتالية؛ كالثاني، أثناء االحتالؿ.

 ف لحماية الممتمكات المدنية، أثناء العمميات القتالية، نطاقيف جغرافييف: إ -ِ
في  –المحمية  النطاؽ األكؿ، عاـ يشمؿ كامؿ أرض كؿ طرؼ؛ كتتمثؿ الممتمكات-أ

في: المستشفيات ككسائؿ النقؿ الطبي المدني، كرساالت اإلغاثة؛ كقد  -ىذا النطاؽ
عدـ جكاز اليجـك عمى المستشفيات ككسائؿ النقؿ  ِِ، ُِ، ُٖقررت المكاد 

 السماح بمركر رساالت اإلغاثة.  ِّالطبي، كأكجبت المادة 
ماف، كالمناطؽ المحيدة النطاؽ الثاني، خاص، كىك: مناطؽ االستشفاء كاأل-ب

عمى  عطفان  –مف الممحؽ األكؿ باالتفاقية  ُِ، ُُ)المحايدة(؛ كقد قررت المادتاف 
عدـ جكاز اليجـك أك االستيالء عمى مناطؽ االستشفاء كاألماف؛ كقررت  (ُْ)المادة 
 مف االتفاقية حماية المدنييف مف السمب. (ُٔ)المادة 

أثنػػػاء االحػػػػتالؿ: ىػػػي األمػػػكاؿ المدنيػػػة، كال يخػػػرج عػػػػف ف الممتمكػػػات المدنيػػػة المحميػػػة إ -ّ
 – فعػػػػػالن  –نطاقيػػػػا سػػػػػكل األمػػػػػكاؿ التػػػػػي تعػػػػػد بطبيعتيػػػػػا عسػػػػػكرية أك كانػػػػػت مخصصػػػػػة 
كانػػػت  سػػػكاءن لمعمميػػات العسػػػكرية. كىػػػي محػػؿ حمايػػػة كاحتػػػراـ، باعتبارىػػػا ممكيػػة خاصػػػة، 

تػػدمير الممتمكػػات  االتفاقيػػة كالئحػػة اتفاقيػػة الىػػام تمممككػػة لمدكلػػة أك لألفػػراد: فقػػد حظػػر 
المدنيػػػة، كقػػػررت الئحػػػة اتفاقيػػػة الىػػػام عػػػدـ جػػػكاز االسػػػتيالء عمػػػى الممتمكػػػات الخاصػػػة 
بالدكلػػة أك مصػػادرة الممتمكػػات الخاصػػة بالمػػدنييف، كحظػػرت االتفػػاقيتيف سػػمب المػػدنييف. 
كحظػػػػرت االتفاقيػػػػة تػػػػدمير المستشػػػػفيات كالمػػػػؤف الغذائيػػػػة كالطبيػػػػة أك االسػػػػتيالء عمييػػػػا. 

مف االتفاقية أف مخالفة قكاعػد الحمايػة، أثنػاء العمميػات القتاليػة أك  (ُْٕ)ادة كقررت الم
 ، كجريمة حرب.جسيمان  انتياكان االحتالؿ، يعد 
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تبيف مف الدراسة أف أحكاـ التجريـ كالعقاب الخاصة بيػذه الجريمػة مقػررة فػي نظػاـ ركمػا  -ْ
 .(ُ)ـ ُٖٗٗاألساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لسنة 

كرغػػػـ كجػػػكد منظكمػػػة تشػػػريعية دكليػػػة متكاممػػػة، إال أف الحمايػػػة لمممتمكػػػات المدنيػػػة غيػػػر  -ٓ
فاعمػػة فػػي الكاقػػع، ألسػػباب متعػػددة: السػػبب األكؿ، عػػدـ اعتػػراؼ المجنػػة الدكليػػة لمصػػميب 

؛ كالسػػػبب الثػػػاني، سػػػكء صػػػياغة (ِ)األحمػػػر بقكاعػػػد الحمايػػػة المقػػػررة فػػػي اتفاقيػػػة الىػػػام 
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة؛ كالسبب الثالث، ضعؼ اإلشراؼ كالرقابػة  (ّٓ، ِٕ)المادتيف 

عمػػػى النظػػػاـ مػػػف الدكلػػػة الحاميػػػة أك المنظمػػػة البديمػػػة، كالصػػػميب األحمػػػر الػػػدكلي، ألف 
 –األخيػػػرة كمنظمػػػة غيػػػر متحيػػػزة كمحايػػػدة كمسػػػتقمة، تػػػؤدم ميمػػػة إنسػػػانية بحتػػػة تتمثػػػؿ 

خفيػػػؼ مػػػف كيالتيػػػا عمػػػى أركاح الت فػػػي التخفيػػػؼ مػػػف كيػػػالت الحػػػرب، خاصػػػةن  - أصػػػالن 
ككرامػػة ضػػحايا الحػػرب المػػدنييف. كلػػذلؾ، فإنيػػا ال تيػػتـ بحمايػػة الممتمكػػات المدنيػػة أثنػػاء 
االحػػتالؿ، كال تيػػتـ بنشػػر قكاعػػد القػػانكف اإلنسػػاني الخاصػػة بحمايػػة ىػػذه الممتمكػػات، كال 

الصػػادرة  تيػػتـ بتطػػكير قكاعػػد حمايػػة ىػػذا الجانػػب، كتتجنػػب ذكػػره فػػي تقاريرىػػا كالدراسػػات
 عنيا.  

 :: التوصياتثانياً 
لممتمكات المدنية، الما تقدـ، كتحقيقا لفاعمية القانكف الدكلي اإلنساني في حماية  ككفقان 

 ثمة تكصيات ىامة لتحقيؽ فعالية القانكف، كتتمثؿ في: فإف 
ـ )المػكاد َُٕٗتفعيؿ المكاد الكاردة فػي القسػـ الثالػث مػف الئحػة اتفاقيػة الىػام لسػنة  -ُ

 ( الخاصة بحماية الممتمكات المدنية أثناء االحتالؿ.ٔٓ – ِْ

                                  
يككؿ إلى الدكؿ المتعاقدة تجريـ السمكؾ المحظكر في تشريعاتيا الكطنية كتقرير  -في البداية  –( كاف المشرع الدكلي ُ)

مكممة لممحاكـ  العقكبة المناسبة لمجريمة كمحاكمة مرتكبي ىذه الجريمة؛ كلكف بكضع نظاـ ركما كجدت محكمة دكلية دائمة
 الكطنية عند تقاعس األخيرة أك عدـ قدرتيا.

إال قيمة تاريخية  -ـ ُٕٕٗبعد اعتماد البركتكككليف اإلضافييف لسنة  - قيمة ( ترل أف اتفاقيات الىام لـ يعد لياِ)
لممجاالت التي تحمييا كىذا الرأم غير دقيؽ، كغير صحيح بالنسبة التفاقية جنيؼ الرابعة. فالكاقع أنو بالنسبة كتعميمية. 

؛ كحمت ـُِٗٗ، ـَُٔٗ، ـُْٖٔـ، فقد حمت االتفاقية األكلى محؿ اتفاقية ُْٗٗاتفاقيات جنيؼ الثالث األكلى لسنة 
ـ؛ كذلؾ ُِٗٗـ؛ كحمت الثالثة محؿ اتفاقية َُٔٗبشأف تطبيؽ مبادئ  ـَُٕٗالثانية محؿ اتفاقية الىام العاشرة لسنة 

ف اتفاقيات جنيؼ الثالث عمى التكالي. أما بالنسبة التفاقية جنيؼ الرابعة، فقد قررت المادة م ُّْ، ٖٓ، ٗٓكفقان لممكاد 
ـ. كغير صحيح أف البركتكككؿ األكؿ َُٕٗمنيا أنيا تكمؿ القسميف الثاني كالثالث مف الئحة اتفاقية الىام لسنة  ُْٓ
يتضمف إال بعض ما كرد فييا، كىك ما أشارت لو ـ قد تضمف ما كرد في القسـ الثالث مف الئحة الىام، فمـ ُٕٕٗلسنة 

 مف ىذا البركتكككؿ. ِٕ، ْ/ْٗالمادتاف 
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مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، كذلؾ بإضػافة فقػرة خاصػة لػػ  حمايػة  ّٓ، ِٕتعديؿ المادتاف  -ِ
ضػػافة عبػػارة  أك تسػػتكلي أك (ُ)ِٕالممتمكػػات المدنيػػة أثنػػاء االحػػتالؿ  ضػػمف المػػادة  ، كا 
 . (ِ)ّٓتدمر  في المادة  تصادر  بعد عبارة  يحظر عمي دكلة االحتالؿ أف

تفعيػػػؿ دكر الدكلػػػة الحاميػػػة، باعتبػػػاره أىػػػـ تػػػدابير منػػػع انتيػػػاؾ قكاعػػػد حمايػػػة الممتمكػػػات  -ّ
المدنية؛ كفي حالة أف تتكلى ىذا الدكر منظمة بديمػة، يستحسػف أال يسػند لمجنػة الصػميب 

لمضػاؼ األحمر الدكلية، ألف ىػدفيا فػي تقػديـ المسػاعدة اإلنسػانية ال ينسػجـ مػع الػدكر ا
لمسػير عمػى عػدـ مخالفػة  -بصفة أصيمة، أك بديمػة عػف الػدكؿ الحاميػة  –ليا، كمنظمة 

 قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.
 لمعدالة، كالردع العاـ كالخاص. تفعيؿ القضاء الكطني كالدكلي؛ تحقيقان  -ْ
قػػؽ إف كجػػكد لجػػاف تنسػػيؽ إقميميػػة لمتابعػػة تنفيػػذ قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ال يح  -ٓ

تنفيػػػذ تعيػػػدات دكؿ اإلقمػػػيـ بالتزاميػػػا فػػػي التنفيػػػذ، ألف تعيػػػد كػػػؿ دكلػػػة باسػػػميا؛ كيمكػػػف 
لمجمكعة دكؿ منطقة إقميمية كضع قانكف إقميمي خاص بيا. كلذلؾ نكصي بإلغاء لجػاف 

 التنسيؽ اإلقميمية. 
  

                                  
القسميف الثاني كالثالث مف الئحة اتفاقية الىام لسنة  بالتعديؿ يتـ تضميف ما كرد في لمحماية كارتباطان  ( كاستكماالن ُ)

 ـ في اتفاقية جنيؼ الرابعة.َُٕٗ
أم ممتمكات  -أك تستكلي عمى، أك تصادر  -يحظر عمي دكلة االحتالؿ أف تدمر  يصبح نصيا عمى النحك اآلتي: )( ِ)

 خاصة ثابتة أك منقكلة تتعمؽ بأفراد أك جماعات أك بالدكلة أك السمطات العامة أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية، ...(.
 



       و9191جزمية احلزب ضد املنتلكات احملنية باتفاقية جييف الزابعة لسية 
            

61 

 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

 

 عـــاملزاج قائنــة
 :الكتــــب: أولً 
 م.1984أحمد عبد ال زيز ا لقي، شرح قانون ال قوبات، القسم ال ام، القاىرة، طب ة  د. -1
 م.1996 ،6ط ،القاىرة  ،احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون ال قوبات، القسم ال ام، دار النيضة ال ربية  -2
 م .1985طب ة  ،بيروت، نون الروماني، المكتبة القانونيةد. توفيق حسن فرح، القا -3
د. جون ماري ىنكرتس، ولويز دوزوالد، القانون الدولي اإلنساني ال رفي، المجمد ا ول، القواعد، المجنة الدولية لمصميب  -4

 م.2007ا حمر، جنير، 
 م.2000طب ة  ،القاىرة  ،القسم ال ام، دار النيضة ال ربيةعبيد، دروس في قانون ال قوبات،  إبراىيمد. حسنين  -5
 م.2000 ،القاىرة ،في ال قوبة، دار النيضة ال ربية ______________، دروس -6
 م.1974د. رمسيس بينام، الجريمة والمجرم والجزاء، منشأة الم ارر، اإلسكندرية، طب ة  -7
 م.1974د. صوفي أبو طالب، الوجيز في القانون الروماني، القاىرة، طب ة  -8
اق بالقوات المسمحة لدولة في حالة حرب مع اليمن، أكاديمية الشرطة، صن اء، طب ة د. عمي حسن الشرفي، جريمة اللتح -9

 م.1994 –م 1993
 م.3،2001ط ،القاىرة، القسم ال ام، دار النيضة ال ربيةد. مأمون محمد سالمة، قانون ال قوبات،  -10
 م.1963طب ة ،  امة، القاىرة د. محمد محيي الدين عوض، القانون الجنائي، مبادؤه ا ساسية ونظرياتو ال -11
 م.1989، 6، القاىرة، طالقسم ال ام، دار النيضة ال ربيةد. محمود نجيب حسني، شرح قانون ال قوبات،  -12
 م.1980 ،الطب ة الثانية ،القاىرة ،د. محمد نور فرحات ، تاريخ النظم الجتماعية والقانونية -13
 م.2003ال ظمى، دراسة مقارنة، دار النيضة ال ربية، القاىرة، طب ة  د. مطير عمي صالح أنقع، جرائم الخيانة -14
، شرح قانون الجرائم وال قوبات، القسم ال ام، الجزء ا ول، النظرية ال امة لمجريمة، مركز الصادق، ________________ -15

 م.2007، 1طالجميورية اليمنية،  –صن اء 
وال قوبات، القسم ال ام، الجزء الثاني، النظرية ال امة لم قوبة، مركز الصادق، ، شرح قانون الجرائم ________________ -16

 م.2007 ،1طالجميورية اليمنية،  –صن اء 
 م.2016د. نيمس ميمتسر، القانون الدولي اإلنساني، المجنة الدولية لمصميب ا حمر، جنير، طب ة  -17

 :ال ممية والنشرات ا بحاث: ثانياً 
مصطقى الس يد، اتجاىات قضاء محكمة النقض واإلبرام في التقرقة بين القاعل والشريك في الجريمة، مجمة القانون د. الس يد  -1

 م.1942يناير  -ىـ 1360، محرم 12ال دد ا ول، السنة  ،القاىرة، والقتصاد، الصادرة عن كمية الحقوق، جام ة فؤاد
سبتمبر وديسمبر  4، 3القانون والقتصاد، جام ة القاىرة، ال ددان  د. حسنين إبراىيم عبيد، مقترضات الجريمة، مجمة -2

 .49 م، السنة1979
، ل ربي لمدراسات ا منية والتدريبد. محمد ىاشم عوض، خصائص وأب اد الجرائم القتصادية في الوطن ال ربي، المركز ا -3

 م.1993 -ىـ 1413طب ة  ، الرياض
، مقبول لمنشر بمجمة م1949د. مطير عمي صالح أنقع، جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتقاقية جنير ا ولى لسنة  -4

 م.2020ال موم القانونية والجتماعية، الصادرة عن جام ة سبأ وأكاديمية الشرطة، صن اء، سنة 
القاىرة،  ،الطب ة السادسة، الطب ة ال ربية اني: إجابات عن أسئمتك"نشرة المجنة الدولية لمصميب ا حمر، "القانون الدولي اإلنس -5

 م.2007
 

  



 و9191احملنية باتفاقية جييف الزابعة لسية جزمية احلزب ضد املنتلكات 
  

62 
 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

  :اتـــ: التشري ثالثاً 
 م بشأن احترام قوانين وأعرار الحرب البرية.1907اتقاقية لىاي لسنة  -1
 م بشأن احترام قوانين وأعرار الحرب البرية.1907لئحة اتقاقية لىاي لسنة  -2
 المتحدة.ميثاق ا مم  -3
 م.1948اإلعالن ال المي لحقوق اإلنسان لسنة  -4
 م.1949اتقاقية جنير ا ولى لسنة  -5
 م.1949اتقاقية جنير الثانية لسنة  -6
 م.1949اتقاقية جنير الثالثة لسنة  -7
 م.1949اتقاقية جنير الراب ة لسنة  -8
 لمتضمن اإلشارة إلى أن ا ماكن والمناطق المخصصة حصرياً م، ا1970لسنة  2675قرار الجم ية ال امة لألمم المتحدة رقم  -9

 لم مميات ال سكرية.  لحماية المدنيين كمناطق الستشقاء أو أي مالذ مشابو يجب أن ل يكون محالً 
   م. 1949المكمل لتقاقيات جنير لسنة  م1977البروتوكول اإلضافي ا ول لسنة  - 10
 م.1998ية الدولية لسنة النظام ا ساسي لممحكمة الجنائ -11
 م.2002الجرائم الصادرة سنة  أركانوثيقة  -12
 م.2002وثيقة قواعد اإلجراءات وقواعد اإلثبات لسنة  -13
 م: "مشــروع اتقاق بشأن مناطق ومواقع الستشقاء وا مان".1949الممـحق ا ول باتقاقية جنير الراب ـة لسنة  -14
 م: "مشروع اتقاق بشأن مناطق ومواقع الستشقاء".1949ا ولى لسنة الممحق ا ول باتقاقية جنير  -15

  :: المجالت والموسوعاتراب اً 
 ، مصر.القاىرة، مجمة القانون والقتصاد، الصادرة عن كمية الحقوق، جام ة فؤاد -1
 مجمة القانون والقتصاد، الصادرة عن كمية الحقوق، جام ة القاىرة، مصر. -2
 م.2020،القانونية والجتماعية، الصادرة عن جام ة سبأ وأكاديمية الشرطة، صن اء،  ال دد السادسمجمة ال موم  -3
 م.2002ب ثة المجنة الدولية لمصميب ا حمر بالقاىرة، طب ة  إصدارموسوعة اتقاقيات القانون الدولي اإلنساني،  -4

 :ةــ: المراجع ا جنبيخامساً 
1- Smith (J.C ) & Hogan (Brian) :“Criminal Law“ 5th ed, Butterworth,“ London “ 1986. 
2 - Bodenheimer ( Edgar ) & Oakley ( John Bi Lyeu ) & Love ( Jean C ) : “ An Introduction to 

the Anglo-American Legal System “ 2nd edition weast Publishing Co, 1988 .  
 



    اليظاو الكاىوىي املعاصز للحصاىة الدبلوماسية 
     
 

63 

 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

 

 
 

 

 

 

 ز ـــــــاصــي املعـــــــام الكانونــــالهظ

 ـةــــــوماسيـــــــة الدبلــــللحصان

 

  

   

 :إعـــــــــــداد

 اطــح الصمــــــعبداهلل صالــ .دعقيد.

 بأكادميية الشــرطة القانون الدولي املشاعدأستاذ 

 مدير إدارة اجلودة والتطوير األكادميي

  مبركز حبوث الشرطــة

 
 

 
 

 
 جج

 



      اليظاو الكاىوىي املعاصز للحصاىة الدبلوماسية

64 
 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

 الدراســـةص ـــخــلـم
ف الحصانة الدبمكماسية لممبعكث الدبمكماسي أخمصت الدراسة لمكضكع ىذا البحث  -

كضعت أك منحت كي يفسح المجاؿ أماـ المبعكث لممارسة ميامو الدبمكماسية بعيدان عف 
 غير مشركع. سمطات الدكلة المعتمد لدييا كليس لو تجاكزىا أك استغالليا استغالالن 

أف لمدكلة المعتمدة الحؽ في السيادة عمى إقميميا  أتضح مف خالؿ تناكؿ مكضكع البحث -
كصكف قكانينيا أماـ تجاكزات المبعكث األممي، لكنيا ممزمو بأف ال تتعدل معيار حالة 

 الضركرة المشركطة بعدـ التعسؼ في الحد مف تجاكزات المبعكث الدبمكماسي.
لمعالقات  ـُُٔٗكما يتضح جميان أف ىناؾ نقص تشريعي في اتفاقية فيينا لعاـ  -

الدبمكماسية يستدعي التعقيب عمييا مف قبؿ الميتميف بكضع قكاعد القانكف الدكلي 
 سياراتيـضركرة إلزاـ البعثات الدبمكماسية بالتأميف عمى  مثالن  الدبمكماسي كأىميا

الدبمكماسية في البمد المعتمديف لديو، ليسيؿ لممتضرريف مف حكادث السيارة الدبمكماسية 
حقكقيـ كعدـ ضياعيا نتيجة التذرع بالحصانة الدبمكماسية كىك ما تالفتو عمى الحصكؿ 

 ـ لمعالقات القنصمية.ُّٔٗبالفعؿ اتفاقية فيينا لعاـ 
ف ىناؾ نقص معرفي كثقافي لدل المتعامميف بالبعثات الدبمكماسية بصفة أيضان أاتضح كما  -

 العالقات بيف الدكؿ.مباشرة أك غير مباشرة كىذا يؤدم إلى خمؿ كاستياء في 
ABSTRACT 

- The study concluded for the subject of this research that the diplomatic immunity of 

the diplomatic envoy was established or granted in order to clear the way for the 

envoy to carry out his diplomatic duties away from the authorities of the state 

accredited to it, and he has no right to bypass or exploit them illegally. 

- Through the discussion of the subject of the study, it became clear that the approved 

state has the right to sovereignty over its territory and to safeguard its laws in the 

face of the violations of the UN envoy, but it is bound to not exceed the criterion of 

the state of necessity that is conditional on not being arbitrary in limiting the 

violations of the diplomatic envoy. 

- It is also evident that there is a legislative deficiency in the Vienna Convention of 

1961 AD on diplomatic relations that calls for comment on it by those interested in 

establishing the rules of international diplomatic law, the most important of which 

is, for example, the necessity to oblige diplomatic missions to insure their cars 

sovereignty in the country they are accredited to, to make it easier for those affected 

by the incidents of the diplomatic car to protect their rights and not Its loss as a 

result of the invocation of diplomatic immunity, which was actually avoided by the 

1963 Vienna Convention on Consular Relations. 

- It also became clear that there is a lack of knowledge and culture among those 

dealing with diplomatic missions, directly or indirectly, and this leads to defects and 

resentment in relations between countries. 
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 ة:ـدمــاملك
القػػانكف الػػدكلي؛ ككنيػػا  التػػي ييػػتـ بيػػاتعػػد الحصػػانة الدبمكماسػػية مػػف أىػػـ المكضػػكعات 

تسيـ في تكطيػد أكاصػر العالقػات الدكليػة التػي تقيميػا الػدكؿ فيمػا بينيػا عمػى كافػة المسػتكيات 
 كاألصعدة مف خالؿ بعثاتيا الدبمكماسية المتبادلة.

كمػػف المسػػمـ بػػو أف عالمنػػا المعاصػػر يشػػيد تطػػكران ممحكظػػان فػػي مجػػاؿ العالقػػات الدكليػػة، 
ة منػاحي الحيػاة السياسػية كاالقتصػادية كالثقافيػة...إلخ، ممػا أدل إلػى كالتي تكػاد أف تشػمؿ كافػ

ازدياد البعثات الدبمكماسػية بشػكؿ غيػر مسػبكؽ فػي ميػداف العالقػات  بػيف الػدكؿ، كمػا تقػـك بػو 
 مف دكر ممحكظ في بذليا المساعي كالجيكد لمحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف.

كيحػػدد  الدبمكماسػػية إلػػى إيجػػاد تقنػيف دكلػػي يػػنظـ عمػؿ البعثػػات المتحػدة كلػذا سػػعت األمػػـ
ـ ُُٔٗمياميػػػا، كىػػػك مػػػا تػػػـ بالفعػػػؿ، حيػػػث تػػػـ تػػػدكيف اتفاقيػػػة دكليػػػة ىػػػي اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ

( مػادة كبركتككػكليف، كمػف أىػـ مػا تضػمنتو تمػؾ المػكاد ىػي ِٓلمعالقات الدبمكماسية تضػمنت)
، مػػػف شػػػأنيا أف تجعػػػؿ المبعػػػكث الدبمكماسػػػي )*(يةأحكػػػاـ كقكاعػػػد الحصػػػانة لمبعثػػػات الدبمكماسػػػ

يمػػػارس ميامػػػو المككمػػػة إليػػػو مػػػف دكلتػػػو فػػػي البمػػػد المكفػػػد إليػػػو فػػػي حريػػػة كجػػػك يسػػػكده اليػػػدكء 
 كالطمأنينة بعيدان عف سمطات الدكلة المعتمد لدييا.
ـ لمعالقػات الدبمكماسػية مبػدأ التػكازف ُُٔٗكعمى الجانب األخر أقامت اتفاقية فيينا لعػاـ 

كحػػؽ الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا فػػي أمنيػػا القػػكمي كسػػالمة  ،يف مقتضػػيات الحصػػانة الدبمكماسػػيةبػػ
 قكانينيا الكطنية الداخمية.

كأثبت كاقع الحاؿ كالممارسة الدكلية أف ىنػاؾ خركقػات لتمػؾ القكاعػد القانكنيػة الدكليػة إمػا 
مػػػػا مػػػػف جانػػػػب الدكلػػػػة  المعتمػػػػدة ممثمػػػػة مػػػػف جانػػػػب الدكلػػػػة المعتمػػػػد لػػػػدييا ممثمػػػػو بسػػػػمطاتيا كا 

 بمبعكثييا الدبمكماسييف.
 أىمية الدراسة:

تأتي أىمية الدراسة لمحصانة الدبمكماسية مف حيث أنيا تتناكؿ أىـ مكضػكعات العالقػات 
القػػدـ، فظمػػت عرفػػان متعػػارؼ عميػػو  الدكليػػة، فالحصػػانة الدبمكماسػػية قػػد أرقػػت الػػدكؿ كثيػػران منػػذي 

ـ لمعالقػػات الدبمكماسػػية التػػي ليػػا طػػابع ُُٔٗفيينػػا لعػػاـ حتػػى تبمػػكرت باتفاقيػػة ،فقييػػان  كاجتيػػادان 
إلزامػي، كجكبػػان عمػػى الػدكؿ احتػػراـ كتنفيػػذ قكاعػدىا، مػػالـ فإنيػػا تكػكف عرضػػة لممسػػئكلية الدكليػػة 

 كتتحمؿ تبعاتيا.

                                  
عرفػػان متػػداكالن بػػيف الػػدكؿ، التزمػػت جميػػع الػػدكؿ  كىػػي بػػذلؾ تعػػد أكؿ اتفاقيػػة مدكنػػة دكليػػان فػػي ىػػذا المجػػاؿ، بعػػد أف كانػػت )*(

 باحتراـ قكاعدىا كتنفيذىا كعدـ مخالفتيا.
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كلطالمػػػػػػا أدل تفػػػػػػاقـ تػػػػػػداعيات التجػػػػػػاكز كالخركقػػػػػػات لنصػػػػػػكص كأحكػػػػػػاـ اتفاقيػػػػػػة فيينػػػػػػا 
كأحيانػػػان إلػػػى قيػػػاـ  ،إلػػػى قطػػػع العالقػػػات بػػػيف بعػػػض الػػػدكؿ ـ لمعالقػػػات الدبمكماسػػػيةُُٔٗلعػػػاـ

تنشػػده آمػػاؿ الػػدكؿ كأىػػداؼ ميثاقيػػا كمبػػادئ العالقػػات مػػا الحػػرب بينيػػا، كذلػػؾ مػػا يتنػػافى مػػع 
 .بينيا الدبمكماسية

 أسباب اختيار موضوع الدراسة:
س عبػػر درٌ لمكضػػكع الدراسػػة لعػػدـ كجػػكد مػػادة عمميػػة متخصصػػة لتيػػ الباحػػث جػػاء اختيػػار

مراحؿ الدراسة التػي مػررت بيػا كمػف ضػمنيا الجامعػات كالكميػات العسػكرية منيػا كالمدنيػة، إال 
إذا كانػػت خطػػػكط عريضػػة كعمػػػى كجػػو اإليجػػػاز، األمػػر الػػػذم أعطػػاني اىتمػػػاـ خػػاص لتنػػػاكؿ 

كمػػف  ،الحصػػانة الدبمكماسػػية كمكضػػكع جديػػد فػػي مػػكركثي العممػػي كالمعرفػػي، ىػػذا مػػف جانػػب
شػػػكالية لمحصػػػانة الدبمكماسػػػية بشػػػكؿ خػػػاص، محػػػاكالن اسػػػتجالء جانػػػب آخػػػر لمػػػا يكجػػػد مػػػف إ

الغمػػكض الػػذم يكتنفيػػا كتقػػديـ دراسػػة بحثيػػة عمميػػة حػػكؿ الطػػابع القػػانكني كاألدبػػي لمحصػػانة 
يجابان.  الدبمكماسية كمدل تطبيؽ الدكؿ لقكاعدىا الدكلية سمبان كا 

بحػػػث مميػػػز كمػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ جػػػاء اختيػػػار مكضػػػكع البحػػػث ىادفػػػان مػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ 
الجانب النظػرم كالعممػي، محػاكالن قػدر اإلمكػاف إيجػاد معيػار  فيلحصانة المبعكث الدبمكماسي 

كحػػؽ الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا فػػي سػػيادتيا  ،التػػكازف بػػيف حػػؽ المبعػػكث الدبمكماسػػي فػػي الحصػػانة
 عمى إقميميا كسالمة تشريعاتيا الداخمية.

 أىدار البحث:
 إلى:البحث مف خالؿ ىذا الباث يدؼ ي
 مناقشة االتجاه الحديث الداعي إلى تقييد الحصانة الدبمكماسية.  -ُ
المحاكلػػة لبحػػث األسػػباب كالػػدكافع التػػي تكمػػف كراء تجػػاكزات كخركقػػات قكاعػػد الحصػػانة  -ِ

ـ لمعالقػػػػات ُُٔٗالدبمكماسػػػػية مػػػػف خػػػػالؿ االسػػػػتناد إلػػػػى نصػػػػكص اتفاقيػػػػة فيينػػػػا لعػػػػاـ 
 ي الكاقع في عالقاتيا الدكلية فيما بينيا.الدبمكماسية ككيفية ممارستيا مف قبؿ الدكؿ ف

إيجػػاد كعػػي قػػانكني لمحصػػانة لمػػف ليػػـ عالقػػة مباشػػرة أك غيػػر مباشػػرة فػػي التعامػػؿ مػػع  -ّ
 البعثات الدبمكماسية.

 المنيج المتبع في البحث:
 المنيج التاريخي والقانوني: -1

تحػػػػتـ طبيعػػػػة الدراسػػػػة اسػػػػتخداـ المػػػػنيج التػػػػاريخي لمعرفػػػػة بػػػػدء ظيػػػػكر كجػػػػكد العالقػػػػات 
الدبمكماسية التي تمخض عنيا كبكجكدىا أىمية كجػكد الحصػانة الدبمكماسػية، كمػا أف التكييػؼ 
القػػػػانكني لخػػػػرؽ كتجػػػػاكز الحصػػػػانة الدبمكماسػػػػية يػػػػأتي ضػػػػركرة لمعرفػػػػة أسػػػػباب كدكافػػػػع تمػػػػؾ 
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ئؿ معالجتيػػا بػػدمج تمػػؾ النصػػكص فػػي تشػػريعات الػػدكؿ، ككيػػؼ الخركقػػات كالكصػػكؿ إلػػى كسػػا
 تطبؽ الدكؿ قكاعد الحصانة الدبمكماسية مف خالؿ ممارستيا لمعالقات فيما بينيا.

 المنيج التحميمي: -2
المػػنيج التحميمػػي لتفسػػير كتحميػػؿ مفػػػردات  ينػػتيج الباحػػػثفرضػػت دراسػػة ىػػذا البحػػث أف 

ظيار مفيكميا كأىميتيا كتطكرىا، كأسباب لجػكء بعػض الػدكؿ  مكضكع الحصانة الدبمكماسية كا 
إلػػػى المنػػػاداة بتقييػػػدىا، ككػػػذا إيضػػػاح الفػػػرؽ فيمػػػا بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػؽ لممارسػػػة الحصػػػانة 

ة عمػػػػى عػػػػدـ مػػػػنح الحصػػػػانة الدبمكماسػػػػية كالخػػػػركج بنتػػػػائج عمميػػػػة مكضػػػػكعية ل ثػػػػار المرتبطػػػػ
لممبعكث الدبمكماسي أك تقييدىا حفاظان عمػى أمػف كسػالمة الدكلػة المعتمػد لػدييا، كػؿ ذلػؾ دفػع 

 بنا إلى االعتماد عمى المنيج التحميمي لتحميؿ ىذه الظاىرة مف مختمؼ جكانبيا.
 إشكالية البحث:

 :السؤاليف اآلتييفتكمف مشكمة البحث في 
بعثػػة الدبمكماسػػية لتمػػتعيـ بالحصػػانة لػػدل الدكلػػة المعتمػػدة، مػػا مػػدل ممارسػػة أفػػراد ال -ُ

أـ أف تمتعػو  ،كىؿ ىذه الحصانة مطمقة ال حدكد ليػا؟ بحيػث يفعػؿ المبعػكث مػا يشػاء
 بالحصانة خاضع لضكابط معينة.

مػػا ىػػك المعيػػار الكاجػػب مراعاتػػو عنػػد ممارسػػة الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا حقيػػا فػػي الحفػػاظ  -ِ
ينيا الكطنية تجاه استغالؿ المبعكث لحصػانتو اسػتغالالن غيػر عمى إقميميا كسالمة قكان

 مشركع.

 خطـة البحث:
فػػي سػػياؽ دراسػػة النظػػاـ القػػانكني المعاصػػر لمحصػػانة الدبمكماسػػية فػػي ضػػكء اتفاقيػػة فيينػػا 

رل يػـ، كما يثبتػو كاقػع الحػاؿ كالممارسػة الفعميػة لمحصػانة الدبمكماسػية، ُُٔٗالدبمكماسية لعاـ
ككػػؿ  ،مكب المنطقػػي لتنػػاكؿ البحػػث يتطمػػب تقسػػيـ ىػػذه الدراسػػة إلػػى مبحثػػيفبػػأف األسػػالباحػػث 

 مبحث مقسـ إلى مطمبيف كما يمي:
 المبحث ا ول: ماىية الحصانة الدبموماسية وأسسيا القانونية.

 المطمب األكؿ: مفيـك الحصانة الدبمكماسية كتطكرىا التاريخي.
 ـ.ُُٔٗاتفاقية فيينا لعاـالمطمب الثاني: القكاعد القانكنية لمحصانة في 

 المبحث الثاني: انتياكات قواعد الحصانة الدبموماسية وسبل م الجتيا.
 المطمب األكؿ: خرؽ قكاعد الحصانة الدبمكماسية مف قبؿ الدكلة المعتمد لدييا.

 المطمب الثاني: تجاكزات المبعكث الدبمكماسي لحصانتو الدبمكماسية.
 النتائج والتوصيات، ثم قائمة بأىم المراجع.وأنييت البحث بخاتمة تضمنت أىم 
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 ادلثحث األَل
 ماٌٍح احلصاوح انذتهُماسٍح َأسسٍا انقاوُوٍح

نظػػران السػػتحالة العزلػػة كضػػركرة تبػػادؿ المنػػافع كالمصػػالح بػػيف البشػػر، كالتػػي تتزايػػد بتزايػػد 
تطػكر المجتمعػات نفسػيا، كالتػي أصػبحت تشػػمؿ كافػة منػاحي الحيػاة فػي مجتمعنػا المعاصػػر، 
فأككمػػت المجتمعػػات القيػػاـ بميػػاـ تمػػؾ العالقػػات إلػػى أشػػخاص تكفػػدىـ ليقكمػػكف بتمثػػيميـ لػػدل 

 ل.المجتمعات األخر 
 (ُ)ففي ظؿ القبيمة كالعشيرة كانت ىناؾ ظػاىرة الرسػؿ التػي يرسػميا زعمػاء القبائػؿ كالعشػائر

ككانػػت تمػػؾ الرسػػؿ ، بيػػنيـ مػػف خػػالؼ عمػػى المػػاء كالكػػأل كاألمػػراء إلػػى أمثػػاليـ لحػػؿ مػػا ينشػػب
تتمتػػػع بحرمػػػة كاممػػػة فػػػال يعتػػػدل عمييػػػا كيعػػػاممكف معاممػػػة تميػػػؽ بكػػػرامتيـ كمكػػػانتيـ ألىميػػػة مػػػا 

ككػػػاف ، نة الدبمكماسػػػية فػػػي كقتنػػػا المعاصػػػر، كىػػػذا مػػػا كػػػاف نػػػكاة لمحصػػػا(ِ)يقكمػػػكف بػػػو مػػػف دكر
المبعػػكث آنػػذاؾ ييرسػػؿ لتنفيػػذ ميمػػة محػػددة، ثػػـ يعػػكد فػػكر انتيائيػػا، كقػػديمان كػػاف االعتػػداء عمػػى 

لمشػػعائر المقدسػػة فػػي الدكلػػة، ألف المبعػػكث يمثػػؿ رئػػيس الدكلػػة  انتياكػػان الرسػػكؿ الدبمكماسػػي يعػػد 
ذم كاف يجمع بيف السمطة الركحية كالزمنيػة، كاسػتمر ىػذا العػرؼ حتػى ظيػرت الدكلػة الحديثػة ال

بمػػؤتمر فيينػػا  ـ، فبػػدأ االتجػػاه بمحاكلػػة التقنػػيف لمحصػػانة بدايػػةن ُْٖٔبعػػد اتفاقيػػة كسػػتفاليا عػػاـ 
ـ ُُٔٗـ كانتيػػػػاءن باتفاقيػػػػة فيينػػػػا لعػػػػاـُُٖٖـ كمػػػػركران باتفاقيػػػػة إكػػػػس الشػػػػايؿ عػػػػاـُُٖٓلعػػػػاـ
 بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ىما: سيقـك الباحثكمف ىذا المفيـك  قات الدبمكماسية.لمعال

 المطمب األكؿ: مفيـك الحصانة الدبمكماسية كتطكرىا كنظرياتيا.
ـ لمعالقػػػػات ُُٔٗالمطمػػػػب الثػػػػاني: القكاعػػػػد القانكنيػػػػة لمحصػػػػانة فػػػػي اتفاقيػػػػة فيينػػػػا لعػػػػاـ

 .الدبمكماسية

                                  
عرؼ اليمف القديـ ممارسة العمؿ الدبمكماسي في القرف العاشر قبؿ الميالد، ففي عيد الممكة  بمقيس  يعتبر الكفد الػذم ( ُ)

( أرسػػمتو إلػػى نبػػي اهلل سػػميماف ممارسػػة لمتبػػادؿ الدبمكماسػػي قػػاؿ  ػػميكفى ـى يىٍرًجػػعي اٍلميٍرسى ن ػػي ميٍرًسػػمىةه ًإلىػػٍيًيـ ًبيىًديَّػػةو فىنىػػاًظرىةه بًػػ تعػػالى: )كىاً 
(، بؿ أف ما تبع ذلػؾ مػف زيػارة الممكػة بمقػيس نفسػيا ككفػدىا المرافػؽ ليػا لمقابمػة النبػي سػميماف يطمػؽ ّٓسكرة النمؿ اآلية: )

بده، مف تاريخ العالقات الدكليػة اليمنيػة، مرحمػة مػا قبػؿ اإلسػالـ، مجمػة عميو في كقتنا الحاضر  بمقاء القمة . راجع إبراىيـ ع
 .ّٔـ، صُُٗٗ، ٔأبحاث سياسية، كزارة الخارجية، صنعاء، العدد 

كفػػي األعػػراؼ اليمنيػػة كػػاف كمػػازاؿ المبعػػكث الرسػػكؿ ال يعتػػدل عميػػو كيقابػػؿ بحفػػاكة كاىتمػػاـ كحسػػف اسػػتقباؿ كمنيػػا، أف ( ِ)
عػػدكف رجػػاؿ الكفػػكد فػػي المجػػالس عمػػى يميػنيـ دليػػؿ عمػػى المكانػػة كالتفضػػيؿ ليػػؤالء الرسػػؿ، كقػػد كػػانكا رؤسػاء القبائػػؿ كػػانكا يق

يطمقػػكف عمػػى المبعػػكث إلػػى دكلػػة صػػديقة لفػػظ  محشػػكت  أم رسػػكؿ ذك أىميػػة كبيػػرة، كلػػو ميػػزة عمػػى الرسػػؿ اآلخػػريف، كىػػذا 
ست ليا صالت كدية مع الدكلة المبعكث إلييا فكاف يطمػؽ المفظ يعرؼ حاليان بػ  سفير فكؽ العادة ، أما الدكؿ الكبرل التي لي

عمػييـ لفػػظ  تنبمػػت ، أمػػا المبعػكثيف إلػػى سػػادات القبائػػؿ فكػػاف يطمػؽ عمػػييـ لفػػظ  رسػػكؿ ، كالمبعػكث فػػي ميمػػة خاصػػة يطمػػؽ 
 عميو  آسي .

عػػدف، الطبعػػة األكلػػى، راجػػع: د. يحيػػى قاسػػـ السػػيؿ، السػػيؿ فػػي تػػاريخ القػػانكف اليمنػػي، دار جامعػػة عػػدف لمطباعػػة كالنشػػر، 
 .َُٔـ، صََِْ
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 املطلب األول
 وتطورها وىظزياتها )*(الدبلوماسية مفهوو احلصاىة

إلنجاح عممية التصالح كالتفاكض أك المياـ المككمة إلى المبعكث الدبمكماسػي مػف دكلتػو 
بمػنح المفػػاكض أك  المػيالدحتػى فػي عصػر مػػا قبػؿ  ،لػدل الدكلػة المعتمػد لػدييا، جػػرت العػادة

الساعي لمصمح حصانات لـ تكف تمنح لألفراد العادييف أك المحاربيف، فكاف ال يتعػرض لمقتػؿ 
أك االعتػػػداء مػػػػف قبػػػػؿ الجماعػػػػة المبعػػػػكث إلييػػػػا حتػػػػى يعػػػػكد، كيػػػػتمكف مػػػػف نقػػػػؿ رسػػػػالتو إلػػػػى 
جماعتػػػػػو، كيعػػػػػد ىػػػػػذا العػػػػػرؼ ىػػػػػك المصػػػػػدر البعيػػػػػد لمحصػػػػػانات التػػػػػي يتمتػػػػػع بيػػػػػا المبعػػػػػكث 

 .(ُ)سي في العصر الحديثالدبمكما
ـ لمعالقػػػات الدبمكماسػػػية التػػػي ُُٔٗكفػػػي تاريخنػػػا المعاصػػػر كجػػػدت اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ 

عمػػى  كبنػػاءن حممػػت فػػي طياتيػػا نصكصػػان قانكنيػػة دكليػػة ميتمػػة بحصػػانة المبعػػكث الدبمكماسػػي. 
 ذلؾ سنقـك بتقسيـ ىذا المطمب إلى ثالثة فركع كما يمي:

 ة الدبمكماسية.الفرع األكؿ: تعريؼ الحصان
 الفرع الثاني: مراحؿ تطكر الحصانة الدبمكماسية.

 الفرع الثالث: النظريات الفمسفية كأساس لمنح الحصانات الدبمكماسية
 القرع ا ول

 ت رير الحصانة الدبموماسية
كجد لمحصانة مدلكليا في المغة كلدل الفقو كالقضاء، كما أف الحصانة كاف ليا االىتماـ 

 الحضارات القديمة عند قياميا لممارسة الدبمكماسية. كالمكانة لدل
 : ت رير الحصانة الدبموماسية في المغة:أولً 

ػػػف( أم كػػػـر كمنػػػع، كيقػػػاؿ حصػػػف  الحصػػػانة فػػػي المغػػػة العربيػػػة جػػػاءت مػػػف الفعػػػؿ )حصي
، كالحصػف كػؿ مكضػع ال يكصػؿ إلػى مػا (ِ)المكاف فيك حصػيف أم منعػو أك حصػنو صػاحبو

 .(ّ)في جكفو
بعػػكث كػػاف يطمػػؽ عمييػػا لفػػظ  حرمػػو  أم حمايػػة كحريػػة كبمقتضػػاىا تعتبػػر كحصػػانة الم

حياتػػو محميػػة مػػف الحػػاكـ كأتباعػػو أك مػػف أبنػػاء القبيمػػة أك المدينػػة أك  الدكلػػة الحقػػان  نظػػران لمػػا 
                                  

)*( ننػػكه ىنػػا إلػػى أننػػا نخػػص بالحصػػانة الدبمكماسػػية فػػي بحثنػػا ىػػذا كنقصػػد بػػو حصػػانة المبعػػكث الدبمكماسػػي التػػي نظمػػت 
 (.ُ/ُّـ لمعالقات الدبمكماسية، المادة)ُُٔٗقكاعدىا اتفاقية فيينا لعاـ

 .َُـ، صُٖٔٗنشر،كمكاف اسية كالقنصمية، بدكف دار د. عبدالعزيز محمد سرحاف، قانكف العالقات الدبمكم( ُ)
ـ، ُٔٓٗابػػف منظػػكر، محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػي األنصػػارم، لسػػاف العػػرب، المجمػػد الثالػػث عشػػر، دار بيػػركت،  /( اإلمػػاـِ)

 .ُُٗص
ـ، ُٕٖٗمجػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػكب الفيػػركز أبػػادم، القػػامكس المحػػيط، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت، الطبعػػة الثانيػػة،  (ّ)

 .ُّٔٓص
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كػػاف يقػػـك بػػو مػػف ميمػػة تمثيػػؿ قبيمتػػو، أك قيامػػو بػػدكر الكسػػيط لحػػؿ مشػػاكؿ قائمػػة بػػيف قبيمتػػو 
 .(ُ)كقبيمة أخرل
}ٌَبأٌَُّهَب انشَّعُىلُ قرآف الكريـ جاءت بمعنى العصمة كالحماية يقكؿ المكلى عز كجؿ: كفي ال

 .(ِ) {…انهّهُ ٌَؼْصًُِكَ يٍَِ اننَّبطِبَهِّغْ يَب أَُضِلَ إِنٍَْكَ يٍِ سَّبِّكَ وَإٌِ نَّىْ تَفْؼَمْ فًََب بَهَّغْتَ سِعَبنَتَهُ وَ
كليػا عػدة معػاف فيػي تعنػي  (Immune)كالحصانة في المغػة اإلنجميزيػة جػاءت مػف فعػؿ

( بمعنػػى حمايػػة كاممػػة أك تامػػة، كمػػا Immunte) ، كجػػاءت(ّ)منػػع حصػػيف كمعفػػي كمسػػتثني
جاءت بمعنى حماية مف المقاضاة، كبمعنى مستثني أك إعفاء، أك حؽ اإلعفاء مػف عقكبػة أك 

 .(ْ)خدمة
 : م نى الحصانة الدبموماسية في الققو والقضاء:ثانياً 

عػػػػدـ  أكالن إلػػػػى أف حصػػػػانة المبعػػػػكث الدبمكماسػػػػي تعنػػػػي  (ٓ)مػػػػف الفقيػػػػاءذىػػػػب الػػػػبعض 
التعػػػرض لػػػذات المبعػػػكث الدبمكماسػػػي كحمايتػػػو مػػػف أم اعتػػػداء يكجػػػو إليػػػو أك أم فعػػػؿ يمػػػس 

: عدـ جكاز القبض عميو إذا كقع منو فعؿ مخؿ بقانكف الدكلة ثانيان شخصو أك يمتيف لصفتو، 
 المبعكث إلييا أك بسالمتيا.

مػف ذىػب إلػى أنيػا تعنػي حمايػة المبعػكث الدبمكماسػي مػف أم اعتػداءات  (ٔ)اءكمف الفقي
 كاف مصدرىا األفراد العادييف أـ السمطات العامة. سكاءن محتممة تقع عميو 

كىناؾ مف يرل بأف المبعكثيف الدبمكماسييف يتمتعكف بالحصانة مثؿ رؤساء الدكؿ تمامػان، 
عفػػائيـ مػػف كػػؿ أنػػكاع المقاضػػاة كيجػػب مػػنحيـ حمايػػة خاصػػة مػػف أجػػؿ سػػالمة أشخا صػػيـ كا 

 .(ٕ)لدييا يفالجنائية في الدكؿ المعتمد
  

                                  
د. عاصػػػـ جػػػابر، الكظيفػػػة القنصػػػمية كالدبمكماسػػػية فػػػي القػػػانكف كالممارسػػػة مقارنػػػان بالشػػػريعة اإلسػػػالمية، دراسػػػة مقارنػػػة، ( ُ)

 .ْْْـ، صُٖٔٗالطبعة األكلى،  منشكرات البحر المتكسط كعكيدات، بيركت،
 .(ٕٔاآلية: ) :( سكرة المائدةِ)
 .ُْٓـ، صُٓٗٗ، ِٗمنير البعمبكي، المكرد، دار العمـ لممالييف، بيركت، الطبعة( ّ)
 ٖٖـ، صََُِد. إلياـ محمد حسف العاقؿ، الحصانة في اإلجراءات الجنائية، مطابع المفضؿ لألكفست، صنعاء، ( ْ)
د. عمػػي صػػادؽ أبػػك ىيػػؼ، القػػانكف الػػدكلي العػػاـ، العالقػػات الدكليػػة، التنظػػيـ الػػدكلي، المنازعػػات الدكليػػة، كمػػنيـ مػػثالن: ( ٓ)

 .ّْٗـ، صُٕٓٗالحرب كالحياد، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الطبعة الثانية عشر، الجزء الثاني، 
 .ُِٕسابؽ، ص د. عبدالعزيز محمد سرحاف، قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع( ٔ)

(7) Ikedima H.A.In R212: international law and diplomacy in the20 the century national open 
open university of Nigeria. 2008. P. 81. 
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أف حصػػانة المبعػػكثيف الدبمكماسػػييف معنػػاه عػػدـ الحػػؽ ألم دكلػػة  (ُ)كيػػرل بعػػض الفقيػػاء
معتمػػد لػػدييا أف تتخػػذ أم إجػػراء تجػػاه مخالفػػة المبعػػكث لقكانينيػػا، سػػكل أف تطمػػب مػػف دكلتػػو 

كتطمػػب منػػو مغػػادرة الػػبالد  ،اسػػتدعائو كفػػي الحالػػة القصػػكل تعمنػػو شػػخص غيػػر مرغػػكب فيػػو
 خالؿ مدة معينة.

كماسية أقره القضاء، فمثالن نجد كزيػر العػدؿ األمريكػي يقػكؿ كذات المفيـك لمحصانة الدبم
ـ:  بػػأف مفيػػـك السػػيادة يعتبػػر ميمػػان جػػدان أك يشػػمؿ اإلعفػػاء مػػف ُُِٖفػػي أحػػد أحكامػػو عػػاـ

ذا لػػـ يؤخػػذ ىػػذا اإلعفػػاء فػػي  الخضػػكع لمقضػػاء الػػكطني كالػػذم اعتػػرؼ بػػو لمػػكزراء األجانػػب، كا 
مػػػف كرامتيػػػا فػػػي الخػػػارج عػػػف طريػػػؽ مقاضػػػاة االعتبػػػار فػػػإف الػػػدكؿ األجنبيػػػة تجػػػازؼ بػػػالحط 

 .(ِ)كزرائيا 
ـ، حيث أشػارت فػي أحػد أحكاميػا ُِٕٗكأكدت نفس المبدأ إحدل محاكـ األرجنتيف عاـ

إلى أف اسػتثناء المبعػكث الدبمكماسػي مػف الخضػكع لمقضػاء الجنػائي فػي الدكلػة المعتمػد لػدييا 
ت الدكليػػػة كضػػػماف اسػػػتغالؿ يعػػػد مػػػف مبػػػادئ النظػػػاـ العػػػاـ، إذ ىػػػك ضػػػركرم لحفػػػظ العالقػػػا

 .(ّ)المبعكث كتكفير أمنو
كيمكػػف القػػكؿ بػػأف الحصػػانة الدبمكماسػػية تعنػػي إعفػػاء المبعػػكث الدبمكماسػػي مػػف القضػػاء 

ـ لمعالقػػات ُُٔٗاإلقميمػػي لمدكلػػة المعتمػػد لػػدييا، كترتيبػػان عمػػى ذلػػؾ جػػاءت اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ
عكث الدبمكماسي بالحصانة القضائية الجنائيػة الدبمكماسية لتجسيد ذات المبدأ بأف:  يتمتع المب

 .(ْ)بالحصانة القضائية المدنية كاإلدارية  أيضان في الدكلة المعتمد لدييا، كيتمتع 
 القرع الثاني

 مراحل تطور الحصانة الدبموماسية
حػدد المؤرخػػكف العصػكر القديمػػة بأنيػا منػػذ تعمػـ اإلنسػػاف الكتابػة كالقػػراءة كتنتيػي بسػػقكط 

، كىك العػاـ الػذم شػيد فيػو سػقكط آخػر إمبراطػكر (ٓ)ـْٕٔاإلمبراطكرية الركمانية الغربية عاـ
ركمػػػػػاني فػػػػػي الغػػػػػرب، كفػػػػػي ىػػػػػذه الحقبػػػػػة الزمنيػػػػػة مػػػػػف تػػػػػاريخ البشػػػػػرية تككنػػػػػت عديػػػػػد مػػػػػف 

                                  
(1) Adjin – Tettey , E.A. Abuse of diplomatic privileges and immunities, ph D. Thesis, Queen 
university , Canda 1991,P. 7 and P. 84. 
(2) Ogdon, Montell, "Juridical Bases of Diplomatic immunity" , ph.D, Columbia university, 
U.S.A, 1936. P106-107 - Wilson, Robert A, "Diplomatic immunity from criminal 
Jurisdiction: Essential to effective international relations, vol. 7, No. 1, 1984, P.115. 

( د. فػػػادم سػػػميماف المػػػالح، سػػػمطات األمػػػف كالحصػػػانات كاالمتيػػػازات الدبمكماسػػػية فػػػي الكاقػػػع النظػػػرم مقارنػػػان بالشػػػريعة ّ)
 .ُُٖـ، صَُٖٗاإلسالمية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

 (ُ/ُّالمادة )ـ لمعالقات الدبمكماسية ُُٔٗاتفاقية فيينا لعاـ (ْ)
 .ُْد. عاصـ جابر، الكظيفة القنصمية كالدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص (ٓ)
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، ككانػػت (ُ)اإلمبراطكريػػات كالتػػي شػػيدت حضػػارة مممكسػػة فػػي شػػتى مجػػاالت الحيػػاة المختمفػػة
رة عػػف مػػدف كدكيػػالت أك قبائػػؿ تحػػيط بيػػا أك تكػػكف عمػػى مقربػػة مجتمعػػات ىػػذه الحضػػارة عبػػا

منيػػا، كقػػد كانػػت بينيػػا عالقػػة اتصػػاؿ كتكاصػػؿ، ال يقتصػػر عمػػى ميػػاديف القتػػاؿ كالغػػزك فقػػط، 
بػػػراـ االتفاقيػػػات بػػػيف األطػػػراؼ المتنازعػػػة، عػػػف طريػػػؽ  كلكنػػػو اشػػػتمؿ عمػػػى عالقػػػات سػػػممية كا 

، ككػػػػاف ىػػػػؤالء (ِ)ل الطػػػػرؼ اآلخػػػػرالمفاكضػػػػيف الػػػػذم يػػػػتـ ابتعػػػػاثيـ مػػػػف قبػػػػؿ أم طػػػػرؼ لػػػػد
المبعكثيف يتمتعكا بالحماية كالمكانة ممف يكفدكف إليو فيقابمكا بالحفػاكة كاالىتمػاـ كال يتعرضػكف 
 ألذل أك أم اعتداء عمييـ يؤدم في الغالب إلى إعالف الحرب، كمف أشير ىذه الحضارات:

 الحصانة الدبموماسية لدى الحضارة القرعونية: -1
م النيػػؿ تمثػػؿ كحػػدة سياسػػية كبيػػرة ال يسػػتياف بيػػا فػػي دارة الفرعكنيػػة فػػي ك كانػػت الحضػػا

لى جانبيا كانت اإلمبراطكرية الكمدانية كالبابمية بحضػارة دجمػة كالفػرات، كقامػت  العالـ القديـ كا 
بػيف حككمػػات تمػػؾ الػدكؿ اتصػػاالت دبمكماسػػية عمػى قػػدر مػػف االسػتمرار، كمثػػاؿ ذلػػؾ الميثػػاؽ 

ؽ.ـ َُِٖؽ.ـ، ككػذلؾ معاىػدة قػادش المشػيكرة عػاـ ُْٓكمصػر عػاـ الذم أبػـر بػيف بابػؿ 
بيف ممؾ مصر  رمسيس الثاني  كممؾ الحيثييف  خاتكسيؿ  كىي صمح كتحالؼ دائـ عقػد بعػد 

 .(ّ) قادش  كسميت بميثاؽ الكرنؾ ةىدابمع تحرب قامت بيف الممكيف عرف
أنيػػػا كرسػػػت مبػػػادئ كمعاىػػػدة قػػػادش ىػػػذه اعتبػػػرت الكثيقػػػة التاريخيػػػة األكلػػػى مػػػف حيػػػث 

، كأىمية دكر المبعكث كالرسكؿ الدبمكماسي كاالعتػراؼ بمركػزه فػي ةالقديم ةالقكاعد الدبمكماسي
 ، كصارت عرفان متعارؼ عميو بيف األمـ كالشعكب القديمة.(ْ)إدارة الشئكف الخارجية

 :(ٓ)كمف أىـ ما تضمنتو معاىدة قادش في الحصانة الدبمكماسية
دامػػػة  اعتػػػراؼ لممفاكضػػػيف أك -أ  المبعػػػكثيف بمركػػػزىـ فػػػي تحقيػػػؽ السياسػػػة الخارجيػػػة، كا 

 العالقات السممية بيف الدكؿ.
كتمػتعيـ بحمايػة تامػة  ،تظير االتفاقية منح المبعكثيف جؿ االعتبار كالرعايػة الخاصػة -ب 

 كحتى عكدتيـ سالميف إلى ديارىـ. ،أثناء قياميـ بمياميـ

                                  
د. شػػاىيناز نصػػر الػػديف محمػػد عبػػدالعزيز، البعثػػات الدبمكماسػػية فػػي العصػػر الحػػديث مػػف المنظػػكر اإلسػػالمي، إصػػدار ( ُ)

 .ٕـ، صََِٕ، ِالمركز العالمي لمدراسات كالبحكث، القاىرة، ط
البعثػات  ،الجيػاز المركػزم لمشػئكف الخارجيػة ،لدبمكماسي، عمكميػات عػف الدبمكماسػية( د. عمي صادؽ أبكىيؼ، القانكف اِ)

 كما بعدىا. ُٕـ، صُٕٓٗالبعثات الخاصة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  ،البعثات القنصمية ،الدبمكماسية
 .ّٕسابؽ، صالمرجع الد. عمي صادؽ أبك ىيؼ، ( ّ)
 .ْٕ، ّٕصالمرجع السابؽ، د. عمي صادؽ أبك ىيؼ،  (ْ)
، ٓالمػكاد ) :عمى ما تضػمنتو معاىػدة قػادش مػف أحكػاـ كقكاعػد حصػانة المبعػكث الدبمكماسػي راجػع االطالعلممزيد مف ( ٓ)
ـ، ُٖٗٗ، ِ( مػػػف ذات االتفاقيػػػة لػػػدل د. عػػػز الػػػديف فػػػكدة، الػػػنظـ الدبمكماسػػػية، مكتبػػػة اآلداب، القػػػاىرة، طُٔ، ُٓ، ٖ، ٔ

 .ْٕ-ّٕسابؽ، صالمرجع الكىيؼ، كما بعدىا. ككذلؾ د. عمي صادؽ أب ٕٗص
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كتحػػػريـ النكػػػث بالعيػػػد كمػػػف يقػػػـك بخرقػػػو  ،مبػػػدأ قدسػػػية العيػػػكد كرعايػػػة اآلليػػػة لمعيػػػد -ج 
 يصيبو غضب اآللية كلعنتيا.

 مبدأ تسميـ المجرميف دكف تمييز بيف المجـر العادم كالمجـر السياسي. -د 
كبػذلؾ نجػد أف المصػرييف القػػدماء قػد عرفػكا نظػاـ البعثػػات الدبمكماسػية كمنحكىػا الحمايػػة 

نجح في إتماـ المفاكضات كعقد االتفاقيات ال يمكف لو أف ي الزمة، إيمانان منيـ بأف المبعكثال
عمى أكمؿ كجو إال إذا تمتػع بطمأنينػة تامػة كحمايػة الزمػة، بحيػث ال يتعػرض لمقتػؿ كال يمػس 
بأم أذل، كفي ذلؾ ذىب بعض الفقياء إلى القكؿ أنو  جػرل العمػؿ حتػى فػي عصػر مػا قبػؿ 

المتيػػازات التػػي لػػـ يكػػف عمػػى االعتػػراؼ ليػػؤالء المفاكضػػيف بطائفػػة مػػف الحصػػانات كا المػػيالد
يعتػػرؼ بيػػا لألفػػراد العػػادييف أك المحػػاربيف، كيعػػد ىػػذا العػػرؼ ىػػك المصػػدر البعيػػد لمحصػػانات 

 .(ُ)التي يتمتع بيا حاليان الدبمكماسييف... 
 الحصانة الدبموماسية عند اإلغريق: -2

أسػػاس اعتبػػر النظػػاـ السياسػػي عنػػد اإلغريػػؽ فػػي القػػرف الخػػامس قبػػؿ المػػيالد قائمػػان عمػػى 
نظاـ المدف، بحيث كانت كؿ مدينة مسػتقمة بنظاميػا القػانكني كرعاياىػا كرؤسػائيا تجػاه المػدف 

، كقػد مػرت (ِ)األخرل، كلذلؾ أصبحت الكظيفة الدبمكماسية مف مقتضػيات المجتمػع اإلغريقػي
 :(ّ)دبمكماسية اإلغريؽ بثالث مراحؿ ىي

  عمػػى ىػػؤالء سػمطات شػػبو دينيػػة، مرحمػة المنػػاديف أك حممػػة األعػالـ البيضػػاء، كقػػد أسػبغت
ككاف المنادم يستخدـ كرسكؿ إلعػالف رغبػة الممػؾ حػكؿ مكضػكع معػيف كالتفػاكض بشػأف 

 بعض األمكر.
  مرحمػة الخطبػاء كىػػي أعمػى مػػف مسػتكل المنػػادم، كيػتـ تعيػػيف المبعػكث الخطيػػب مػف بػػيف

 الخطباء كالفالسفة كالحكماء، كىذه ىي مرحمة الدبمكماسي الخطيب.
 ىار حضارة الدكؿ المدنية كتقدـ كسائؿ االتصاالت.مرحمة ازد 

كقد تميز أسمكب الممارسة الدبمكماسية عند اليكنػاف بعػدة خصػائص أىميػا: أف المبعػكث 
الرسػػػكؿ غيػػػر خاضػػػع لمقػػػانكف كالقضػػػاء الػػػداخمي فػػػي المدينػػػة المكفػػػد إلييػػػا، ككػػػاف ىػػػذا مبػػػدأ 

                                  
 .َُ( د. عبدالعزيز محمد سرحاف، قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع سابؽ، صُ)
 كما بعدىا. ُُالمرجع السابؽ، صد. عبدالعزيز محمد سحاف، ( ِ)
الدبمكماسػية، دار الثقافػة  د. عمي حسف الشامي، الدبمكماسػية، نشػأتيا كتطكرىػا كقكاعػدىا كنظػاـ الحصػانات كاالمتيػازات (ّ)

 .َِْـ، صََِٗلمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، اإلصدار الرابع، 
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بػػيف المػػدينتيف أك الػػدكلتيف  متأصػػالن إلػػى حػػد كبيػػر، حيػػث يتسػػبب انتياكػػو فػػي إعػػالف الحػػرب
 .(ُ)كأف المبعكث كاف يتمتع بحماية اآللية نفسيا خاصةن 

 :(ِ)كما يمكف قكلو أف أىـ ما تميزت بو الدبمكماسية في ىذا العصر بإيجاز ىك
عػػدـ خضػػكع الممثػػؿ الدبمكماسػػي لقػػانكف كقضػػاء الدكلػػة المكفػػد إلييػػا، ككػػاف ىػػذا المبػػدأ  -أ 

 إلعالف الحرب. سببان متأصؿ لدرجة أف عدـ مراعاتو كاف 
كػػاف عمػػى الممثػػؿ الدبمكماسػػي عػػدـ قبػػكؿ اليديػػة مػػف البمػػد الػػذم يبعػػث إليػػو فػػي ميمػػة  -ب 

عػػداـ، كذلػػػؾ مػػا حصػػػؿ دبمكماسػػية، كمػػػف خػػالؼ ذلػػػؾ يعػػد مرتكبػػػان لجريمػػة عقكبتيػػػا اإل
 لسفير أثينا لدل الفرس.

كاف عدـ التعرض لشخص المبعػكث أك الممثػؿ السػفير مبػدأ متعارفػان عميػو كمطبػؽ فػي  -ج 
 القانكف الدبمكماسي في عيد اإلغريؽ.

 الحصانة الدبموماسية لدى الرومان: -3
عرفػػت كػػاف لمركمػػاف سياسػػة خارجيػػة تفتقػػد إلػػى فػػف قكاعػػد المفاكضػػات الدبمكماسػػية التػػي 

، حيث كانت سياستيـ الخارجيػة تسػتند إلػى القػكة كاإلخضػاع كال تسػمح بكجػكد (ّ)عف اإلغريؽ
سػػيادة متسػػاكية معيػػا، كال تمجػػأ إلػػى المفاكضػػات بػػؿ كانػػت تصػػدر األكامػػر كتفػػرض الشػػركط 
كتسف القكانيف، كتفػرض عمػى الػدكؿ األخػرل الخضػكع لمػا تصػدره، كيرجػع ذلػؾ إلػى أف ركمػا 

كرغػـ ذلػؾ إال أف الركمػاف  .(ْ)مصدران لمقكة المييمنة عمى العالـ في ذلػؾ الكقػتكجدت نفسيا 
كػػػاف ليػػػـ الفضػػػؿ الكبيػػػر فػػػي تعزيػػػز قكاعػػػد حرمػػػة السػػػفراء كحصػػػاناتيـ كامتيػػػازاتيـ كالمراسػػػيـ 

 .(ٓ)(Jus Fetialesالمتصمة بمياميـ، ككاف ليـ قانكف يسمى باسـ)
 

                                  
. كمثاؿ ذلؾ أف مدينة تساليا أعمنت الحرب عمى مدينة إسبرطة كفقد ُِد. عبدالعزيز محمد سرحاف، مرجع سابؽ، ص( ُ)

أركاحيػػػػـ نتيجػػػػة االعتػػػػداء عمػػػػى سػػػػفراء تسػػػػاليا باالعتقػػػػاؿ كالسػػػػجف. د. عػػػػز الػػػػديف فػػػػكدة، الػػػػنظـ  اثنػػػػاف مػػػػف نػػػػبالء أسػػػػبرطو
 كما بعدىا. ٖٔالدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص

 .ُِد. عبدالعزيز محمد سرحاف، المرجع السابؽ، ص( ِ)
 كما بعدىا.َُُسابؽ، صالمرجع الك د. عز الديف فكدة،  ٕٔد. عمي حسيف الشامي، الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( ّ)
 .ُٓسابؽ، صالمرجع الد. عبدالعزيز محمد سرحاف، ( ْ)
جراءات المياـ الدبمكماسية، Jus fetialesكقد سمي ىذا القانكف )( ٓ) ( نسبة إلى الييئة التي كانت تتكلى القياـ بالمراسـ كا 

شيادىا عمػى كػؿ تصػرؼ دكلػي يصػدر عػف ركمػا،  كىي فئة خاصة مف الكينة جماعة المستخيريف ميمتيـ استخارة اآللية كا 
كعند عقد معاىدة أك اتفاؽ بيف ركما كشعب آخر تعيف جماعة المستخيريف عضكان مف بينيا إلتمػاـ المراسػيـ الخاصػة بػذلؾ، 
يحمػػؿ ىػػذا العضػػك باقػػة فػػي يػػده مػػف زىػػكر  القرنفػػؿ  تجمػػع فػػي سػػاحة  الكػػابتكؿ  ليػػذا الغػػرض، كيعنػػي أف حامميػػا قػػد خػػكؿ 

المعاىػػدة كيحمػػؼ اليمػيف كيستشػػيد فيػػو باآلليػػة، ثػػـ يقػذؼ بحجػػر مػػف الفضػػاء إشػارة إلػػى قبكلػػو بجػػزاء النفػػي إذا  سػمطاف إبػػراـ
أخػؿ بالمعاىػدة، كبعػد ذلػؾ يقتػؿ خنزيػران يضػربو بقطعػة مػف الصػكاف إشػارة إلػى أنػو ىكػذا يجػب أف يمػكت مػف يحنػث بالعيػػد، 

عمػػػي صػػػادؽ أبػػػك ىيػػػؼ، القػػػانكف الدبمكماسػػػي، مرجػػػع سػػػابؽ،  كيتمػػػتـ عندئػػػذ بتعكيػػػذات كعبػػػارات متضػػػمنة ىػػػذا المعنػػػى. د.
 .ٕٕص
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 وأىم ما تميزت بو الدبموماسية الرومانية:
( كيعد بمثابة قانكف دبمكماسي، كقد تضمف عدة قكاعػد Jus fetialesكاف ليـ قانكف ) -أ 

أىميػػػػػػا الحصػػػػػػانات كاالمتيػػػػػػازات الدبمكماسػػػػػػية التػػػػػػي يجػػػػػػب أف يتمتػػػػػػع بيػػػػػػا المبعػػػػػػكث 
 .(ُ)الدبمكماسي خالؿ تأدية ميامو

منحػػت الحصػػانة الدبمكماسػػية الركمانيػػة المبعػػكث الدبمكماسػػي حصػػانة شخصػػية حتػػى  -ب 
 .(ِ)كقت الحرب

كػػب المبعػػكث الدبمكماسػػي لػػدل ركمػػا أم فعػػؿ يخػػؿ بقكانينيػػا، فإنيػػا ترسػػمو تعنػػدما ير  -ج 
 .(ّ)إلى دكلتو لتقـك بمحاكمتو كمعاقبتو

كاف مجمس الشيكخ الركماني ىك مف يػدير السياسػة الخارجيػة كمنيػا قبػكؿ السػفراء أك  -د 
 .(ْ)رفض مقابمتيـ

عػػػكث الدبمكماسػػػي ذاتيػػػا التػػػي كىنػػػا يالحػػػظ أف ركمػػػا مارسػػػت أحكػػػاـ قكاعػػػد حصػػػانة المب
ـ لمعالقػػات ُُٔٗتمػػارس فػػي ظػػؿ قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي المعاصػػر السػػيما اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ

 الدبمكماسية.
 الحصانة الدبموماسية في ال صور الوسطى: -4

، فبعد أف انيارت اإلمبراطكريػة (ٓ)ـُْٕٓـ كتنتيي بعاـ ْٕٔتبدأ ىذه المرحمة مف عاـ 
، (ٔ)كتحكليػػا إلػػى عػػدة دكيػػالت كمػػدف مسػػتقمة ،نجميػػا العسػػكرماإلمبراطكريػػة الركمانيػػة كأفػػكؿ 

، فبػػػدأت بإرسػػػاؿ (ٕ)ظيػػػرت الحاجػػػة إلػػػى ضػػػركرة كجػػػكد عالقػػػات دبمكماسػػػية بػػػيف ىػػػذه الػػػدكؿ
السفراء المؤقتيف لتحقيؽ أفضػؿ نتػائج العالقػات الدكليػة الممكنػة فػي شػتى المجػاالت بػيف تمػؾ 

 .(ٖ)الركمانية الغربية كالشرقية الدكؿ العديدة التي كلدت مف رحـ اإلمبراطكرية

                                  
 .ٕٕد. عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ، ص( ُ)
 .ٖٕ-ٕٕد. عمي حسيف الشامي، الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( ِ)

(3) Riff Henry "diplomatic and consular privileges immunities, and practice", cairo,1954, 
p451-8 and , P. 9. 

 .ٕٕسابؽ، صالمرجع الد. عمي حسيف الشامي، ( ْ)
 .ْٔـ، صََُِد. سييؿ حسيف الفتالكم، الحصانة الدبمكماسية، دار كائؿ لمنشر، عماف، ( ٓ)
 كما بعدىا. ُْد. عاصـ جابر، الكظيفة القنصمية كالدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( ٔ)
 .ْٔالفتالكم، المرجع السابؽ، صد. سييؿ حسيف ( ٕ)
د. منصػػر سػػػعيد حمػػكدة، قػػػانكف العالقػػات الدبمكماسػػػية كالقنصػػػمية، دار الفكػػر الجػػػامعي، اإلسػػكندرية، الطبعػػػة األكلػػػى، ( ٖ)

 .ِّـ، صََِٕ
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فمارس أباطرة بيزنطة الفف الدبمكماسي بدىاء تػاـ بعػد أف أدركػكا أف فػض الخالفػات عػف 
طريؽ القكة ال يجدم نفعان كأصبح فف التفاكض بإرسػاؿ البعثػات الدبمكماسػية ىػك الحػؿ الكحيػد 

 .(ُ)كاألمثؿ ليـ في عالقاتيـ مع الدكؿ األخرل
قػػػت عنصػػػر جديػػػد فػػػي الممارسػػػة الدبمكماسػػػية كىػػػك الدبمكماسػػػي كقػػػد ظيػػػر فػػػي ذلػػػؾ الك 

المراقػب بػدالن مػف الدبمكماسػي المنػادم كالخطيػػب، الػذم كانػت ميمتػو تقتصػر عمػى التجسػػس، 
فكػػاف ينظػػر إليػػو مػػف قبػػؿ النظػػاـ اإلقطػػاعي بنظػػرة الشػػؾ كالريبػػة، كبػػذلؾ كػػاف كثيػػر مػػا تنتيػػؾ 

 .(ِ)حرمتو مف قبؿ الحكاـ اإلقطاعييف في أكربا
 :(3)وأىم ما تميزت بو الدبموماسية البيزنطية

فتنتيػػي بمجػػرد إبػػالغ  ،ف ميمػػة السػػفراء المبعػػكثيف محػػدكدة فػػي البمػػد المكفػػكديف إليػػوإ -أ 
 رسالتو أك إنجاز عمؿ معيف أك إتماـ مفاكضة ثـ يعكد فكران إلى بمده.

نشػػاء مكتػػب خػػاص لخدمػػة المبعػػػكثيف  -ب  تػػدريب مفاكضػػيف محتػػرفيف بأعمػػاؿ السػػػفارة كا 
 األجانب .

 السماح لممبعكثيف بممارسة التجارة لتغطية النفقة. -ج 
جراءات الضيافة كحسف االستقباؿ لممبعكثيف األجانب. -د   االىتماـ الزائد بالمراسيـ كا 
إعػػػػداد التقػػػػارير عػػػػف األكضػػػػاع الداخميػػػػة لمبمػػػػد المكفػػػػديف إليػػػػو، كيقػػػػـك بػػػػو المبعػػػػكث  -ق 

 ،بيزنطػػي بنظػػرة الشػػؾ كالريبػػةالدبمكماسػػي المراقػػب، ممػػا جعػػؿ النظػػر إلػػى المبعػػكث ال
فيبقى تحت المراقبة في كؿ تحركاتػو مػف قبػؿ مػف يقكمػكف بحراسػتو كحمايتػو كىػـ فػي 

 في األصؿ مف رجاؿ مخابرات الدكلة.
 الحصانة الدبموماسية في ال صر الحديث: -5

بػػػدأت الػػػدكؿ فػػػي القػػػرف السػػػادس عشػػػر تميػػػؿ إلػػػى التمثيػػػؿ الدبمكماسػػػي الػػػدائـ، فأرسػػػمت 
ـ، كقامت فرنسا بإرسػاؿ سػفراء ليػا فػي بريطانيػا ُُٗٓأكؿ سفيران ليا إلى فرنسا عاـ بريطانيا 

كنػػػابكلي  كأسػػػبانيا كركسػػػيا كالمػػػدف اإليطاليػػػة المختمفػػػة مثػػػؿ جنػػػكة كالبندقيػػػة كفمكرنسػػػا كميالنػػػك
 .(ْ)كغيرىا

ـ أفػرد أكؿ مػؤتمر لمػدكؿ ُْٖٔعػاـ  كبعد أف ظيرت الدكلة الحديثة بعد اتفاقية كستفاليا
ـ، كأخػذ ىػذا المػؤتمر حيػزان ُُٖٓكنابرت سمي بمؤتمر فيينا باألكربية المنتصرة عمى نابميكف 

                                  
 .ٕٗسابؽ، ص د. عمي حسيف الشامي، الدبمكماسية، مرجع( ُ)
 د. سييؿ حسيف الفتالكم، الحصانة ك، ٖٕ، صد. عمي صادؽ أبكىيؼ، القانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ( ِ)

 .ْٔالدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص
 كما بعدىا. ُُِد. عز الديف فكدة، النظـ الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( ّ)
 .ِّد. منصر سعيد حمكدة، قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع سابؽ، ص( ْ)
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قػػرار القكاعػػػد األكلػػى لمعالقػػػات الدبمكماسػػية، كالتػػػي أغنيػػت فػػػي اتفاقيػػة أكػػػس  كبيػػران لمناقشػػػة كا 
تمر فيينػا سػالؼ الػذكر، كلحداثػة ـ، بإضافة ترتيبات جديدة إلى ما أقره مػؤ ُُٖٖالشابؿ عاـ 

تمػػؾ القكاعػػد المحصػػكرة فػػي التمثيػػؿ الدبمكماسػػي بػػيف الػػدكؿ األكربيػػة التػػي لػػـ تطبقيػػا بعػػض 
حتػى ظيػر عصػر التنظػيـ الػدكلي مػع عيػد  ،الدكؿ متذرعة بقكانينيا الداخميػة، اسػتمر الكضػع

ة منظمػػة األمػػـ ـ، فقامػػت عمػػى أنقاضػػيا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػُُٗٗعصػػبة األمػػـ عػػاـ 
ـ، كالتي كضعت األسس القانكنية لكيفية التعايش السممي بيف األمـ كحػؿ ُْٓٗالمتحدة عاـ 

الصػػػػراعات بػػػػالطرؽ السػػػػممية، ككمفػػػػت لجنػػػػة القػػػػانكف الػػػػدكلي بإعػػػػداد مشػػػػركع اتفاقيػػػػة دكليػػػػة 
ـ، كالتػػي أصػػبحت ُُٔٗلمعالقػػات الدبمكماسػػية، فكػػاف أف أقػػر بمػػؤتمر دكلػػي فػػي فيينػػا عػػاـ 

التفاقيػػػػة فيينػػػػا لقػػػػانكف المعاىػػػػدات عػػػػاـ  كفقػػػػان ـ قكاعػػػػدىا ممزمػػػػة لجميػػػػع األطػػػػراؼ فييػػػػا أحكػػػػا
ـ، كأصػػػبحت الػػػػدكؿ المخمػػػػة لمقكاعػػػػد الدبمكماسػػػػية عرضػػػػة لممسػػػػاءلة القانكنيػػػػة ضػػػػمانان ُٗٔٗ

 كجميع الشعكب حفاظان عمى السمـ كاألمف الدكلييف. ،لتعزيز كتطكير العالقات بيف الدكؿ
لػػيس فػػي عصػػرنا الحػػديث دكلػػة ذات سػػيادة كال يكجػػد ليػػا بعثػػات كيمكػػف القػػكؿ ىنػػا أنػػو 

دبمكماسية أك ال تقـك بابتعاث دبمكماسييف إلى دكؿ أخرل، حيث أف ذلؾ األمر أصبح السبيؿ 
 الكحيد كالشرياف الرئيسي في العالقات الدكلية المعاصرة.

 القرع الثالث
 النظريات القمسقية كأساس لمنح الحصانة الدبموماسية

ت حصػػانة المبعػػكث الدبمكماسػػي اىتمامػػان كاسػػعان مػػف قبػػؿ الفقػػو كالممارسػػات الدكليػػة، القػػ
حيث أكجد ليا فقياء كشراح القانكف الدكلي عدة نظريات ظيرت فػي حقبػة العصػكر الكسػطى 
كبداية العصر الحديث، ككانت تمؾ النظريات ىي األساس القػانكني الػذم بنيػت عميػو القكاعػد 

 االمتيازات الدبمكماسية، كمف أبرز تمؾ النظريات كأىميا ما يمي:القانكنية لمحصانات ك 
 مية:ي: نظرية الصقة التمثأولً 

ىذه النظرية ترجع إلى العصكر القديمة، ككانػت العالقػة الدكليػة آنػذاؾ عالقػة شخصػية، 
تقـك بيف الممكؾ كاألمراء، أم أف الممؾ أك األمير عندما يرسؿ مبعكثو إلى ممؾ أك أميػر لبمػد 
آخر فإف ىذا المبعكث يعامؿ معاممة تميؽ بمكانتو ككأنو الممؾ أك األميػر فػي ىػذا البمػد الػذم 

 .(ُ)يبعث إليو، كأم اعتداء عميو يعد بمثابة اعتداء عمى شخص الممؾ أك األمير الذم بعثو
فكانػػت حصػػانة المبعػػكثيف الدبمكماسػػييف تسػػتند إلػػى صػػفتيـ النيابيػػة باعتبػػار أنيػػـ يمثمػػكف 

يابػػة عػػف ممػػككيـ، فيجػػب أف يتمتعػػكا بالحصػػانات كاالمتيػػازات الدبمكماسػػية التػػي يتمتػػع دكليػػـ ن
 بيا ممككيـ.

                                  
(1(Wilson, Robert A, Diplomatic immunity from criminal Jurisdiction: Essential to Effective 
international relations", vol. 7, no. 1, 1984, P. 114. 
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كقػػد كػػاف مبػػدأ سػػيادة الدكلػػة كاسػػتقالليا كمبػػدأ المسػػاكاة يتجسػػد فػػي سػػيادة الممػػؾ المجسػػد 
إلدارة ىػػػذه الدكلػػػة، كبمػػػا أف الممػػػؾ كاألمػػػراء متسػػػاككف بالقػػػدر كالميابػػػة كالمكانػػػة كال سػػػمطاف 

اآلخػػر، فػػإف القػػكانيف التػػي يضػػعكنيا ال تطبػػؽ عمػػى الممػػكؾ اآلخػػريف أك عمػػى  عمػػىحػػدىـ أل
 .  (ُ)ممثمييـ

كمػػع تطػػكر مفيػػـك سػػيادة الدكلػػة تطػػكر مفيػػـك مبػػدأ الحصػػانة التػػي يجػػب أف يتمتػػع بيػػا 
المبعػػكث الدبمكماسػػي بكصػػفو ممثػػؿ لدكلتػػو كلػػيس ممثػػؿ لػػرئيس الدكلػػة، فػػال يجػػكز أف يخضػػع 
ىػػػك كأفػػػراد أسػػػرتو كحاشػػػيتو لقضػػػاء الدكلػػػة المعتمػػػد لػػػدييا، كقػػػد عبػػػر بعػػػض الفقػػػو بقكلػػػو: إف 

ـ ممثمك دكلة كبيذه الصفة تمػنح ليػـ االمتيػازات كتعتػرؼ ليػـ الػدكؿ المبعكثيف الدبمكماسييف ى
 .(ِ)بيذه الحصانات كاالمتيازات 

 :(3)تقدير النظرية-1
 تعد ىذه النظرية المبنة األكلى التي ارتكزت عمييا حصانة المبعكث الدبمكماسي. -أ 
 بمكجػب ىػذه النظريػة أصػبحت حصػػانة المبعػكث الدبمكماسػي مطمقػة، كتسػتند إلػػى أف -ب 

المبعكث الدبمكماسي يمثؿ دكلة كاممة السيادة كاالستقالؿ، فيي تساكم الدكؿ األخرل 
 في سيادتيا.

تقػػػـك ىػػػذه النظريػػػة عمػػػى أسػػػاس أف المبعػػػكث الدبمكماسػػػي ككػػػيالن عػػػف رئػػػيس الدكلػػػة  -ج 
كيمثمػػػو، فيجػػػب أف يتمتػػػع الككيػػػؿ بمػػػا يتمتػػػع بػػػو األصػػػيؿ، كبالتػػػالي يجػػػب أف يحػػػاط 

 ئيس الدكلة الذم أكفده أك الدكلة نفسيا التي يمثميا.باالحتراـ التي يحاط بو ر 
 عيوب النظرية:-2

تضػػع ىػػذه النظريػػة المبعػػكث الدبمكماسػػي فػػكؽ قػػكانيف الدكلػػة المكفػػد إلييػػا، ال لشػػيء  -أ 
سػػػكل أنػػػو الممثػػػؿ الشخصػػػي لممكػػػو الػػػذم أرسػػػمو أك األميػػػر، كبالتػػػالي فإنيػػػا تعطػػػي 

جـ ككاقػػػػع ممارسػػػػة العالقػػػػات لحقػػػػكؽ الدبمكماسػػػػي معنػػػػى كاسػػػػعان كفضفاضػػػػان ال ينسػػػػ
 .(ْ)الدكلية

                                  
 ُٕٓـ، صُٖٗٗد. محمػكد خمػػؼ، النظريػػة كالممارسػػة الدبمكماسػػية، المركػز الثقػػافي العربػػي، بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى،( ُ)

 .ُِّـ،  صُّٔٗكالقنصمي، دار النيضة العربية، القاىرة، كما بعدىا ك د. عائشة راتب، التنظيـ الدبمكماسي
 .ْْٖالفقيو  سيسؿ ىيرست ، عف د. عمي حسيف الشامي، الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( ِ)

(3)Ogdon,Montell, Juridical bases of Diplomatic immunity,Ph.D.,Columbia university, 
U.S.A, 1936, P. 106-107., 
- Wilson, Robert A, Diplomatic Immunity, Op, Cit, ,P.115 

 .ْْٖككذلؾ د. عمي حسيف الشامي، الدبمكماسي، مرجع سابؽ، ص
النظػػاـ القػػانكني لعناصػػر البيئػػة الدكليػػة،  ،د. عبدالكاحػػد محمػػد الفػػار، القػػانكف الػػدكلي العػػاـ، المبػػادئ كالنظريػػات العامػػة( ْ)

 .ََّ، ِٗٗـ، صََِٗ/ََِٖأحكاـ المنازعات المسمحة، دار النيضة العربية، القاىرة،  ،مظاىر العالقات الدكلية
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بعد ظيكر نظاـ الدكؿ القكمية في أعقاب الثػكرة الفرنسػية كاألمريكيػة، أصػبح العمػؿ  -ب 
حتػػػى مػػػف الناحيػػػة النظريػػػة، فبعػػػد أف أصػػػبح الشػػػعب مالػػػؾ  ،بيػػػذه النظريػػػة صػػػعبان 
حيػػػث تشػػػترؾ السػػػمطات الػػػثالث فػػػي الحكػػػـ السػػػيما فػػػي الػػػنظـ  ،السػػػمطة كمصػػػدرىا

 .(ُ)الرئاسية، فيناؾ يثكر التساؤؿ مف يمثؿ السفير في ىذه الحالة
ىذه النظرية تبرر منح الحصانة لمسفراء ككنيـ يمثمكف دكلتيـ أك رئيسيا، كلكنيػا لػـ  -ج 

 .(ِ)لسفارةتتضمف أساس تمتع أعضاء البعثة الدبمكماسية كالمكظفيف اإلدارييف في ا
ال تتضمف ىذه النظرية الحصانات كاالمتيازات الكاجب تكافرىا لممبعكث الدبمكماسي  -د 

 .(ّ)أثناء تكاجده بدكلة ثالثة
ـ لمعالقػػات الدبمكماسػػػية التػػي تؤكػػػد ُُٔٗتتعػػارض النظريػػة مػػػع اتفاقيػػة فيينػػػا لعػػاـ  -ق 

لمعتمػػػد عمػػػى ضػػػركرة التػػػزاـ المبعػػػكث الدبمكماسػػػي بػػػاحتراـ قػػػكانيف كأنظمػػػة الدكلػػػة ا
 .(ْ)لدييا

 : نظرية المتداد اإلقميمي:ثانياً 
سادت ىذه النظرية طكاؿ القرف السابع عشر، كبداية القرف الثامف عشر، كاقترف ظيكرىا 

( كالفقيػػػو Grotiusبظيػػػكر نظػػػاـ الدكلػػػة القكميػػػة، كقػػػد نػػػادل بيػػػا الفقيػػػو اليكلنػػػدم جركتيػػػكس)
مف أىـ النظريات التي سػعت إلػى تبريػر ، كاعتبرت (ٓ)(Pierre Ayraultالفرنسي بير أيركؿ)

مػػنح الحصػػانات كاالمتيػػازات لممبعػػكث الدبمكماسػػي، كتقػػـك ىػػذه النظريػػة عمػػى أمػػر افتراضػػي 
مػػؤداه أف المبعػػكث الدبمكماسػػي يعػػد افتراضػػيان أنػػو خػػارج نطػػاؽ إقمػػيـ الدكلػػة المكفػػد إلييػػا، أم 

تػي يباشػر فييػا ميامػو ىػي فػي حكػـ كأنو لـ يغػادر إقمػيـ دكلتػو، كأف إقامتػو فػي إقمػيـ الدكلػة ال
امتػػداد إلقامتػػو فػػي بمػػده، أك بتعبيػػر آخػػر أف مقػػر البعثػػة الدبمكماسػػية الػػذم يقػػـك فيػػو المبعػػكث 

 .(ٔ)لممارسة مياـ كظيفتو يعد امتدادان إلقميـ الدكلة التي يمثميا
 تقدير النظرية: -1

الدبمكماسػي، كىػي أقػدـ أسيمت النظرية كسابقتيا في تبرير مػنح الحصػانة لممبعػكث  -أ 
مػف قبػؿ الفقػػو،  ت بترحيػب كاسػػعظيػالنظريػات التػي سػادت فػػي ذلػؾ العصػر، كقػػد ح
 .(ٕ)ككاف ليا ذيكع كانتشار لـ يسبؽ لسالفتيا مف قبؿ

                                  
(1( Wilson, RobertA, Diplomatic Immunity from criminal, vol 7. no. I, 1984,P.115 
(2)Ben-Asher, D.,Human rights Meet diplomatic Immunites: problems and possible solutions. 
2010, P. 6. 

 .ُِْ( د. عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ، صّ)
 ( .ُ/ُْـ لمعالقات الدبمكماسية، المادة)ُُٔٗاتفاقية فيينا لعاـ (ْ)
 كما بعدىا. ُِْد. عمي صادؽ أبك ىيؼ، المرجع السابؽ، ص( ٓ)
 .ِٓالدبمكماسية، مرجع سابؽ، صد. فادم سميماف المالح، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات ( ٔ)
 .َِّد. إلياـ محمد حسف العاقؿ، الحصانة في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص( ٕ)
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ىذه النظرية كما أنيا تبرر منح الحصانة لشخص المبعكث الدبمكماسي، فيي كذلؾ  -ب 
 البعثة كمنزلو.امتدت لتشمؿ حصانة عائمتو كخدمة ممتمكاتو كدار 

رغـ أف ىذه النظرية مجرد خيػاؿ، إال أنيػا قيمػة، ككنيػا تظيػر  (ُ)يرل بعض الفقياء -ج 
حقيقػػة مفادىػػا أف المبعػػكث الدبمكماسػػي البػػد أف يعامػػؿ معاممػػة كأنػػو لػػـ يكػػف مكجػػكد 

 في الدكلة المستقبمة.
كجد ليا القبكؿ لدل العمؿ القضائي فيما مضى، كمثاؿ ذلؾ ما حكـ بو القضاء  -د 

ـ بأف حصانة السفير ىك افتراض كجكده في أرض ممكو الذم ُْٖٓالبريطاني عاـ 
 .ِ()أرسمو

 عيوب النظرية: -2
األخػػػذ بيػػػذه النظريػػػة فيػػػو مجافػػػاة لمبػػػدأ السػػػيادة التػػػي يقرىػػػا القػػػانكف الػػػدكلي لمػػػدكؿ  -أ 

ليػػذه النظريػػة يػػتـ إخضػػاعيا  كفقػػان ، فػػإذا كقعػػت جريمػػة داخػػؿ مقػػر البعثػػة (ّ)المسػػتقمة
لقػػكانيف كقضػػاء الدكلػػة المكفػػدة أيػػان كانػػت جنسػػية المػػتيـ، ككػػذلؾ عنػػد لجػػكء مرتكػػب 
الجريمة إلى دار البعثة فإف السمطات المحميػة لمدكلػة ال تسػتطيع أف تسػممو إال كفػؽ 
إجراءات خاصة بتسميـ المجرميف، كما لك أنو فر إلى إقمػيـ أجنبػي، كىػذه النتػائج ال 

 .(ْ)كف تقبميا ككنيا تتعارض مع سيادة الدكلةيم
تقـك ىذه النظرية إلػى افتػراض قػانكف خيػالي ككىمػي كلػيس كاقعػي، كالقػانكف الػدكلي  -ب 

، كمػػػػا أف األخػػػػذ بيػػػػذه (ٓ)ال يحتػػػػاج إلػػػػى االفتراضػػػػية، أك الصػػػػكرية لتفسػػػػير قكاعػػػػده
 النظرية يؤدم إلى نتائج غير مقبكلة كمنيا مثالن:

يع مجػاؿ الحصػانات كاالمتيػازات لممبعػكث الدبمكماسػي إلػى حػد أنيا تؤدم إلى تكسػ(ُ)
، فقػػد تػػنعكس آثارىػػا سػػمبان عمػػى (ٔ)مبػػالغ فيػػو بالشػػكؿ الػػذم يجعػػؿ الحصػػانة مطمقػػة

القػػكانيف كالمػػكائح الداخميػػة لمبمػػد المعتمػػديف لػػدييا، كذلػػؾ مػػا ال يتفػػؽ مػػع اتفاقيػػة فيينػػا 

                                  
 .َِّكمنيـ مثالن الفقيو  أكينيايـ  مشار إليو لدل د. إلياـ محمد حسف العاقؿ، مرجع سابؽ، ص( ُ)
لػبعض المحػاكـ التػي  االطػالعـ لمزيػد مػف ُٖٖٗكأكدت المبدأ ذاتو عدة محاكـ كمنيا المحكمة العميا فػي نيكيػكرؾ عػاـ( ِ)

 ، َِٓ-َُِراجع: د. إلياـ محمد حسف العاقؿ، المرجع السابؽ، ص .أكدت ىذا المبدأ
 .ِٔد. عائشة راتب، التنظيـ الدبمكماسي كالقنصمي، مرجع سابؽ، ص( ّ)
 .ُِّدؽ أبك ىيؼ، القانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ، ص( د. عمي صاْ)
 فكشػػي ، كالفقيػػو  فيميػػب كابيػػو ، كالمشػػار إلييمػػا لػػدل د. فػػادم  و( راجػػع فػػي ذلػػؾ مػػا قالػػو بعػػض الفقػػو كمػػنيـ مػػثالن الفقيػػٓ)

ـ راجػع: . كفػي ذات المفيػك ُّ، َّسميماف المالح، سمطات األمف كالحصػانات كاالمتيػازات الدبمكماسػية، مرجػع سػابؽ، ص
 كما بعدىا. ُُِسابؽ، صالمرجع الد. عمي صادؽ أبكىيؼ، 

( د. عبػػػػدالرحمف لحػػػػرش، التعسػػػػؼ فػػػػي اسػػػػتعماؿ الحصػػػػانة الدبمكماسػػػػية فػػػػي ضػػػػكء اتفاقيػػػػة فيينػػػػا لمعالقػػػػات الدبمكماسػػػػية ٔ)
 .ِٓصـ ََِِ/ََُِعنابو، الجزائر،  ،مختار ناجيجامعة مقدمة إلى كمية الحقكؽ، ـ، رسالة دكتكراه، ُُٔٗلعاـ
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بػاحتراـ قػكانيف  يفالدبمكماسػي يفكثـ لمعالقات الدبمكماسػية التػي تمػـز المبعػُُٔٗلعاـ
 .(ُ)كأنظمة البمد المعتمديف لديو

األخذ بيذه النظرية فتح المجاؿ أماـ المبعكث الدبمكماسي إلسػاءة اسػتغالؿ الحصػانة (ِ)
اسػػتغالالن غيػػر مشػػركع، السػػيما فػػي القػػرف السػػابع عشػػر، السػػيما فيمػػا يتعمػػؽ باإلعفػػاء 
الممنكح لسكف السفير أك مقر البعثة، إذ كصؿ األمػر إلػى أف يطالػب المبعػكث بإعفػاء 

لتػػػي يعػػػيش فييػػػا المبعػػػكث أك مقػػػر بعثتػػػو، كذلػػػؾ مػػػا يتنػػػاكؿ كػػػؿ الحػػػي أك المنطقػػػة ا
 .(ِ)استشاظ غضب العديد مف القضاة مطالبيف رفضيـ ليذه النظرية

ممػا سػبؽ يتضػح أف نظريػة االمتػداد اإلقميمػػي رغػـ اعتبارىػا مبػررة كأساسػان لمػنح حصػػانة 
لمحصػانات المبعكث الدبمكماسي، إال أنيا أصبحت ال تتكاءـ كقكاعد القانكف الدكلي المعاصر 

عمػى ذلػؾ نجػد أف االتفاقيػات الدكليػة المنظمػة لمعالقػات  متيػازات الدبمكماسػية، كخيػر دليػؿكاال
الدبمكماسػػػية خاليػػػة تمامػػػان مػػػف أم ذكػػػر ليػػػذه النظريػػػة، كمنيػػػا بالػػػذات اتفاقيػػػة فيينػػػا لمعالقػػػات 

 ـ.ُُٔٗالدبمكماسية لعاـ
 : نظرية متطمبات الوظيقة الدبموماسية:ثالثاً 

النظرية مف النظريات القديمة التي سعت إلى تبرير منح الحصػانة الدبمكماسػية، تعد ىذه 
  الذم أخذ بيا في كتاباتو دكف أف Vatteelمف يرجع نسبتيا لمفقيو فاتيؿ   (ّ)كىناؾ مف الفقو

يستبعد نظرية الصفة التمثيمية تمامان، بينما ىناؾ مف أرجع نسبتيا إلى المحمؼ اليكالندم فػاف 
كتبرير ىذه النظرية ، (ْ)  كالذم كاف سابؽ لمفقيو فاتيؿ بجيؿvan Bynershook بينكرشكؾ 

ككنيػػا النظريػػة لمػػنح الحصػػانة لممبعػػكث الدبمكماسػػي ىػػك أف الحصػػانة ضػػركرية كذات أىميػػة 
تمكػػف المبعػػػكث مػػػف مباشػػرة ميامػػػو كأداء كاجباتػػػو المككمػػة إليػػػو فػػػي جػػك يسػػػكده اليػػػدكء كدكف 

لممثػػكؿ أمػػاـ قضػػاء البمػػد الػػذم يكفػػد إليػػو كػػي ال يرتبػػؾ فػػي عكائػػؽ، فػػال يمكػػف اسػػتدعاء سػػفير 
ممارسػػة كظائفػػو كألنػػو أساسػػان ال يتبػػع ىػػذا البمػػد، كلػػيس لممػػؾ أم سػػمطة إلخضػػاع كزيػػر ممػػؾ 
آخػػر لقضػػائو، كىنػػا مػػا يطػػابؽ جػػدان كاجبػػات األمػػـ كمالئػػـ لممبػػادئ الكبػػرل لقػػانكف الشػػعكب، 

كػـ العػادة كرضػى كػؿ الشػعكب مسػتقؿ بشػكؿ كمف أجؿ أف يكػكف السػفير أك الػكزير العػاـ كبح
 .(ٓ)مطمؽ عف كؿ قضاء الدكلة

                                  
 (.ُ/ُْ، المادة)ُُٔٗ( اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ ُ)
جامعػػػة مقدمػػة إلػػى كميػػػة الحقػػكؽ، ( د. كمػػاؿ بيػػاع خمػػػؼ، الحصػػانة القضػػائية لممبعػػػكثيف الدبمكماسػػييف، رسػػالة دكتػػػكراه، ِ)

 .ّْـ، صُٖٗٗ، القاىرة
 .ْٗٓ، ْٖٓشامي، الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( مثؿ الفقيو  فيميب كاييو ، المشار إليو لدل د عمي حسيف الّ)
 .َٓ( د. كماؿ بياع خمؼ، المرجع السابؽ، صْ)
  كالمشػػار إليػػػو لػػدل كػػػؿ مػػف د. إليػػػاـ محمػػد حسػػػف العاقػػؿ، الحصػػػانة فػػػي vatteel كرد عػػف الفقيػػػو  فاتيػػؿ ( راجػػع مػػػآ)

 .َْٔص سابؽ،المرجع ال، د. عمي حسيف الشامي، ُُِاإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص
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 كبمػػػا أف مفيػػػـك ىػػػذه النظريػػػة يػػػؤدم إلػػػى أف الحصػػػانة تمػػػنح لممبعػػػكث نظػػػران لمػػػا تتطمبػػػو
كظيفتػو الدبمكماسػية، فػإف األعمػاؿ الرسػمية فقػط ىػي المشػمكلة بالحصػانة، أمػا األعمػاؿ التػي 
يقػػـك بيػػا خػػارج الميػػاـ الدبمكماسػػية فيػػي غيػػر رسػػمية، كال يمكػػف أف تشػػمميا الحصػػانة، كذلػػؾ 
ة كما لك قاـ السفير بممارسة التجارة فكافة األشياء كالسمع كالنقكد كالديكف التابعة لتجارتو ككاف

 .(ُ)المنازعات كالدعاكم التي تنشأ عنيا تخضع كميا لقضاء البمد المعتمد لديو
مػف قبػؿ القضػاء، حيػث  –الثػامف كالتاسػع عشػر  –كقد مكرست ىذه النظرية في القرنيف 

ـ بػػػػأف اختيػػػػار الػػػػكزير يجػػػػب أف تكػػػػكف ُّٕٓقضػػػػت إحػػػػدل المحػػػػاكـ اإلنجميزيػػػػة مػػػػثالن عػػػػاـ
ذم يمثػػؿ بمػػده فيػػو، كىػػذا االمتيػػاز ظيػػر بحكػػـ شخصػػيتو محصػػنة ضػػد القػػبض فػػي الػػكطف الػػ

ضػركرة األشػياء كدخػػكؿ الشػعكب فػػي عالقػات فيمػػا بينيػا عػف طريػػؽ كزرائيػـ، فػػي حالػة عػػدـ 
 .(ِ)تمكنيـ مف القياـ بذلؾ بأنفسيـ

 تقدير النظرية: -1
 تكمف أىمية النظرية فيما ليا مف مميزات أىميا:

الحصػػانات كاالمتيػػازات لممبعػػكث الدبمكماسػػي، ىػػذه النظريػػة تقػػدـ تبريػػران كافيػػان لمػػنح  -أ 
ككنػػػو يػػػؤدم ميػػػاـ كظيفتػػػػو الدبمكماسػػػية كال يسػػػتطيع ممارسػػػػتيا إال فػػػي جػػػك يسػػػػكده 
اليػػػدكء كاالسػػػتقالؿ التػػػاـ، بعيػػػدان عػػػف أم ضػػػغط أك تيديػػػد أك اعتػػػداء يعكػػػر مزاجػػػو 

 .(ّ)كيؤثر سمبان عمى عممو
زمػػة إلنجػػاز ميػػاـ البعثػػة، فمػػا تحديػػد األعمػػاؿ الدبمكماسػػية كالتػػي تعػػد الضػػركرة الال -ب 

كانت كذلؾ فيي رسمية تشمميا الحصانة الدبمكماسية، كما كانت خارجة عف المياـ 
الدبمكماسػػػية كغيػػػر الزمػػػة كال ضػػػركرية لميػػػاـ البعثػػػة فإنيػػػا غيػػػر رسػػػمية كال تشػػػمميا 

 .(ْ)الحصانة
حيػػث تسػػمح بسػػرياف الحصػػانة  ،ىػػذه النظريػػة تعػػد األكسػػع مػػف حيػػث نطػػاؽ تطبيقيػػا -ج 

ما يتمتع بو المبعكثيف الدبمكماسييف يتمتع بيا كػذلؾ األشػخاص غيػر  شمكليا، فكؿك 
الدبمكماسييف الذيف يشغمكف كظائؼ أقؿ درجة كليـ صفة تمثيمية كالمكظفيف الفنيػيف 
كاإلدارييف نظران لككنيـ يػؤدكف أعمػاالن تعتمػد عمػى الثقػة بػؿ كأكثػر أىميػة مػف الميػاـ 

 .(ٓ)اقـ الدبمكماسيالتي يقـك بيا بعض أفراد الط
                                  

 .َْٔمرجع سابؽ، صالدبمكماسية،   مشار إليو لدل د. عمي حسيف الشامي، vatteel( الفقيو  فاتيؿ ُ)
 .ُِّمرجع سابؽ، صالحصانة في اإلجراءات الجنائية، ( د. إلياـ محمد حسف العاقؿ، ِ)
 .ُّٕ( د. عبدالعزيز محمد سرحاف، قانكف العالقات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صّ)
 كما بعدىا. ِٗعبدالرحمف الحرش، التعسؼ في استعماؿ الحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص ( د.ْ)
ـ، َُٗٗ( د. عبدالكاحػػػد عزيػػػػز الزنػػػداني، السػػػػير كالقػػػانكف الػػػػدكلي، اآلفػػػػاؽ لمطباعػػػة كالنشػػػػر، صػػػنعاء، الطبعػػػػة األكلػػػػى،ٓ)

 .ُِٖص
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اعتبػػػرت النظريػػػة أصػػػمح النظريػػػات كأكثرىػػػا قبػػػكالن كأسػػػاس متػػػيف لمػػػنح الحصػػػانات  -د 
عمػػى ذلػػؾ أنيػػا كانػػت  ؿالدبمكماسػػية، كتتماشػػى مػػع الكاقػػع كمنطػػؽ األمػػكر كخيػػر دليػػ
، كتػـ العمػؿ بيػا فػي (ُ)أكثر حضكران فػي قكاعػد كأحكػاـ االتفاقيػات الدكليػة المعاصػرة

 ي العالقات الدبمكماسية.الممارسات الدكلية ف
 عيوب النظرية: -2

لف تتناكؿ ىذه النظرية تمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة الدبمكماسػية عنػد مػركره  -أ 
 .(ِ)حتى كلك ىك في طريقو إلى عممو ،بإقميـ الدكلة الثالثة

ىذه النظرية لـ تضع في االعتبػار مسػألة أمػف الدكلػة المعتمػد لػدييا كالػذم يعػد قيػدان  -ب 
 .(ّ)تمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة الدبمكماسيةعمى 

 : التجاه الحديث:راب اً 
يالحػػػظ أف االتجػػػاه الػػػدكلي المعاصػػػر ذىػػػب إلػػػى الجمػػػع بػػػيف نظريتػػػي الصػػػفة التمثيميػػػة 
لشػػخص المبعػػكث الدبمكماسػػي كنظريػػة مقتضػػيات أك متطمبػػات الكظيفػػة الدبمكماسػػية، ككاضػػح 

االتفاقيػػػات الدبمكماسػػػية كأخػػػص بالػػػذكر ىنػػػا مػػػا كرد ذلػػػؾ الػػػدمج مػػػف خػػػالؿ الديباجػػػة ألغمػػػب 
ـ ُّٔٗـ كاتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـُُٔٗبديباجػػة كػػؿ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لمعالقػػات الدبمكماسػػية لعػػاـ

حيػػث نصػػتا عمػػى المزايػػا كالحصػػانات المػػذككرة لػػيس الغػػرض منيػػا تميػػز  ،لمعالقػػات القنصػػمية
نمػػا تمكػػيف البعثػػات الدبمكماسػػية بك  صػػفيا ممثمػػة لمػػدكؿ مػػف القيػػاـ بمياميػػا عمػػى أفػػراد بعيػػنيـ كا 

 .(ْ)أكمؿ كجو
كىػذا االتجػػاه جػدير بالتأييػػد ككنػو يفسػػر أسػػاس مػنح الحصػػانة الدبمكماسػية تفسػػيران منطقيػػان 
ككاقعيػػػػان ذلػػػػؾ أف الممثمػػػػكف الدبمكماسػػػػيكف يعتبػػػػركف الكسػػػػط النػػػػادر الػػػػذم يتمتػػػػع بالحصػػػػانات 

كتمػػتعيـ ىػػذا يعػػد اسػػتثناءن عمػػى قكاعػػد القػػانكف  كاالمتيػػازات الدبمكماسػػية فػػي عالمنػػا المعاصػػر،
الكطني الكاجب التطبيؽ في البمد المعتمد لديو كالغػرض ىػك حمايػة صػفتيـ ككػرامتيـ، ككػذلؾ 
 تكفير المناخ المناسب لممارسة مياميـ المككمة إلييـ مف بمدانيـ عمى الكجو المرغكب فيو.

                                  
ـ كاتفاقيػة حصػانات كامتيػازات الككػاالت ُْٔٗحػدة لعػاـ ( لقد أخذت بيذه النظرية اتفاقيػة حصػانات كامتيػازات األمػـ المتُ)

ـ، لمزيػػد مػػف االطػػالع  راجػػع د.عاصػػـ جػػابر، الكظيفػػة ُِٗٗـ، كأقرىػػا معيػػد القػػانكف الػػدكلي عػػاـُْٗٗالمتخصصػػة لعػػاـ
 .ْْٕالقنصمية كالدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص

الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع، عمػػاف، الطبعػػة األكلػػى، يػػة كدار م( د. غػػازم حسػػف صػػباريف، الدبمكماسػػية المعاصػػرة، الػػدار العمِ)
 .ُّْـ، صََِِ

، د.فادم سميماف ٔٔٗـ، صُّٕٗ( د. محمد طمعت الغنيمي، الغنيمي في قانكف السالـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ّ)
 .ّٕالمالح، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص

لمعالقػػات  ـُّٔٗـ لمعالقػػات الدبمكماسػػية، كاتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـُُٔٗفػػي ذلػػؾ ديباجػػة كػػؿ مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ :( راجػػعْ)
 القنصمية.
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 املطلب الجاىي
 و9199اتفاقية فيييا لعاو الكواعد الكاىوىية للحصاىة يف 

حتػػى مػػا قبػػؿ  ،رأينػػا فيمػػا تقػػدـ كيػػؼ أف الحصػػانة الدبمكماسػػية كانػػت معتبػػرة لػػدل األمػػـ
سػاعي لصػمح أـ مرسػؿ إلنجػاز مفاكضػة  سػكاءن ظيكر الدكلة الحديثة، فكاف المبعكث الرسػكؿ 

يحظى بكؿ رعاية كاىتماـ لػدل مػف يبعػث إلػييـ حتػى أف حمايتػو كانػت مقدسػة تحػاط بحمايػة 
إلشػػيار الحػػرب بػػيف  سػػببان اآلليػػة نفسػػيا، كأم اعتػػداء أك امتيػػاف يتعػػرض لػػو السػػفير قػػد يكػػكف 

 الدكلتيف أك المدينتيف. 
ؼ السػػػائد كالمتبػػػع بػػػيف الشػػػعكب دكف ككػػػاف المصػػػدر الحتػػػراـ تمػػػؾ الحصػػػانة ىػػػك العػػػر 

 ،حتػى فػي ظػؿ اخػتالؼ أنظمػة الحكػـ، كاسػتمر ذلػؾ ،الحاجة إلى التدكيف ككتابة تمؾ القكاعد
ـ لمعالقػات الدبمكماسػية، ُُٔٗحتى أصبحت قكاعد قانكنية دكلية تتضمنيا اتفاقية فيينا لعػاـ 

ككرامتػػػػو كعػػػػدـ إمكػػػػاف كمػػػػف أىػػػػـ تمػػػػؾ األحكػػػػاـ كالقكاعػػػػد حمايػػػػة ذات المبعػػػػكث الدبمكماسػػػػي 
إخضػػاعو لقػػكانيف الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا أك محاكمتػػو أمػػاـ محاكميػػا، كمػػا يجػػب حمايػػة أمتعتػػو 

 كسكنو كأمكالو كسنتناكؿ ذلؾ في الفرعيف التاليف:
 كحماية مسكنو كأمكالو. ،الفرع األكؿ: حرمة ذات المبعكث الدبمكماسية

 قضاء الدكلة المعتمد لديياالفرع الثاني: عدـ خضكع المبعكث الدبمكماسي ل

 القرع ا ول
 وحماية مسكنو وأموالو ،حرمة ذات المب وث الدبموماسي

تعػػػد حرمػػػة شػػػخص المبعػػػكث الدبمكماسػػػػي أىػػػـ مظػػػاىر الحصػػػانة الدبمكماسػػػية كأقػػػػدميا 
اىتمامػػػػان لػػػػدل شػػػػراح الفقػػػػو، كقػػػػد عبػػػػر فػػػػي ذلػػػػؾ بعػػػػض الفقيػػػػاء بػػػػأف مبػػػػدأ حرمػػػػة المبعػػػػكثيف 

مػػا عػػداه فػػي ىػػذا المجػػاؿ كيسػػيطر عميػػو، فيػػك أقػػدـ مظػػاىر القػػانكف الدبمكماسػػييف يعمػػك عمػػى 
 .(ُ)الدكلي، كىك االمتياز األساسي الذم تنحدر منو أك تتفرع عنو كافة االمتيازات األخرل

كىػػذا المبػػدأ ىػػك مػػا القػػى مكانػػو كتجسػػيده فػػي قكاعػػد كأحكػػاـ القػػانكف الػػدكلي المعاصػػر، 
 كسنتناكؿ بياف ذلؾ في التالي:

  

                                  
كالفقيػػو  كػػالفك  كالمشػػار إلػػييـ لػػدل د. عمػػي صػػادؽ أبػػك ىيػػؼ، القػػانكف الدبمكماسػػي،  كمػػف ىػػؤالء الفقيػػاء الفقيػػو  فكشػػي ٌ ( ُ)

ـ، ُّٔٗ، د. محمػػػػد حػػػػافظ غػػػػانـ، مبػػػػادئ القػػػػانكف الػػػػدكلي العػػػػاـ، دار النيضػػػػة العربيػػػػة، القػػػػاىرة، ُٓٓمرجػػػػع سػػػػابؽ، ص
 .ُْٖك د. عائشة راتب، التنظيـ الدبمكماسي، مرجع سابؽ، صُٕٕص
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 حرمة شخص المب وث الدبموماسي وكرامتو: :أولً 
ـ لمعالقػػػػػػات الدبمكماسػػػػػػية عمػػػػػػى أف  ذات المبعػػػػػػكث ُُٔٗتػػػػػػنص اتفاقيػػػػػػة فيينػػػػػػا لعػػػػػػاـ 

كمنػػع  ،الدبمكماسػػي مصػػكنة فػػال يجػػكز إخضػػاعو ألم إجػػراء مػػف إجػػراءات القػػبض أك الحجػػز
 .(ُ)كؿ اعتداء عمى شخصو أك عمى حريتو أك عمى كرامتو 

مػػػى الدكلػػػة المعتمػػػد لػػػدييا التػػػزاـ ذك شػػػقيف، األكؿ: ىػػػك يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ الػػػنص أف ع
االمتنػػػاع عػػػف ممارسػػػة أم اعتػػػداء ميمػػػا كػػػاف نكعػػػو عمػػػى شػػػخص المبعػػػكث. كالثػػػاني: اتخػػػاذ 
جميع التػدابير المناسػبة لمنػع أم اعتػداء عمػى شخصػو أك عمػى ممكيتػو أك كرامتػو، كال يتحقػؽ 

لػػى: أف تػػنص فػػي قانكنيػػا الجنػػائي عمػػى يا كسػػيمتيف، األك يذلػػؾ إال باتخػػاذ الدكلػػة المعتمػػد لػػد
عقكبػػػة صػػػارمة كمشػػػددة لكػػػػؿ مػػػف يمػػػس بشػػػخص المبعػػػػكث الدبمكماسػػػي أك يمػػػتيف كرامتػػػػو، 
كتجسيدان لذلؾ إف قكانيف عقكبات أغمب الدكؿ قػد نصػت عمػى تجػريـ األفعػاؿ التػي مػف شػأنيا 

ا مػثالن المػادة كرتبت عمييا عقكبات أغمبيا صارمة كمني ،المساس بكرامة المبعكث الدبمكماسي
/ب( مف قانكف العقكبات اليمني التي نصت عمى أف: يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمػى ُٕٗ)

كػػؿ مػػف عػػاب عمنػػان فػػي حػػؽ ممػػؾ أك  يػػػاؿسػػنتيف أك بالغرامػػة التػػي ال تزيػػد عمػػى أربعػػة آالؼ ر 
رئػػػػيس دكلػػػػة أك ممثػػػػؿ لدكلػػػػة أجنبيػػػػة معتمػػػػدة لػػػػدل الجميكريػػػػة اليمنيػػػػة بسػػػػبب أمػػػػكر تتعمػػػػؽ 

 ، كالثانية: تكفير الحماية البكليسية عف طريؽ الشرطة.(ِ)تو بكظيف
( مػف ِٗكبذلؾ فإف أم حجػز أك اعتقػاؿ لممبعػكث الدبمكماسػي يعػد مخالفػان لػنص المػادة)

ـ كسػػمكؾ ال يثيػػر أيػػة صػػعكبة فػػي التفسػػير بأنػػو مخػػالؼ ُُٔٗاتفاقيػػة فيينػػا الدبمكماسػػية لعػػاـ 
 كتبعات تمؾ المخالفة. ،لممسئكلية الدكلية لقكاعد دكلية كيعرض الدكلة المعتمد لدييا

ذا ما اسػتدعت الضػركرة السػتيقاؼ المبعػكث لمتأكػد مػف شخصػيتو فيجػب الحػرص بػأال  كا 
يتعػػػػدل ذلػػػػؾ الكقػػػػت القصػػػػير لغػػػػرض التحقػػػػؽ مػػػػف ىكيتػػػػو مػػػػف خػػػػالؿ إجابتػػػػو عمػػػػى بعػػػػض 

اسػػي الػػذم االستفسػارات القميمػػة، كمػػا ال يجػػكز اتخػػاذ اإلجػػراءات لتشػػريح جثػػة المبعػػكث الدبمكم
تػػكفي لمتأكػػد مػػف مالبسػػات مكتػػو، كذلػػؾ نتيجػػة لحرمتػػو الشخصػػية كحصػػانتو القضػػائية، إذ أف 

 .(ّ)حتى بعد كفاتو ،حصانة شخص المبعكث يجب احتراميا
كتمتد حصانة المبعكث الدبمكماسػي الشخصػية إلػى أمتعتػو كحقائبػو الخاصػة، فتعفػى مػف 

أنيا تحكم عمى أشياء ال تشمميا اإلعفػاءات التفتيش مالـ يكجد مبررات جدية تستدعي الشؾ ب

                                  
 (.ِٗـ لمعالقات الدبمكماسية، المادة )ُُٔٗ اتفاقية فيينا لعاـ (ُ)
ـ، كمػػػف القػػػكانيف المماثمػػػة مػػػا نصػػػت عميػػػو المػػػادة ُْٗٗقػػػانكف الجػػػرائـ كالعقكبػػػات اليمنػػػي لعػػػاـ /ب( مػػػف ُٕٗ( المػػػادة )ِ)
 (.ُْٕـ بالقانكف رقـ)َََِٔـ كفقان ألخر تعديؿ ليا عاـُِٖٗ( عقكبات مصرم كالمعدلة عاـُِٖ)
، د. ناظـ عبدالكاحد الجاسكر، أسس كقكاعد العالقات َُٓنظيـ الدبمكماسي كالقنصمي، مرجع سابؽ، صد. عائشة راتب، الت( ّ)

 .ِْٕـ، صََُِػ ،ُطالدبمكماسية كالقنصمية، دليؿ عمؿ الدبمكماسي كالبعثات الدبمكماسية، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف، 
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ـ، حيػػػث نصػػػت المػػػادة ُُٔٗ( مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـُ/ّٔالمنصػػػكص عمييػػػا فػػػي المػػػادة)
( مػػػف االتفاقيػػػة ذاتيػػػا عمػػػى أف:  تعفػػػى األمتعػػػة الشخصػػػية لممبعػػػكث الدبمكماسػػػي مػػػف ِ/ّٔ)

تشػمميا اإلعفػاءات  التفتيش مػالـ تكجػد أسػباب تػدعكا إلػى االفتػراض بأنيػا تحػكم عمػى مػكاد ال
( مف ىده المادة، أك مكاد يحظر القانكف استيرادىا أك تصػديرىا ُالمنصكص عمييا في الفقرة)

أك مكاد تخضع ألنظمة الحجر الصحي في الدكلة المعتمد لدييا، كال يجكز إجراء التفتيش إال 
 بحضكر المبعكث الدبمكماسي أك ممثمو المفكض... .

 وث الدبموماسي وأموالو:: حماية مسكن المب ثانياً 
يتمتػع -ُـ لمعالقات الدبمكماسية عمػى أف  ُُٔٗ( مف اتفاقية فيينا لعاـَّتنص المادة)

المنزؿ الخاص الذم يقطنػو المبعػكث الدبمكماسػي بػذات الحصػانة كالحمايػة المتػيف تتمتػع بيمػا 
مػػػػع عػػػػدـ  تتمتػػػػع كػػػػذلؾ بالحصػػػػانة أكراقػػػػو كمراسػػػػالتو، كمػػػػا تتمتػػػػع بيػػػػا أمكالػػػػو-ِدار البعثػػػة 

 ( .ُّ( مف المادة )ّاإلخالؿ بأحكاـ الفقرة)
كيتضح مف خالؿ النص أف حصانة سكف المبعكث الدبمكماسي في الدكلة المعتمد لدييا 

، أك (ُ)محصف، كعمييا أف تتخػذ الكسػائؿ الالزمػة لحمايػة سػكف المبعػكث الدبمكماسػي الخػاص
  .(ّ)بمكافقتو الصريحة، كمقر عممو الرسمي فال يجكز الدخكؿ إال (ِ)المؤقت

كقػد جػرت العػادة أف يكػكف سػكف رئػيس البعثػػة فػي مقرىػا الرسػمي، لكػف ال يمنػع ذلػػؾ أف 
يكػػكف لػػو مسػػكف خػػاص بػػو فيتمتػػع بػػنفس الحمايػػة، أمػػا بقيػػة أفػػراد البعثػػة فمكػػؿ مػػنيـ مسػػكنو 

أـ ، كسػػكاءن كػػاف السػػكف ممكػػان لمدكلػػة المعتمػػدة أـ باإليجػػار أـ مسػػكف مؤقػػت كجنػػاح (ْ)الخػػاص
غرفػػة فػػي فنػػدؽ، كمػػا يحصػػؿ فػػي بعػػض الػػدكؿ الفقيػػرة مػػف دكؿ العػػالـ الثالػػث كالتػػي ال يكجػػد 
لدييا بيكت كافية لسكف مبعكثييا، لذلؾ فػإنيـ يقيمػكف فػي فنػادؽ أثنػاء ممارسػة ميػاميـ، ككػؿ 
مػا فػػي األمػػر أف تمػؾ األمػػاكف تتمتػػع بحصػانة كاممػػة مػػع كػؿ مػػا بػػداخميا، حتػى تتػػكفر الراحػػة 

، كحتػى لػك كانػت إقامػة (ٓ)ة لممبعكث الدبمكماسػي ليقػـك بػأداء ميامػو عمػى خيػر كجػوكالطمأنين
 .(ٔ)المبعكث فيو بصفة مؤقتة مثؿ المصيؼ أك المشتى أك المنزؿ الريفي

                                  
المعاصرة بػيف النظريػة كالتطبيػؽ، دار النيضػة العربيػة، القػاىرة، الطبعػة د. سيد إبراىيـ الدسكقي، العالقات الدبمكماسية ( ُ)

 .ُُِـ، صََِٕاألكلى، 
 .ُُٔد. عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ، ص( ِ)
 .ّٓ-ّْد. سييؿ حسيف الفتالكم، الحصانة القضائية لممبعكث الدبمكماسي، مرجع سابؽ، ص( ّ)
 .ُُٔسابؽ، صالمرجع ال، د. عمي صادؽ أبك ىيؼ( ْ)
 كما بعدىا. ُٖٕـ، صُٖٔٗ، ُطد. محمكد خمؼ، النظرية كالممارسة الدبمكماسية، المركز الثقافي العربي، بيركت،  (ٓ)
 .ِْٓ، د. عمي حسيف الشامي، مرجع سابؽ، صُُٔسابؽ، صالمرجع الد. عمي صادؽ أبك ىيؼ،  (ٔ)
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كبمقتضى ىذه الحصانة ال يجكز لمسمطات المحمية دخكؿ سكف المبعكث أك اقتحامػو أك 
ك حجز أك تنفيذ إال إذا حصؿ مكافقة صػريحة إلحاؽ الضرر بو أك إجراء تفتيش أك استيالء أ
 .(ُ)حتى كلك كاف ىناؾ صدكر حكـ قضائي ،مف المبعكث الدبمكماسي بالدخكؿ أك التفتيش

كما أف حصانة سكف المبعكث تقتضي عدـ جكاز إعالف المحاضر النيابية أك القضػائية 
انكنية، كال يمكف االحتجػاج فييا كأم إعالف بيذه الصكرة يعد باطالن كال يترتب عميو أية آثار ق

 .(ِ)بو لسرياف الميعاد القانكني أك لقطع التقادـ
كمػف األىميػة بمكػػاف أف نشػير ىنػا إلػػى أف عمػى الدكلػة المعتمػػد لػدييا أف تضػمف سػػالمة 

عمييػػػا أك خضػػػكعيا لمرقابػػػة  االطػػػالعمراسػػػالت المبعػػػكث كأكراقػػػو الخاصػػػة كمسػػػتنداتو كعػػػدـ 
المحمية، كما ال يجكز أف تككف أمتعتو الشخصية مكضع تفتيش مف قبؿ السمطات األمنية أك 
الجمركية أك مف قبؿ أم شخص آخر أثناء دخكلو كخركجو مف الدكلػة المعتمػد لػدييا، كمػا ال 

م ذلػػؾ عمػػى يجػكز حجػػز أك تفتػػيش سػػيارة المبعػػكث الدبمكماسػي أك فتحيػػا دكف مكافقتػػو، كيسػػر 
 .(ّ)أية كسيمة أخرل يممكيا كيستخدميا في تنقالتو كطائرة أك سفينة كغيرىا

 القرع الثاني
 عدم خضوع المب وث الدبموماسي لقضاء الدولة الم تمد لدييا

يتمتػػػع المبعػػػكث الدبمكماسػػػي فػػػي الدكلػػػة المعتمػػػد لػػػدييا بالحصػػػانة القضػػػائية، فػػػال يجػػػكز 
أك ، كيرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى أف الحكمػػػة مػػػف الحصػػػانة ىػػػي  إخضػػػاعو لمقضػػػاء الجنػػػائي أك المػػػدني

ضماف استقالؿ المبعكث الدبمكماسي كي يؤدم ميامػو المككمػة إليػو مػف بمػده فػي حريػة تامػة، 
لدكلػػػػة ذات سػػػػيادة  ممػػػػثالن بعيػػػػدان عػػػػف طائمػػػػة قػػػػانكف الدكلػػػػة المعتمػػػػد لػػػػدييا، كلكػػػػكف المبعػػػػكث 

ذه السػيادة كاالسػتقالؿ مػف أىػـ مبػػادئ فحصػانتو رمػزان السػتقالؿ دكلتػو كسػيادتيا باعتبػار أف ىػ
 ميثاؽ األمـ المتحدة التي جسدت مبدأ المساكاة بيف الدكؿ، كما سيأتي تكضيحو في التالي:

 : عدم خضوع المب وث الدبموماسي لمقضاء الجنائي:أولً 
ـ لمعالقات الدبمكماسية عمى أنػو:   يتمتػع ُُٔٗ( مف اتفاقية فيينا لعاـُّتنص المادة )

 المبعكث الدبمكماسي بالحصانة القضائية فيما يتعمؽ بالقضاء الجنائي لمدكلة المعتمد لدييا .
كبمقتضػػػى نػػػص ىػػػذه المػػػادة فػػػإف المبعػػػكث الدبمكماسػػػي يتمتػػػع باإلعفػػػاء مػػػف الخضػػػكع 
لممحػػػاكـ الجنائيػػػة فػػػي الدكلػػػة المعتمػػػد لػػػدييا، كقػػػد جػػػاءت الصػػػيغة عمػػػى صػػػفة اإلطػػػالؽ، أم 

كأيػان كانػت  –جنائيػة أك جنحػة أك مخالفػة  –التػي يرتكبيػا المبعػكث بغض النظر عف الجريمة 

                                  
 .ُُْصالدبمكماسية، مرجع سابؽ، د. عمي حسيف الشامي،  (ُ)
 .ُٖٕمرجع سابؽ، ص القانكف الدبمكماسي، د. عمي صادؽ أبك ىيؼ،( ِ)
د. أحمػد أبػك الكفػاء، قػػانكف العالقػات الدبمكماسػية كالقنصػمية)عممان كعمػػالن( مػع إشػارة خاصػة لمػػا ىػك مطبػؽ فػي مصػػر، ( ّ)

 .ِِْـ، صُٔٗٗ – ُٓٗٗدار النيضة العربية، القاىرة، 
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عقكباتيا، كقد ترسخ مبدأ إعفاء المبعكث الدبمكماسي مف القضػاء الجنػائي فػي الدكلػة المعتمػد 
حتػػػى فػػػي األحػػػكاؿ التػػػي تكػػػكف ماسػػػة بػػػأمف الدكلػػػة، كمػػػا لػػػك قػػػاـ  ،لػػػدييا فػػػي عالقػػػات الػػػدكؿ

دكلة المعتمد لدييا، أك سعى إلشػعاؿ الثػكرة أك قمػب نظػاـ عمى ال بالتآمرالمبعكث الدبمكماسي 
الحكـ فييا، فال تممؾ الدكلة القبض عميػو أك حبسػو أك تقديمػو لممحاكمػة، كلػيس ليػا سػكل أف 

 .(ُ)كتطمب منو مغادرة اإلقميـ ،تعمنو شخص غير مرغكب فيو
دكلػة، فػال حتى كلك فرض أف استخدـ المبعػكث الدبمكماسػي القػكة الماديػة ضػد سػمطات ال

يحػػؽ ليػػا أف تسػػتخدـ ضػػده أم أسػػمكب مػػف أسػػاليب العنػػؼ إال بالقػػدر الػػالـز الػػذم ال يتعػػدل 
كمنعػػو مػػف االسػػتمرار فيػػو لحػػيف مغادرتػػو إقميميػػا،  ،الػػدفاع عػػف نفسػػيا لكقػػؼ اعتػػداء المبعػػكث

فيحػػؽ ليػػا مػػثالن أف تحػػيط الػػدار عنػػد االقتضػػاء بالحراسػػة الالزمػػة كمرافقتػػو إلػػى إحػػدل مػػكانئ 
 .(ِ)بالد التي سيغادر منياال

قضاء  المثكؿ أماـ كمبدأ عدـ خضكع المبعكث لقضاء الدكلة المعتمد لدييا ال يعفيو عف
دكلتػػو عػػف أم جػػـر اقترفػػو فػػي الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا، فيحػػؽ لمدكلػػة المعتمػػد لػػدييا أف تطالػػب 
دكلػػة المبعػػكث بمحاكمتػػو أمػػاـ محاكميػػا إذا مػػا ثبتػػت إدانتػػو عػػف أم جريمػػة ارتكبيػػا فػػي البمػػد 
المعتمػػػػد لديػػػػو، كذلػػػػؾ مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو صػػػػراحة اتفاقيػػػػة فيينػػػػا بقكليػػػػا أف:  يتمتػػػػع المبعػػػػكث 

اسػػػػػي بالحصػػػػػانة القضػػػػػائية فػػػػػي الدكلػػػػػة المعتمػػػػػد لػػػػػدييا ال يعفيػػػػػو مػػػػػف قضػػػػػاء الدكلػػػػػة الدبمكم
 .(ّ)المعتمدة 

كىنا قد يثكر السؤاؿ في حالة ما يقدـ المبعكث الدبمكماسي عمى اقتراؼ جـر ترتب عمػى 
ذلػػؾ إعالنػػو شػػخص غيػػر مرغػػػكب فيػػو مػػف قبػػؿ الدكلػػة المعتمػػػد لػػدييا، كطمبػػت منػػو مغػػػادرة 

ب دكلتو بأف تمكأت كماطمت في سحب مبعكثيا، فينا يحؽ لسمطات الدكلة إقميميا، كلـ تتجاك 
كتنيػػي بػذلؾ تمتعػػو  ،فػي البعثػػة الدبمكماسػية عضػػكان المعتمػد لػػدييا أف تػرفض اعتبػػار المبعػكث 

( مػػف ذات ِ/ٗكذلػػؾ مػػا نصػػت عميػػو المػػادة) ،بالحصػػانات كاالمتيػػازات التػػي كانػػت مقػػررة لػػو
لػػة المعتمػػد لػػدييا أف تػػرفض االعتػػراؼ بالشػػخص المعػػيف فػػردان االتفاقيػػة بقكليػػا:  ال يجػػكز لمدك 

فػػي البعثػػة إذا رفضػػت الدكلػػة المعتمػػدة أك قصػػرت خػػالؿ فتػػرة معقكلػػة مػػف الػػزمف عػػف الكفػػاء 
 .(ْ)( مف ىذه المادة ُبالتزاماتيا المترتبة عمييا بمكجب الفقرة )

                                  
 .ِْٕـ، صََِّصالح الديف عامر، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  د.( ُ)
 .ُٖٔد. عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ، ص( ِ)
 (.ْ/ُّـ لمعالقات الدبمكماسية، المادة )ُُٔٗ( اتفاقية فيينا لعاـّ)
يجكز لمدكلة المعتمد لدييا، في جميػع األكقػات كبػدكف -ُ( مف ذات االتفاقية نصت عمى أنػػو:  ٗ( عممان عمى أف المادة )ْ)

بياف أسباب قرارىا، أف تعمف لمدكلة المعتمدة أف رئيس البعثة أك أم مكظؼ دبمكماسي فييػا شػخص غيػر مرغػكب فيػو أك أف 
الة تقـك الدكلة المعتمدة، حسب االقتضاء إما باستدعاء الشػخص المعنػي أك أم مكظؼ آخر فييا غير مقبكؿ. كفي ىذه الح

عالنو شخص غير مرغكب فيو أك غير مقبكؿ قبؿ كصكلو إلى   قميـ الدكلة المعتمد لدييا .إبإنياء خدمتو في البعثة، كا 
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فػػي الدكلػػة المعتمػػد  كبػػذلؾ تعػػد قاعػػدة عػػدـ خضػػكع المبعػػكث الدبمكماسػػي لممحػػاكـ الجنائيػػة
لػػدييا مػػف القكاعػػد القانكنيػػة الدكليػػة اآلمػػرة التػػي يجػػب العمػػؿ بمقتضػػاىا كعػػدـ مخالفتيػػا باعتبارىػػا 
إحػػػدل أساسػػػات المحافظػػػة عمػػػى إدامػػػة العالقػػػات السػػػممية بػػػيف الػػػدكؿ، كيتعػػػيف عمػػػى المحػػػاكـ 

 في نظر الدعكل. الجنائية في الدكلة المعتمد لدييا أف تقضي مف تمقاء نفسيا بعدـ اختصاصيا
 : إعقاء المب وث الدبموماسي من الخضوع لمقضاء المدني واإلداري:ثانياً 

 يتمتػع ـ لمعالقػات الدبمكماسػية عمػى أنػو: ُُٔٗ( مف اتفاقيػة فيينػا لعػاـُّنصت المادة)
المبعػػكث الدبمكماسػػي بالحصػػػانة القضػػائية فيمػػػا يتعمػػؽ بالقضػػػاء الجنػػائي فػػػي الدكلػػة المعتمػػػد 

الػدعاكم العينيػة المتعمقػة  -ككذلؾ بقضائيا المػدني كاإلدارم إال فػي الحػاالت التاليػة: أ ،لدييا
باألمكاؿ العقارية الخاصة الكائنة في إقميـ الدكلة المعتمد لدييا. مػالـ تكػف حيازتػو ليػا بالنيابػة 

الػػػدعاكم المتعمقػػة بشػػػئكف اإلرث  -عػػف الدكلػػة المعتمػػػدة السػػتخداميا فػػػي أغػػراض البعثػػة. ب
أك مػػديران أك كريثػػان أك مكصػػى لػػو، كذلػػؾ باإلحالػػة عػػف  منفػػذان الزكػػاة كالتػػي يػػدخؿ فييػػا بكصػػفة ك 

الػػػدعاكم المتعمقػػػة بػػػأم نشػػػاط مػػػدني أك تجػػػارم -نفسػػػو ال بالنيابػػػة عػػػف الدكلػػػة المعتمػػػدة،  جػػػػ
 .يمارسو في الدكلة المعتمد لدييا خارج نطاؽ ميامو الرسمية 

تمتػػع المبعػػكث الدبمكماسػػي بالحصػػانة أمػػاـ  كالمالحػػظ مػػف خػػالؿ الػػنص أف األصػػؿ ىػػك
القضاء المدني كاإلدارم فػي الدكلػة المعتمػد لػدييا، فػال يجػكز أف ترفػع ضػده دعػكل أمػاـ ىػذه 
المحػػاكـ إداريػػة كانػػت أـ مدنيػػة، متػػى مػػا كانػػت األعمػػاؿ التػػي يقػػـك بيػػا تػػدخؿ فػػي أغػػراض 

ثناءات التػػػي تجيػػػز رفػػػع البعثػػػة، كيمثػػػؿ فييػػػا دكلتػػػو كلحسػػػابيا، غيػػػر أف ىنػػػاؾ بعػػػض االسػػػت
ضػد المبعػكث الدبمكماسػي، كذلػؾ إذا مػارس أعمػاالن  اإلداريػةالدعكل أمػاـ المحػاكـ المدنيػة أك 

 .(ُ)تعكد عميو بالنفع الخاص، أك أعماالن يقـك بيا أصالة عف نفسو ال بالنيابة عف دكلتو
األمػف العػػاـ كىنػا تجػدر اإلشػارة إلػى أف كافػة الػدكؿ تسػػعى مػف خػالؿ قكانينيػا إلػى حفػظ 

كالصحة العامة كالسكينة العامة، فتعرض مثالن شػركط خاصػة إلقامػة المبػاني مراعػاة لمتنسػيؽ 
داخػػؿ المػػدف كأحكػػاـ خاصػػة بالمحافظػػة عمػػى الصػػحة العامػػة أك بأنظمػػة المػػركر كالسػػير كمػػا 
شابو ذلؾ، كقد تفػرض حظػر ارتيػاد منػاطؽ معينػة أك تفػرض حظػر تجػكاؿ فػي أكقػات محػددة 

ف في إقميميا دكف استثناء فيجب عمى المبعكثيف الدبمكماسييف مراعاة ىذه األحكػاـ عمى كؿ م
دكف أف يككف بالتزاميـ، أم إخالؿ بحصاناتيـ كامتيازاتيـ، فيتعيف عمى المبعكث الدبمكماسػي 
مثالن أف يحصؿ عمى ترخيص مف السمطات المختصة بكؿ ما تطمب ىذه المػكائح كغيرىػا مػف 

 .(ِ)ؿ عمى ترخيص بشأنوقكانيف تتطمب الحصك 
                                  

النيضػػػة العربيػػػػة، القػػػػاىرة، د. حامػػػد سػػػػمطاف، د. عائشػػػة راتػػػػب، د. صػػػالح الػػػػديف عػػػامر، القػػػػانكف الػػػدكلي العػػػػاـ، دار ( ُ)
 .ُُٗـ، صُٖٕٗ

 .ُٔٔد. عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ، ص( ِ)
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ـ لمعالقػات الدبمكماسػية التػزاـ المبعػكث بػاحتراـ ُُٔٗكفي ذلؾ أكدت اتفاقيػة فيينػا لعػاـ 
( عمى أنو:  يجػب عمػى جميػع ُْقكانيف البمد المعتمد لديو كعدـ اإلخالؿ بيا، فنصت المادة)

الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا المنتفعػػيف باالمتيػػازات كالحصػػانات مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ بيػػا احتػػراـ قػػكانيف 
كبطبيعة الحػاؿ إذا انتيػؾ المبعػكث الدبمكماسػي تمػؾ المػكائح كالقػكانيف كلػـ يمتػـز بيػا  كأنظمتيا.

كلكنيػا  ،اإلداريػةفال يمكف لسمطات الدكلة المعتمد لدييا أف تخضعو لممحاكمػة أمػاـ محاكميػا 
تتبع الطرؽ الدبمكماسية  في الكقت نفسو التقؼ مكتكفة األيدم أماـ تمؾ التصرفات كعمييا أف

كػػأف تمفػػت نظػػر الدبمكماسػػي المخػػالؼ كديػػان كتػػدعكه إلػػى اتبػػاع القكاعػػد المعمػػكؿ بيػػا، فػػإف لػػـ 
يسػتجيب كاسػتمر عمػى تمػؾ التصػػرفات فتقػـك بتقػديـ شػككل إلػػى حككمػة دكلتػو كليػا أف تطمػػب 

 .(ُ)منيا استدعائو كمسائمتو عف تصرفاتو المخالفة
 الشيادة والتنازل عن الحصانة:: اإلعقاء من أداء ثالثاً 
 اإلعقاء من أداء الشيادة: -1

ـ لمعالقػػات الدبمكماسػػية عمػػى أنػػو:  ال ُُٔٗ( مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ ُّنصػػت المػػادة)
يتضػػػػػح مػػػػف خػػػػػالؿ الػػػػػنص أف المبعػػػػػكث  يمػػػػـز المبعػػػػػكث الدبمكماسػػػػػي بػػػػأف يػػػػػؤدم الشػػػػػيادة .

، كىػػذه اأمػػاـ سػػمطات البمػػد المعتمػػد لػػدييالدبمكماسػػي لػػيس ممزمػػان كال مجبػػران بػػأف يػػدلي بشػػيادتو 
ـ، إال أف ىنػاؾ ُُٔٗقاعدة عامة مطمقة لـ يرد عمييا استثناء في نصكص اتفاقيػة فيينػا لعػاـ

اسػتثناء أدبػػي يكصػػيو كاقػػع الحػػاؿ كالممارسػػة كتتطمػػب حتميػػة العدالػػة إلظيػػار الحػػؽ كمسػػاعدة 
كث حاسػػمة كمػػؤثرة لككنػػو مػػثالن المحكمػػة لبنػػاء حكميػػا بالعػػدؿ، السػػيما كأف تكػػكف شػػيادة المبعػػ

ىك الشاىد الكحيد لكاقعة قتؿ كقعػت أمامػو، إلػى جانػب اعتبػارات أخػرل منيػا حسػف العالقػات 
الدكليػػػة كغيرىػػػا مػػػف االعتبػػػارات، ففػػػي ىػػػذه الحالػػػة تكػػػكف حريػػػة االختيػػػار لممبعػػػكث فػػػي أدائػػػو 

س مػا يمنػع أف يختػار إذا لمشيادة الدبمكماسية كبالكسيمة المناسبة التي يراىا أكثر مالئمػة، كلػي
شػػػػػيادتو مباشػػػػػرة أمػػػػػاـ المحكمػػػػػة المختصػػػػػة أك بػػػػػالطرؽ بشػػػػػاء الكسػػػػػيمة العامػػػػػة بػػػػػأف يػػػػػدلي 

كمثػػكؿ المبعػػكث أمػػاـ سػػمطات الدكلػػة المعتمػػد  .(ِ)الدبمكماسػػية، فػػاألمر متػػركؾ لكامػػؿ تقػػديره
ىػػذه  لػػدييا لػػإلدالء بشػػيادتو ال يعنػػي ذلػػؾ التنػػازؿ عػػف حصػػانتو، كبالتػػالي ال يجػػكز لسػػمطات

كمػا ال يمكػف إكػراه المبعػكث  .(ّ)الدكلة محاكمتو أك اتخػاذ أم إجػراء قػانكني أك قضػائي ضػده
لػػإلدالء بشػػيادتو حتػػى كلػػك كػػاف قػػد تقػػدـ بشػػككل إلػػى البػػكليس ضػػد شػػخص اعتػػدل عميػػو أك 

 عمى ممتمكاتو كلممحكمة أف ترفض قبكؿ الدعكل لنقص الشيادة كدليؿ إثبات.

                                  
(1)  Oppenheim, L: "International law", vol. l. pace, edited by h. Lauterpacht, 8th ed., London, 
Longmans, Green and co., 1955, P. 247. 

 .ٖٓٓالشامي، الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( د. عمي حسيف ِ)
 .َِٓ( د. أحمد أبك الكفاء، قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع سابؽ، صّ)
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 التنازل عن الحصانة: -2
ألة التنازؿ عف الحصانة القضائية يكتنفيا بعض الغمكض، نظران لممارسات تطبيقػات مس

كحي مػػػف سػػػمكؾ الدبمكماسػػػي، محػػػاكـ بعػػػض الػػػدكؿ، كبػػػاألخص التنػػػازؿ الضػػػمني الػػػذم يسػػػت
كعػػدـ دفعػػو لحصػػانتو عنػػدما يكػػكف مػػدعى عميػػو...إلخ،  ،ف الجمسػػات أثنػػاء المرافعػػةعػػكغيابػػو 

ـ لمعالقػػات الدبمكماسػػية حاسػػمة ليػػذا المكضػػكع، ُُٔٗكلكػػؿ ذلػػؾ جػػاءت اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 
يجػػػكز لمدكلػػػة المعتمػػػدة أف -ُـ عمػػػى أنػػػو: ُُٔٗ( مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـِّفنصػػػت المػػػادة)

لدبمكماسػػي كاألشػػخاص المتمتعػػكف تتنػػازؿ عػػف الحصػػانة القضػػائية التػػي يتمتػػع بيػػا المبعػػكث ا
ال يحػؽ لممبعػكث  -ّيككف التنازؿ صريحان في جميع األحػكاؿ. -ِ(. ّٕبيا بمكجب المادة )

( إف أقاـ أية دعػكل، ّٕالدبمكماسي أك لمشخص المتمتع بالحصانة القضائية بمكجب المادة )
لطمػػػػػب االحتجػػػػػاج بالحصػػػػػانة القضػػػػػائية بالنسػػػػػبة إلػػػػػى أم طمػػػػػب عػػػػػارض يتصػػػػػؿ مباشػػػػػرة با

إف التنػػازؿ عػػف الحصػػانة القضػػائية بالنسػػػبة إلػػى أيػػة دعػػكل مدنيػػة أك إداريػػػة ال -ْاألصػػمي.
ينطكم عمى أم تنازؿ عف الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكـ بػؿ البػد فػي ىػذه الحالػة األخيػرة 

كنالحػظ ىنػا أف الفقػرة الثانيػة قػد حسػمت بعػدـ االعتػداد بالتنػازؿ الضػمني  مف تنػازؿ مسػتقؿ .
كانت جنائية أـ مدنيػة،  سكاءن الحصانة القضائية، كيجب أف يككف صريحان في كؿ قضية عف 

بمعنػػػى يجػػػب أف يكػػػكف خطيػػػان كيبػػػرزه أمػػػاـ المحػػػاكـ ذات الصػػػمة بالمكضػػػكع كػػػي يتسػػػنى ليػػػا 
، كىػػػذا مػػا يعػػػرؼ بالخاصػػية الشػػػكمية بالتنػػازؿ، حيػػػث أف (ُ)النظػػر فػػػي الػػدعكل المقامػػػة عميػػو

تحقيؽ معو ال يعد تنازالن بؿ يجب أف تعقب ذلؾ مكافقتيا عمى تنازليػا مكافقة دكلة المبعكث بال
عماالن بأحكاـ النص) .(ِ)عف حصانتو القضائية بصكرة مستقمة ككاضحة ( مػف اتفاقيػة ِ/ِّكا 

ـ فقد اتجيت الدكؿ إلى عمؿ مكحد بتطبيقيػا، كمثػاالن لػذلؾ حكمػت المحكمػة ُُٔٗفيينا لعاـ 
بأنو:  ال يجكز افتراض التنازؿ عػف الحصػانة القضػائية بسػبب ـ ُٖٖٗالعميا في البرازيؿ عاـ

 .(ّ)أف الدكلة األجنبية لـ تجب عمى بالغ اإلحضار 
تغيػػػب المبعػػػكث الدبمكماسػػػي عػػػف حضػػػكر  دعنػػػ أيضػػػان كمػػػا ال يجػػػكز أف يعػػػرض التنػػػازؿ 

كلكنػػو لػػـ يقػػدـ دفعػػو بالحصػػانة فػػي مكضػػكع الػػدعكل المقامػػة  ،جمسػػات المحاكمػػة أك حضػػكره
  عميو.

                                  
 .ِِّـ، الطبعة األكلى، صََِِ( د. عال الديف عامر، الكظيفة الدبمكماسية، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، ُ)
اسػػػية بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػؽ، دار الثقافػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، عمػػػاف، الطبعػػػة األكلػػػى، ( د. سػػػييؿ حسػػػيف الفػػػتالكم، الدبمكمِ)

 .َُِـ، صََِٔاإلصدار األكؿ ، 
 .َُّ( د. ناظـ عبدالكاحد الجاسكر، أسس كقكاعد العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع سابؽ، صّ)
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 ادلثحث انثاوً
 اوتٍاكاخ َجتاَساخ قُاعذ احلصاوح انذتهُماسٍح 

ـ ُُٔٗلحصػػػػانة الدبمكماسػػػػية كالمبمػػػػكرة باتفاقيػػػػة فيينػػػػا لعػػػػاـاممػػػػا الشػػػػؾ فيػػػػو أف قكاعػػػػد 
لمعالقات الدبمكماسية قد القت مف خالؿ التطبيؽ كممارسات الدكؿ خركقات كتجػاكزات ترتػب 

 ت الدكليػػة كالتػي كصػػمت أحيانػػان إلػػى قطػػع العالقػػاتعمػى آثارىػػا اإلخػػالؿ بالمعاىػػدات كالعالقػػا
 كمكاثيقيا الدكلية.المتحدة ، كىك ما ال تبتغيو األمـ بيف بعض الدكؿ

كمػػا أثبتػػو الكاقػػع فػػي حقػػؿ الممارسػػة الدكليػػة لقكاعػػد الحصػػانة الدبمكماسػػية أف الخركقػػات 
بسمطاتيا كقكانينيا كأفرادىا، أك كالتجاكزات ال تخرج مف أف تقترفيا الدكلة المعتمد لدييا ممثمة 

تكػػكف الخركقػػػات كالتجػػػاكزات مػػػف قبػػؿ الدكلػػػة المعتمػػػدة ممثمػػػة بػػأفراد بعثاتيػػػا الدبمكماسػػػية فػػػي 
 كذلؾ ما سنتناكلو في المطمبيف التاليف: ،الدكؿ المعتمد لدييا

 المطمب األكؿ: انتياكات قكاعد الحصانة الدبمكماسية مف قبؿ الدكلة المعتمد لدييا.
 الدبمكماسي لحصانتو الدبمكماسية.طمب الثاني: تجاكزات المبعكث الم

 املطلب األول
 اىتهاكات قواعد احلصاىة الدبلوماسية مً قبل الدولة املعتند لديها

تعػػػد الحصػػػانة الدبمكماسػػػية مػػػف القكاعػػػد القانكنيػػػة الدكليػػػة التػػػي ليػػػا صػػػفة اإللػػػزاـ، حيػػػث 
الدبمكماسية، كبالتالي يجب عمى الدكؿ احتراميػا  ـ لمعالقاتُُٔٗتضمنتيا اتفاقية فيينا لعاـ 

 كعدـ اإلخالؿ بيا أك استغالليا أك تجاكزىا. ،كااللتزاـ بتنفيذىا
كتككف الدكلة المعتمد لدييا مخمة أك متجػاكزة لقكاعػد الحصػانة الدبمكماسػية عنػدما تنتيػؾ 

المقيمػػػػيف عمػػػػى تمػػػػؾ الحصػػػػانة مػػػػف جيػػػػة سػػػػمطاتيا أك مػػػػف قبػػػػؿ مكاطنييػػػػا أك مػػػػف األجانػػػػب 
المعتمد لػدييا مػا يترتػب عمػى خركقػات كتجػاكزات الحصػانة  ةأراضييا، كفي ذلؾ تتحمؿ الدكل

الدبمكماسية مف تبعات كالمـك الدكلي كالمسئكلية الدكلية كتقػديـ الترضػية، كبيػاف ذلػؾ سػنتناكلو 
 في فرعيف عمى النحك التالي:

 تيا الدبمكماسية.الفرع األكؿ: إخالؿ الدكلة المعتمد لدييا بتعيدا
 الفرع الثاني: تحمؿ الدكلة المعتمد لدييا تبعات خرقيا لحصانة المبعكث الدبمكماسي.

 القرع ا ول
 إخالل الدولة الم تمد لدييا  بت يداتيا الدبموماسية

ـ لمعالقػػػات الدبمكماسػػػية ليػػػا صػػػفة اإللػػػزاـ ُُٔٗتعػػػد قكاعػػػد كأحكػػػاـ اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ 
ب عمى الدكؿ احتراميا كالعمؿ عمى تنفيذ مػا تضػمنتو نصػكص قكاعػدىا، الدكلي، كبالتالي يج

كتعتبر الدكلة مخمة إذا لـ تقـ بعكس ما تضمنتو االتفاقية الدبمكماسية فػي تشػريعاتيا كقكانينيػا 
( مػف ْٔإلػى مػا نصػت عميػو المػادة) اسػتنادان كذلػؾ  ،الكطنية بعد أف تكػكف قػد صػادقت عمييػا
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بشػػأف قػػانكف المعاىػػدات التػػي تػػنص عمػػى أنػػو: ال يجػػك ز ألم دكلػػة ـ ُٗٔٗاتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ
أف تتمسػػػؾ بػػػأف التعبيػػػر عػػػف ارتضػػػائيا االلتػػػزاـ بمعاىػػػدة قػػػد تػػػـ بالمخالفػػػة لحكػػػـ فػػػي قانكنيػػػا 
الػػداخمي يتعمػػؽ باالختصػػاص بػػإبراـ المعاىػػدات كسػػبب إلبطػػاؿ رضػػاىا، إال إذا كػػاف إخػػالالن 

( مػف ذات ِٔعػد قانكنيػا الػداخمي ، ككػذلؾ المػادة)كاضحان بقاعدة ذات أىمية جكىريػة مػف قكا
االتفاقية التي نصت عمى أنو:  كؿ معاىدة نافذة تككف ممزمة ألطرافيا كعمػييـ تنفيػذىا بحسػف 

( عمػػى ْٔ( مػػف ذات االتفاقيػػة  مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ بػػنص المػػادة)ِٕنيػػة ، كمػػا نصػػت المػػادة)
لػػػػداخمي كسػػػػبب لعػػػػدـ تنفيػػػػذ ىػػػػذه معاىػػػػدة أف يتمسػػػػؾ بالقػػػػانكف افػػػػي الأنػػػػو: ال يجػػػػكز لطػػػػرؼ 

 .(ُ)المعاىدة 
حتى لك لـ يجد  ،كعميو: فإف تمؾ القكاعد القانكنية الدكلية تصبح ممزمة لمقاضي الداخمي

ليػػا نصػػػان يمجػػػأ إليػػو فػػػي القػػػكانيف النافػػذة، كمنيػػػا قكاعػػػد الحصػػانة الدبمكماسػػػية التػػػي تضػػػمنتيا 
 ـ.ُُٔٗاتفاقية فيينا لعاـ 

كىػػػذا مػػػالـ نجػػػده فػػػي حيثيػػػات أحكػػػاـ بعػػػض المحػػػاكـ الكطنيػػػة، كيكفػػػي أف نستشػػػيد ىنػػػا 
بحيثيات أحد أحكاـ المحاكـ اليمنية عند نظرىا لقضايا تتعمؽ بمحاكالت اغتياؿ الدبمكماسييف، 

كىػي التػي مػف كاجبيػا تحريػؾ الػدعكل عمػى أسػاس قكاعػد  -أيضػان –كما أف النيابة تجيؿ ذلؾ 
عتػػرؼ بيػػا دسػػتكريان كالمصػػادؽ عمييػػا مػػف قبػػؿ الدكلػػة اليمنيػػة، كاسػػتنادان إلػػى القػػانكف الػػدكلي الم

قػػانكف الجػػرائـ كالعقكبػػػات كاإلجػػراءات الجزائيػػة المػػػذيف لػػـ يعطيػػا خصكصػػػية لجػػرائـ االعتػػػداء 
عمى الدبمكماسييف المعتمديف لدل اليمف، كخصكصية ىذا النكع مف الجرائـ ما تزاؿ قائمة في 

تشػػػػريع خػػػػاص لحصػػػػانات الدبمكماسػػػػييف يتطػػػػابؽ كالتعيػػػػدات الدكليػػػػة  نظرنػػػػا ألف عػػػػدـ إيجػػػػاد
كالتزاماتيػػا يجعػػؿ األحكػػاـ ال تفػػي بػػالردع المطمػػكب ضػػد المجػػرميف الػػذيف يحػػاكلكف اسػػتغالؿ 

 .(ِ)ضعؼ التشريع اليمني المتعمؽ بيذا النكع مف الجرائـ
المعتمد لدييا متجاكزة كالمتتبع لكاقع الحاؿ كالممارسة يجد أكثر حاالن ما تككف فيو الدكلة 

لقكاعػػد حصػػانة المبعػػكث الدبمكماسػػػي ىػػي حالػػة الضػػركرة التػػػي تسػػتدعييا لمػػدفاع عػػف أمنيػػػا 
القكمي لدفع الضػرر النػاجـ عػف تجػاكزات المبعػكث الدبمكماسػي لحصػانتو القضػائية التػي مػف 

ه الدكلػة عمػى شأنيا المساس بسػيادتيا ككيانيػا أك اإلخػالؿ بقكانينيػا الكطنيػة النافػذة، فتقػدـ ىػذ
تصرفات ىي في الحقيقة مشركعة، إال أنيا تعد مخالفة لقكاعد الحصػانة إذا مػا تجػاكزت ىػذه 
الكسػػػائؿ أك التصػػػرفات حالػػػة الضػػػركرة المشػػػركطة بعػػػدـ التعسػػػؼ، كذلػػػؾ كػػػكف معيػػػار حالػػػة 

                                  
 ـ لقانكف المعاىدات.ُٗٔٗ( اتفاقية فيينا لعاـ ُ)
ىػػ ُِْٔ( لعاـ ّٔىػ في القضية الجزائية المتخصصة رقـ)ُِْٕ/ب( لعاـٕكـ الصادر بشأف القضية رقـ)( منطكؽ الحِ)

فػػي ذلػػؾ مؤلفنػػا الحصػػانة القضػػائية كالمدنيػػة لممبعػػكث  :ـ، كراجػػعََِٔ/ّ/ٓىػػػ المكافػػؽُِْٕ/صػػفر/ْالصػػادر فػػي تػػاريخ
شكالية تطبيقيا في الكاقع اليمني، دار النيضة  كما بعدىا. َُُـ، صََُِالعربية، القاىرة، الدبمكماسي كالقنصمي كا 
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الضركرة المشركطة بعدـ التعسؼ ىك معيار التكازف بيف حؽ الدكلة المعتمد لدييا في الحفاظ 
 ى أمنيا القكمي كحؽ المبعكث الدبمكماسي بالتمتع بحصانتو القضائية في ىذه الدكلة.عم

كحالة الضركرة كالتعسؼ في استعماؿ الحؽ قاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي ال يسع ىنا 
المجاؿ لشرحو، كنكتفي ىنا بالكقكؼ أمػاـ أمثمػة تنفػرد بيػا الممارسػة الدبمكماسػية لبيػاف تجػاكز 

كذلػؾ عمػػى  ،مػد لػدييا لمعيػار حالػة الضػركرة المشػركطة بعػدـ التعسػؼ مػف عدمػوالدكلػة المعت
 النحك التالي:

: سوابق ل تت دى م يار حالة الضرورة المشروطة ب دم الت سر المبـرر لقيـد الحصـانة أولً 
 :)*(الدبموماسية

 في مجال الحصانة الشخصية لممب وث الدبموماسي: -1
  والممحق التجاري بسقارة روسيا في لبنان:واق ة القبض عمى السكرتير أول 

ـ بإلقاء القبض عمػى سػكرتير أكؿ كالممحػؽ العسػكرم ُٗٔٗقامت السمطات المبنانية عاـ
كطمبػػػت مػػػنيـ مغػػػادرة  ،بسػػػفارة ركسػػػيا فػػػي بيػػػركت لقياميمػػػا بنشػػػاط ضػػػد أمػػػف الدكلػػػة المبنانيػػػة

 .(ُ)البالد
كممحقيػػا العسػػكرم بنشػػاط ييػػدد كفػػي ىػػذه الحادثػػة يعتبػػر قيػػاـ سػػكرتير أكؿ سػػفارة ركسػػيا 

أمػػف الدكلػػة المبنانيػػة تصػػرفان يتنػػافى مػػع األىػػداؼ الدبمكماسػػية كخارجػػان عػػف مياميػػا كقكاعػػدىا، 
كيشػػػكؿ تيديػػػدان ألمػػػف الدكلػػػة المعتمػػػد لػػػدييا ممػػػا يسػػػتدعييا لسػػػرعة اتخػػػاذ إجػػػراءات مكاجيػػػة 

الي فإف ما قامت بو التصرؼ، كسندىا في ذلؾ ىك حقيا في الحفاظ عمى أمنيا القكمي، كبالت
السػػػػمطات المبنانيػػػػة يتكافػػػػؽ كمعيػػػػار حالػػػػة الضػػػػركرة المشػػػػركطة بعػػػػدـ التعسػػػػؼ المبػػػػرر لقيػػػػد 

 الحصانة الدبمكماسية.
 :واق ة توقير السقير السويدي بإنجمترا 

ـ قررت الحككمة االنجميزية تكقيؼ السفير السكيدم المعتمد لدييا التيامو ُِٖٗفي عاـ
نجمتػػرا، كقػػد أحػػتج السػػفير عمػػى ىػػذا التصػػرؼ كاعتبػػره خرقػػان لقػػانكف بمحاكلػػة قمػػب نظػػاـ ممػػؾ ا

فقامػػػت الحككمػػػة االنجميزيػػػة بتكزيػػػع منشػػػكر عمػػػى جميػػػع البعثػػػات الدبمكماسػػػية  المتحػػػدة األمػػػـ

                                  
معيػػار حالػػػة الضػػػركرة المشػػػركطة بعػػػدـ التعسػػؼ المبػػػرر لتقييػػػد الحصػػػانة الدبمكماسػػػية، ىػػك مػػػا رأينػػػاه مناسػػػبان لضػػػركرة   )*(

كحػػؽ الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا فػػي الحفػػاظ عمػػى أمنيػػا القػػكمي كسػػالمة قكانينيػػا  ،التػػكازف بػػيف حػػؽ التمتػػع بالحصػػانة الدبمكماسػػية
مدكتكراه، الحصانة القضائية لممبعكث الدبمكماسػي كالقنصػمي كفقػان التفػاقيتي فيينػا لرسالتنا  :راجع االطالعالكطنية، لمزيد مف 

 ِِٓـ، صَُِْكمية الحقكؽ، جامعة أسػيكط،  الدبمكماسية ككيفية التعاطي معيا في الممارسات العممية،  دراسة مقارنة ،
 كما بعدىا.

 .ُٓٔ( د. فادم سميماف المالح، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صُ)
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المعتمػػدة بمنػػدف مبينػػة فيػػو أسػػباب تكقيػػؼ السػػفير المػػتيـ، مؤكػػدة أف سػػندىا فػػي ذلػػؾ ىػػك مبػػدأ 
 .(ُ)كاسعان مف قبؿ جميع رؤساء البعثات األجنبيةذلؾ  تأييدان  يالدفاع الشرعي، كلق

فػػي ىػػذا المثػػاؿ ال غػػرك فػػي أف مػػا قػػاـ بػػو السػػفير السػػكيدم مػػف مػػؤامرة لقمػػب نظػػاـ حكػػـ 
كمساسػػػان بسػػػيادتيا األمػػػر الػػػذم يتطمػػػب منيػػػا  ،إنجمتػػػرا يعػػػد تػػػدخالن سػػػافران فػػػي شػػػئكنيا الداخميػػػة

كيانيػا السياسػي كأمنيػا كسػندىا فػي  ضركرة اتخاذ إجراءات تقييد حصػانة السػفير حفاظػان عمػى
كلػػـ تتطػػاكؿ أك  ،ذلػػؾ  حػػؽ الػػدفاع الشػػرعي كالمتمثػػؿ فػػي قياميػػا باسػػتيقاؼ السػػفير السػػكيدم

 تتجاكز بأف أخضعتو أك عاقبتو أماـ محاكميا.
كىنػػػا نػػػرل أف السػػػمطات اإلنجميزيػػػة قػػػد كافقػػػػت إجراءاتيػػػا لشػػػرط معيػػػار حالػػػة الضػػػػركرة 

 لقيد الحصانة الدبمكماسية. المشركطة بعدـ التعسؼ المبرر
 :واق ة ضبط دبموماسي أفريقي م تمد لدى جميورية مصر ال ربية 

ـ ضػػبطت السػػمطات المصػػرية دبمكماسػػي لسػػفارة إحػػدل الػػدكؿ األفريقيػػة ُٕٖٗفػػي عػػاـ 
المعتمػػػدة لػػػدل القػػػاىرة متمبسػػػان بتيريػػػب كميػػػة كبيػػػرة مػػػف الػػػذىب فػػػي مطػػػار األقصػػػر فأعمنتػػػو 

 .(ِ)كطمبت منو مغادرة البالد خالؿ أسبكعيف ،غير مرغكب فيوالسمطات المصرية شخصان 
كفي ىذا المثاؿ يعد ما قاـ بو الدبمكماسي األفريقي المعتمد لدل مصػر مػف إدخػاؿ كميػة 
مػػػف الػػػذىب إلػػػى مصػػػر بطريقػػػة غيػػػر مشػػػركعة مخالفػػػة كاضػػػحة لقكاعػػػد العػػػرؼ الدبمكماسػػػي 

ساءة اسػتغالؿ الحصػانة الدبمكماسػية، كييػدد أمػف الد كلػة المصػرية، كمػا قامػت بػو السػمطات كا 
المصػػػرية مػػػف إجػػػراء فػػػي مكاجيػػػة المبعػػػكث الدبمكماسػػػي كتجاكزاتػػػو لحصػػػانتو إجػػػراء مشػػػركع 
 كيتكافؽ مع معيار حالة الضركرة المشركطة بعدـ التعسؼ المبرر لقيد الحصانة الدبمكماسية.

 في مجال حصانة مقار الب ثات الدبموماسية: -2
  الميبية في لندن:واق ة السقارة 

ـ قامػػت مجمكعػػة مػػف المعارضػػيف الميبيػػيف بمظػػاىرة أمػػاـ السػػفارة الميبيػػة ُْٖٗفػػي عػػاـ 
في لندف ليعبركا بػرأييـ عػف حككمػة بالدىػـ كفجػأة أطمقػت أعيػرة ناريػة مػف نكافػذ السػفارة عمػى 

( شخص بجراح مف بينيـ ضابطة تػدعى )إيفػكف فكليتشػر( ُِالمتظاىريف نتج عنيا إصابة )
مؽ نارم أدل إلى كفاتيا، كلـ تقدـ السمطات البريطانيػة عمػى اقتحػاـ السػفارة كال تفتيشػيا أك بط

إلقػػاء القػػػبض عمػػػى أفػػراد البعثػػػة، ككممػػػا فػػػي األمػػر أنيػػػا طكقػػػت المبنػػى بحراسػػػة أمنيػػػة، كبعػػػد 

                                  
ية، رسالتنا لنيؿ درجة الدكتكراه، الحصانة القضائية لممبعكث الدبمكماسي كالقنصمي كفقان التفػاقيتي فيينػا الدبمكماسػ :( راجعُ)

 .ّّٓمرجع سابؽ، ص
 .َّٕ( د. كماؿ بياع خمؼ، الحصانة القضائية لممبعكثيف الدبمكماسييف، مرجع سابؽ، صِ)
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أسػػبكعيف سػػمح لمػػف بػػداخؿ مبنػػى السػػفارة بمغػػادرة الػػبالد، كنقمػػكا أمتعػػتيـ إلػػى مطػػار  ىيثػػرك  
 .(ُ)اية الشرطة كمف ثـ إلى ليبياتحت حم

كاضػحان لقكاعػد  انتياكػان كالمالحظ ىنا أف مػا قػاـ بػو أفػراد السػفارة الميبيػة مػف تصػرؼ يعػد 
حصػػانة مقػػر السػػفارة الميبيػػة فػػي لنػػدف اسػػتغالالن غيػػر مشػػركع  كاسػػتغالؿالحصػػانة الدبمكماسػػية 

صػػػابة عػػػدد مػػف األشػػػخاص ككفػػػاة  باحتكائيػػا لتمػػػؾ األسػػػمحة التػػي اسػػػتخدمت إلطػػػالؽ النػػار كا 
ضػػابطة الشػػرطة البريطانيػػة، كػػؿ ذلػػؾ خػػرؽ كتجػػاكز لنصػػكص قكاعػػد دكليػػة تضػػمنتيا اتفاقيػػة 

خالالن بأمف الدكلة البريطانية ـُُٔٗفيينا لعاـ  كانتياكان لقكانينيا الكطنية النافذة. ،كا 
كما قامت بو السمطات اإلنجميزية مف إجػراءات ففػي نظرنػا أنيػا قػد ضػربت أركع األمثمػة 
لمممارسة الدبمكماسية في مكافقة إجراءاتيا لمعيار حالة الضركرة المشركطة بعدـ التعسؼ في 

 مكاجية تجاكزات البعثة لحصاناتيا القضائية الممنكحة ليا.
 :واق ة السقارة ال راقية في باريس 

ـ أقػػػدـ أحػػػد المػػػكاطنيف العػػػراقييف عمػػػى اقتحػػػاـ السػػػفارة العراقيػػػة ُٕٖٗ/ٕ/ُّفػػػي تػػػاريخ
كاحتجز بعض أفراد البعثة كرىائف داخؿ السفارة، فقامت السمطات الفرنسػية بمحاصػرة السػفارة 

الشػػرطة الفرنسػػية كأثنػػاء ركػػكب المختطػػؼ عمػػى مػػتف سػػيارة  ،كأجبػػرت المختطػػؼ بتسػػميـ نفسػػو
قاـ أفراد مػف داخػؿ مبنػى البعثػة بػإطالؽ أعيػرة ناريػة قتػؿ عمػى أثرىػا مفػتش الشػرطة الفرنسػي 
كجػػرح شػػرطي آخػػر إلػػى جانػػب المختطػػؼ، كعندئػػذ تػػـ الػػرد المماثػػؿ بػػإطالؽ النػػار مػػف جانػػب 

 .(ِ)الشرطة الفرنسية، كاستندت الشرطة الفرنسية في تبرير ذلؾ إلى مبدأ الدفاع الشرعي
كفػي ىػذا المثػاؿ الشػػؾ أف ىنػاؾ جريمػة جنائيػػة كاقعػة عمػى أفػػراد البعثػة العراقيػة ككاجػػب 
عمػػػى الدكلػػػة الفرنسػػػية حمايتيػػػا، فتػػػدخمت الشػػػرطة الفرنسػػػية فػػػي الحػػػاؿ كعمػػػى كجػػػو السػػػرعة 
كنجحت بإجبار المختطؼ بتسميـ نفسو كتحرير الرىػائف الدبمكماسػييف، فػي حػيف أنيػا حافظػت 

كقػػد كػػاف سػػندىا فػػي التصػػرؼ مقبػػكالن عنػػدما كػػاف الػػرد عمػػى عمميػػة  عمػػى حصػػانة مقػػر البعثػػة
إطالؽ النار كاف الغرض إجبار أفراد البعثة العراقية عمى كقؼ عمميات إطالؽ النػار كحمايػة 

كمعيػار  ةأنفسيـ مف خطر استمرار ىذه العممية، كبذلؾ تعد إجراءات الشرطة الفرنسػية متكافقػ
 عسؼ المبرر لقيد الحصانة الدبمكماسية.حالة الضركرة المشركطة بعدـ الت

  

                                  
(1) Higgins, Rosaly n: "The Abuse of Diplomtic privileges and Immunities: Recent united 
king dom Experience" the American Journal of International law, vol. 79, no, 3, 1985. P. 641-
644. 

 .ّْٗد. إلياـ محمد حسف العاقؿ، الحصانة في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص :مشار إليو لدل
 .َُّص( د. عبدالرحمف لحرش، التعسؼ في استعماؿ الحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ِ)
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: سوابق تم فييا تجاوز الدولة لم يار حالة الضرورة المشروطة ب دم الت سر المبرر ثانياً 
 لقيد الحصانة الدبموماسية:

 في مجال الحصانة الشخصية: -1
  ًـــا ـــى الدبموماســـي ا مريكـــي فـــي ليوبولدفيل""كنشاســـا حالي ـــة واق ـــة العتـــداء عم " وثالث

 دبموماسيين روس:
ـ، كأثناء ثكرة الككنغػك تػـ القػبض عمػى أحػد الدبمكماسػييف األمػريكييف فػي ُْٔٗفي عاـ 

 ثػة دبمكماسػييف ركسليكبكلدفيؿ كأعتدم عميو بالضرب كأرغـ عمػى أكػؿ عمػـ بػالده، كعمػى ثال
 .(ُ)أرغمكا عمى الكقكؼ تحت األمطار لمدة ثالث ساعات

ف لػـ تعػرؼ أسػباب القػبض فػي ىػذه  الكاقعػة، إال أنػو ككمػا ىػك مسػتقر لػـ يجػز القػػبض كا 
عمى الدبمكماسييف، إال في الحػاالت الخطػرة كالتػي تيػدد سػيادة الدكلػة كيعػرض أمنيػا لمخطػر، 
كمػػف المؤكػػد أف مػػا عكممػػكا بػػػو مػػف سػػكء معاممػػة يعػػد تعسػػػفان كاضػػحان كمتعارضػػان مػػع القكاعػػػد 

يتكافؽ ذلػؾ التصػرؼ كمعيػار حالػة الضػركرة الدبمكماسية المتضمنة ليا اتفاقية فيينا، كبيذا ال 
 المشركطة بعدـ التعسؼ في استعماؿ الدكلة لحقيا المبرر لقيد الحصانة الدبمكماسية.

 :واق ة محاكمة السكرتير الثاني لسقارة اليمن في القاىرة 
ـ كقبػؿ قيػاـ الكحػدة اليمنيػة قػاـ السػكرتير الثػاني ُٕٔٗممخص ىذه الكاقعة أنػو فػي عػاـ 
جميكريػػػػة الػػػػيمف الديمقراطيػػػػة فػػػػي القػػػػاىرة كمعػػػػو شخصػػػػيف آخػػػػريف بالترصػػػػد لالجػػػػئ لسػػػػفارة 

السياسي بالقاىرة الذم كاف يشغؿ رئيس الكزراء آنذاؾ، كقد قاـ السكرتير بإعطاء أكامره ألحد 
مرافقيػػو بػػإطالؽ النػػار عمػػى المجنػػي عميػػو بقصػػد قتمػػو، إال أنػػو أصػػيب بعضػػده األيسػػر كأنفػػو، 

يارتو بإصػػابات أدت إلػى كفاتػو، فأرسػػمت كزارة الخارجيػة المصػػرية كمػا أصػيب كػػذلؾ سػائؽ سػ
جػازة كافػة  مذكرتيا إلى نائبيا العاـ متضػمنة قراراىػا برفػع الحصػانة عػف الدبمكماسػي اليمنػي كا 

( التػػػػي تقضػػػػػي بػػػػػاحتراـ ُْ، مسػػػػػتندة فػػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػػى المػػػػػادة)(ِ)اإلجػػػػراءات القضػػػػػائية حيالػػػػو
ف مػػػا قػػػاـ بػػػو يشػػػكؿ تيديػػػدان ألمػػػف مصػػػر ممػػػا أسػػػتدعى الدبمكماسػػػي لقػػػكانيف كلػػػكائح الػػػبالد، ك  ا 

 ضركرة القبض عميو كتقديمو لممحاكمة.
( مػف اتفاقيػة فيينػا ُْكالشؾ في أف ىػذه الكاقعػة تكضػح أف الدبمكماسػي قػد خػرؽ المػادة)

الدبمكماسية، بإقدامو عمى سمكؾ ال يمت إلى المياـ الدبمكماسية بصمة، فمحاكلتو اغتياؿ أحػد 
م سبؽ كأف لجأ سياسيان إلى القاىرة ىي الدكلػة ذاتيػا المعتمػد لػدييا المبعػكث كقتمػو رعاياه كالذ

السػػائؽ المرافػػؽ، كػػؿ ذلػػؾ ييػػدد أمػػف جميكريػػة مصػػر العربيػػة لمخطػػر كيخػػؿ بقكانينيػػا الكطنيػػة 

                                  
 .ُّٖ( د. فادم سميماف المالح، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صُ)
 .ِٗٗسابؽ، صالمرجع ال( د. فادم سميماف المالح، ِ)
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ف منحتػو حػؽ المجػػكء،  النافػذة كمنيػا حمايػة المقيمػيف عمػى أراضػييا كفػػي مقػدمتيـ مػف سػبؽ كا 
كماسػػي يسػػتدعي منيػػا ضػػركرة إيقػػاؼ ذلػػؾ الخطػػر الػػذم ييػػدد أمنيػػا كسػػالمة كمػػا قػػاـ بػػو الدبم

 إقميميا.
إال أننػػػػػا نػػػػػرل أف كزارة الخارجيػػػػػة المصػػػػػرية قػػػػػد تسػػػػػرعت فػػػػػي قرارىػػػػػا بإسػػػػػقاط حصػػػػػانة 

حتػى الدبمكماسػي  ،الدبمكماسي اليمني، إذ أف ذلؾ الحؽ ىك ممؾ دكلػة المبعػكث كلػيس لغيرىػا
الضركرية الممنكحػة ليػا فػي مكاجيػة ذلػؾ الخطػر أف تعمنػو ، ككاف ليا مف اإلجراءات (ُ)نفسو

شخصػػان غيػػر مرغكبػػان فيػػو كتطمػػب محاكمتػػو أمػػاـ المحػػاكـ اليمنيػػة، كفػػي حالػػة عػػدـ االسػػتجابة 
كالتمكػػػؤ مػػػف ىػػػذه الدكلػػػة جػػػاز لمسػػػمطات المصػػػرية أف تتجاىػػػؿ حصػػػانتو كمػػػف ثػػػـ إخضػػػاعو 

جراءىػػا ال يتكافػػؽ كمعيػػار حالػػة لسػػمطانيا القضػػائي كمػػا عممػػت فػػي ذلػػؾ بدايػػة، كبػػذلؾ فػػإف إ
 الضركرة المشركطة بعدـ التعسؼ المبرر لقيد الحصانة الدبمكماسية.

 في مجال حصانة مقار الب ثات الدبموماسية: -2
 :واق ة اقتحام السقارة ال راقية في عدن واقتحام سقارة اليمن الجنوبي سابقاً في بغداد 

الدبمكماسية لسفارة العراؽ فػي عػدف باغتيػاؿ األسػتاذ ـ قاـ أفراد مف البعثة ُٕٗٗفي عاـ
الجػػامعي تكفيػػؽ رشػػدم مسػػتغميف بػػذلؾ سػػيارتيـ الدبمكماسػػية التػػي أقمػػتيـ إلػػى مكػػاف الحػػادث 
كمنيػػا إلػػى سػػفارتيـ محتميػػيف بحصػػانتيا، كعمػػى إثرىػػا طالبػػت السػػمطات اليمنيػػة مػػف الحككمػػة 

ككمة العراقية، ما أدل إلػى اقتحػاـ السػفارة العراقية تسميـ المجرميف الدبمكماسييف، فرفضت الح
العراقيػػة مػػف قبػػؿ السػػمطات اليمنيػػة كمعاممػػة بالمثػػؿ قامػػت السػػمطات العراقيػػة باقتحػػاـ السػػفارة 

 ، كعقب ذلؾ قطعت العالقات بيف الدكلتيف.(ِ)اليمنية في بغداد
قػػػد ـ ك ُُٔٗ( مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـِٕكفػػػي ىػػػذه الكاقعػػػة كممػػػا الشػػػؾ فيػػػو أف المػػػادة)

كالتػػي ليػػا حرمػػة مصػػكنة ال يجػػكز  ،تضػػمنت كسػػائؿ نقػػؿ البعثػػة، كمنيػػا  السػػيارة الدبمكماسػػية 
( مػػف ذات ِِتفتيشػػيا أك عرقمتيػػا أثنػػاء مركرىػػا، كذلػػؾ تسػػييالن لعمػػؿ البعثػػة، كمػػا أف المػػادة)

 االتفاقية أعطت مقار البعثة حصانة مطمقة.
كمػا قػاـ بػو أعضػاء السػفارة العراقيػة مػػف اسػتغالؿ غيػر مشػركع لتمػؾ الحصػانات ييعػػرض 
أمػػف الدكلػػة اليمنيػػة لمخطػػر، السػػيما كأداة الجريمػػة المسػػتخدمة يػػدؿ بػػأف مبنػػى السػػفارة يحػػكم 

( مػػف ّ/ُْعمػػى أسػػمحة كذخػػائر، كىػػي بػػذلؾ انتيكػػت لمياميػػا الدبمكماسػػية المحػػددة بالمػػادة)

                                  
ف ( مع أننا نسجؿ لممحكمة العسكرية العميا المصرية مكقفيا الرافض ليذا اإلجراء، ككػذلؾ فقيػاء القػانكف الػدكلي المصػرييُ)

الذيف عارضكا في حينو ذلؾ اإلجراء معتبريف في ذلؾ خرقان كاضحان لمقكاعد الدبمكماسية، راجع في ذلؾ كثيقة الحكـ، القضية 
 .ّٔ-ّٓـ، الصادر عف أمف دكلة عسكرية عميا، صُٕٔٗ( لعاـ ٕرقـ)
 .ُْٗسابؽ، ص( د. فادم سميماف المالح، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية..، مرجع ِ)
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، كالتػػي تقػػرر عػػدـ جػػكاز اسػػتخداـ أمػػاكف البعثػػة عمػػى كجػػو يتنػػافى (ُ)كماسػػيةاتفاقيػػة فيينػػا الدبم
كمياـ البعثة، ما يؤدم ذلؾ إلى تبرير دخكؿ السمطات اليمنيػة لػدار السػفارة العراقيػة كضػركرة 
ممحػػة كمبػػرر قػػكم المتمثػػؿ فػػي إسػػاءة اسػػتغالؿ البعثػػة ككسػػائميا مػػف قبػػؿ القػػائميف عمييػػا ضػػد 

 قكانينيا.أمف الدكلة كمكاطنييا ك 
إال أننػػا نػػرل أنػػو كػػاف عمػػى السػػمطات اليمنيػػة التريػػث بعػػض الكقػػت ككػػاف ليػػا أف تكتفػػي 
بمحاصػػرة السػػفارة كتطكيقيػػا، كتطمػػب مػػف الحككمػػة العراقيػػة التنػػازؿ عػػف حصػػانة الجنػػاة ليػػتـ 
ذا رفضت تعمنيـ أشخاص غيػر مرغػكب فػييـ، كتطمػب مػنيـ مغػادرة الػبالد، كىػك  معاقبتيـ، كا 

السمطات اإلنجميزية مع بعثػة السػفارة الميبيػة فػي األمثمػة السػابقة، كفػي ذلػؾ نػرل  ما عممت بو
أف إجػػػراءات السػػػمطات اليمنيػػػة ال تتكافػػػؽ كمعيػػػار حالػػػة الضػػػركرة المشػػػركطة بعػػػدـ التعسػػػؼ 

 المبرر لقيد الحصانة الدبمكماسية.
 :واق ة الرىائن والقتحام لمسقارة ا مريكية بطيران 

قاـ ثائريف إيرانييف باالستيالء عمى كؿ مف كاف بداخؿ السفارة ـ أف ُٕٗٗحدث في عاـ
، (ِ)( شخصػػػػان يتمتعػػػػكف بالحصػػػػانة الدبمكماسػػػػيةْٖاألمريكيػػػػة بطيػػػػراف بعػػػػد اقتحاميػػػػا كحجػػػػز)

احتجػػز إلػػى جانػػب ىػػؤالء القػػائـ باألعمػػاؿ األمريكػػي كدبمكماسػػياف آخػػراف فػػي كزارة الخارجيػػة 
احتجاجان عمى عدـ تسميـ أمريكا لمشاه الذم طمب ، ككاف ذلؾ (ّ)اإليرانية في ظركؼ غامضة

منيػػا المجػػكء السياسػػي باإلضػػافة إلػػى ادعائيػػا بػػأف السػػفارة األمريكيػػة ككػػران لمجكاسػػيس كمركػػزان 
 .(ْ)لتدبير المؤامرات ضد الشعب اإليراني

لزاميػا بػاإلفراج  كرغـ االحتجاج الدكلي كصدكر حكـ محكمة العدؿ الدكلية بإدانة إيراف كا 
، إال أنو لـ يتـ فعالن اإلفراج عنيـ إال (ٓ)كجو السرعة عف المعتقميف الدبمكماسييف كرىائفعمى 
 .(ٔ)ـ بفضؿ جيكد دبمكماسية جزائريةُُٖٗيناير ُٗبتاريخ 

                                  
( عمػػى أنػػو:   يجػػب أال تسػػتخدـ دار البعثػػة بأيػػة طريقػػة ّ/ُْـ فػػي المػػادة)ُُٔٗ( تػػنص اتفاقيػػة فيينػػا الدبمكماسػػية لعػػاـُ)

 تتنافى مع كظائؼ البعثة كما ىي مبينة في ىذه االتفاقية أك في غيرىا مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ 
راءات لػػيس ىنػػا مجػػاؿ لتفصػيميا، كلمزيػػد مػػف اإلطػالع راجػػع: د.ىالػػة أسػػعد ( تحكػي ىػػذه الحادثػػة سمسػمة طكيمػػة مػػف اإلجػِ)

ـ، ُٖٗٗجامعػػػػة القػػػػاىرة، مقدمػػػػة إلػػػػى كميػػػػة الحقػػػػكؽ، طمػػػػس، اإلرىػػػػاب الػػػػدكلي كالحصػػػػانة الدبمكماسػػػػية، رسػػػػالة دكتػػػػكراه، 
مقػػػاؿ بالمجمػػػة  . ك د. عبػػداهلل األشػػػعؿ، قضػػية الرىػػػائف األمػػريكييف فػػػي طيػػراف أمػػػاـ محكمػػة العػػػدؿ الدكليػػة،ّٔٔ-ُٔٔص

 .ِّٕ، ِّٔـ، صَُٖٗالمصرية لمقانكف الدكلي، القاىرة، المجمد السادس كالثالثكف لعاـ
 .ّٓٓ( د. محمد طمعت الغنيمي، الكسيط في القانكف الدكلي، مرجع سابؽ، صّ)
ت األمػػػػف ( جػػػػاء ذلػػػػؾ عمػػػػى لسػػػػاف األب الركحػػػػي لمثػػػػكرة اإليرانيػػػػة، اإلمػػػػاـ الخمينػػػػي، د. فػػػػادم سػػػػميماف المػػػػالح، سػػػػمطاْ)

 .ّْٔكالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص
 .ْٕٕ( د. عاصـ جابر، الكظيفة القنصمية كالدبمكماسية، مرجع سابؽ، صٓ)
 .ّٔٔ( د. عائشة ىالة أسعد طمس، اإلرىاب الدكلي كالحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صٔ)
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كيتضػػح فػػي ىػػذه الكاقعػػة جميػػان أف العالقػػات السياسػػية كانػػت سػػيئة بػػيف الػػدكلتيف، كالتػػي ترتػػب 
لقضػػائية لمبعثػػات العالقػػات الدكليػػة، كأىػػدرت الحصػػانة ا عمػػى إثرىػػا نتػػائج غيػػر مرغكبػػة فػػي محػػيط

كتفصػػػيالن، حيػػػث اعتبػػػرت ىػػػذه الحادثػػػة كارثػػػة القػػػرف العشػػػريف مػػػف ناحيػػػة خػػػرؽ  ةن الدبمكماسػػػية جممػػػ
 القكاعد الدكلية المتعمقة بالحصانة الدبمكماسية.

ف أعماؿ كفي ىذه الكاقعة الشؾ أف ما قامت بو البعثة الدبمكماسية األمريكية في إيراف م
تجسػػػس كتجػػػاكزات ال يمػػػت بالكظيفػػػة الدبمكماسػػػية بػػػأم صػػػمة، كيعػػػرض أمػػػف كسػػػالمة إيػػػراف 
لمخطر، ذلؾ يستدعي السمطات اإليرانية إلى ضركرة مكاجية الخطر كأف تطػكؽ مقػار البعثػة 
كتعمػػػنيـ أشػػػخاص غيػػػر مرغػػػكب فػػػييـ، كتطمػػػب مغػػػادرتيـ الػػػبالد، حتػػػى كلػػػك أدل األمػػػر إلػػػى 

ة مشددة إلى الميناء الجكم لغرض مغادرتو، كما قامت بو السمطات طردىـ مصحكبيف بحراس
اإليرانيػػة مػػف إىػػدار لتمػػؾ الحصػػانات الدبمكماسػػية باقتحاميػػا لمبنػػى السػػفارة األمريكيػػة كحجػػز 
ف إجراءاتيا ال تتفػؽ كمعيػار  الدبمكماسييف كرىائف فيي في ىذه الحالة تعتبر إيراف متعسفة، كا 

 ـ التعسؼ المبرر لقيد الحصانة القضائية لمبعثة الدبمكماسية.حالة الضركرة المشركطة بعد
 القرع  الثاني

 تحمل الدولة الم تمد لدييا تب ات خرقيا لحصانة المب وث الدبموماسي
المسػػئكلية الدكليػػة بشػػكؿ عػػاـ ىػػي  االلتػػزاـ الػػذم يفرضػػو القػػانكف الػػدكلي عمػػى شػػخص 

عنػػو، أك تحمػػؿ لعقػػاب جػػزاءن عمػػى بإصػػالح ضػػرر لصػػالح مػػف كػػاف ضػػحية عمػػؿ أك امتنػػاع 
 .(ُ)ىذه المخالفة 

لػػػذلؾ إذا لػػػـ تقػػػـ الدكلػػػة المعتمػػػد لػػػدييا باتخػػػاذ التػػػدابير الالزمػػػة كالكفيمػػػة بمنػػػع اإلسػػػاءة 
كاالعتداء عمى حرمة المبعكثيف الدبمكماسييف كحياتيـ كحماية مقراتيـ كمحتكياتيا، فإنيػا بػذلؾ 

كبالتالي تتحمؿ المسئكلية الدكلية كنتائج تبعاتيا كىػذا  ،تعتبر مقصرة بإخالليا بالتزاميا الدكلي
 :فيما يميما نتناكلو 

 : تقديم الترضية:أولً 
تختمػؼ تقػػديـ الترضػػية مػػف حالػػة إلػػى أخػػرل تبعػػان لمظػػركؼ، فعنػػدما يثبػػت لمدكلػػة المعتمػػد 

 بتقػػديـ الترضػػية لػػدييا كقػػكع ضػػرر عمػػى المبعػػكث أك مقػػار البعثػػة فإنيػػا تقػػـك بالسػػعي جاىػػدةن 
بتفسػػػير رسػػػمي  – عػػػادةن  –المناسػػػبة، ففػػػي الحالػػػة التػػػي ال يترتػػػب ضػػػرر مػػػادم فيكتفػػػي ىنػػػا 

لمحػػادث مػػف جانػػب الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا بعػػدـ إقرارىػػا لمتصػػرفات الصػػادرة عػػف سػػمطاتيا أك 
مكظفييا، كيتـ األمر بإبداء األسؼ كتقدـ االعتذار الرسمي أك فصؿ المكظػؼ أك إحالتػو إلػى 

                                  
ف السالـ، القانكف الدكلي العاـ أك قانكف األمـ في زمف السمـ، منشأة ( د. محمد طمعت الغنيمي، الغنيمي الكسيط في قانك ُ)

 .ّْٗـ، صُِٖٗالمعارؼ، اإلسكندرية، 
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حالػػػة مػػػا يكػػػكف الضػػػرر مػػػادم يكػػػكف االعتػػػذار مصػػػحكب بػػػأداء التعػػػكيض المحكمػػػة، كفػػػي 
 .(ُ)المناسب

إلى تقديـ  كغالبان ما تحرص الدكؿ عمى إدامة العالقات الكدية كتطكيرىا فتسعى جاىدةن 
االعتذار كتقديـ الترضية لمدكلة المعتدل عمييا في شخص ممثمييا الدبمكماسييف أك مقراتيا 

 في ىذا الشأف كبيانيا في التالي:ثيرة الدبمكماسية كاألمثمة ك
 : السوابق الدولية لتحمل المسئولية الدولية وتقديم الترضية:ثانياً 

ـ قاـ أحد رجاؿ البكليس السرم التركي بإىانة الممحؽ البحرم اليكناني ُُٓٗفي عاـ 
التركية في أحد شكارع مدينة  بيرا ، لـ تكتؼ اليكناف باالعتذارات التي قدمتيا الحككمة 

يقـك مدير البكليس في  بيرا  بزيارة رسمية لكزير اليكناف -ُكطالبت بالترضيات التالية:
المفكض كيقدـ اعتذاره عف الحادث الذم كقع مف مرؤكسيو في حضكر جميع أعضاء 

تصدر الحككمة التركية -ّيفصؿ المتيـ فكران مف كظيفتو كيقدـ لممحاكمة. -ِالمفكضية، 
 .(ِ)و قياميا بيذه الترضيات، كقد استجابت تركيا لكؿ ىذه الطمباتبالغ رسمي تقرر في

ـ تحممػػػػت إندكنيسػػػػيا المسػػػػئكلية عػػػػف األضػػػػرار التػػػػي حػػػػدثت بالسػػػػفارة ُّٔٗكفػػػػي عػػػػاـ 
اإلنجميزية في جاكرتػا كالخسػائر التػي لحقػت بالرعايػا البريطػانييف المقيمػيف فػي إندكنيسػيا، كمػا 

( جنيػة لمحككمػة َََ.ََٔكالخسائر كقامت بػدفع )التزمت إندكنيسيا بتعكيض ىذه األضرار 
 .(ّ)البريطانية

فػػػػي سػػػػكمطرة  Medanـ تػػػػـ مياجمػػػػة القنصػػػػؿ األمريكػػػػي فػػػػي مدينػػػػة ُٓٔٗكفػػػػي عػػػػاـ 
لحػػاؽ األذل بسػػيارتو أثنػػاء تكجيػػو بسػػيارتو إلػػى المطػػار ليشػػارؾ فػػي اسػػتقباؿ كزيػػر خارجيػػة  كا 

كطمػػب تحقيػػؽ فػػي الحػػادث كمعاقبػػة مرتكبيػػو  ،إندكنيسػػيا فتقػػدـ إلػػى إبػػالغ الحػػاكـ باالحتجػػاج
كتعكيض األضرار التي لحقت بسيارتو، فأرسؿ الحاكـ في حينو ممثؿ عنو إلى مقر القنصمية 
ليعتذر عف عدـ تمكنو مف القدـك لتقديـ االعتذار شخصيان بسػبب مرافقتػو لػكزير الخارجيػة فػي 

تيـ كباالسػػتعداد لػػدفع تعػػكيض عػػف لمحػػاكم تنفيػػذان جكلتػػو، كإلعػػالـ القنصػػؿ باعتقػػاؿ الفػػاعميف 
األضرار، إال أف القنصؿ أصر عمػى حضػكر الحػاكـ شخصػيان، فقطػع جكلتػو مػع الػكزير كزار 

 .(ْ)مبنى القنصمية مقدمان اعتذاره
ـ أف قدمت الحككمة ََُِكمف الشكاىد الحديثة نذكر مثالن ما حدث بداية عاـ 

يجة تعرض سفيرىا لإلىانة أماـ كزير الخارجية اإلسرائيمية اعتذاران رسميان لمحككمة التركية نت

                                  
 .ِِٔـ، صََِِالحقكقية، بيركت،  الحمبي( د. محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، منشكرات ُ)
 .َُٔ-ُٗٓ( د. عمي صادؽ أبكىيؼ، القانكف الدبمكماسي،مرجع سابؽ، صِ)
 .ّّٔ-ِّٔ(د. فادم  سميماف المالح، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صّ)
 .ٖٓٓ، ّٖٓمرجع سابؽ، ص ( د. عاصـ جابر، الكظيفة القنصمية كالدبمكماسية،ْ)
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حيث تـ استدعاؤه ككضعو عمى كرسي منخفض عمدان كبقي الكزير  ،اإلسرائيمي كمساعدكه
كمساعدكه عمى كراسي مرتفعة كلـ يظير عمى الطاكلة التي تتكسطيـ سكل العمـ اإلسرائيمي 

لؾ احتجاجان دبمكماسيان كاسعان كسبؽ ذلؾ كقكفو عمى الباب كقتان ممالن كطكيالن، مما أثار ذ
 .(ُ)ككنو يخرج عف األعراؼ كالقكاعد الدبمكماسية المتعارؼ عمييا دكليان 

ـ اغتياؿ الدبمكماسي السعكدم خمؼ العمي في دكا عاصمة بػنجالدش َُِِكفي مارس
كفػػػي حينػػػو قامػػػت حككمػػػة بػػػنجالدش بإبػػػداء األسػػػؼ كاالعتػػػذار الرسػػػمي لمسػػػعكدية كالتزمػػػت 

اة كتقػػديميـ لمعدالػػة، كفػػي فتػػرة كجيػػزة فعػػالن تػػـ إلقػػاء القػػبض عمػػى الجنػػاة كأكػػدت بمتابعػػة الجنػػ
سمطات بنجالدش بأنيا ستخضع المتيميف لممحاكمة في أقصػر كقػت حسػب قػانكف المحاكمػة 

 .(ِ)المستعجمة ببنجالدش لينالكا جزاءىـ
اء عمى كيتضح مف خالؿ تمؾ السكابؽ لبعض األمثمة مدل االستياء الذم يثيره االعتد

كحرص الدكؿ عمى تمطيؼ األثر ألم اعتداء مف ىذا القبيؿ  ،حرمة المبعكثيف الدبمكماسييف
 بأف تقدـ كؿ الترضيات الممكنة كالتي تصؿ أحيانان إلى حد المغاالة في عقاب المعتدم،

حيث حكـ باإلعداـ عمى شخص لمجرد أنو  ،ـُِٖٕكذلؾ كما حدث مثالن في السكيد عاـ 
 .(ّ)ير لكيس الخامس عشرأىاف عمنان سف
ما حكـ بو القضاء اإليطالي في قضية كسر أصبع يد السفير الفرنسي -أيضان -كمف ذلؾ

كالذم خمص إلى أف ىذه اإلصابة تعكؽ أداء السفير لمياـ كظيفتو كحكـ لو  ،في إيطاليا
 .(ْ)دكالر(ََٓٔبتعكيض قدره )

كما أف رفض الترضية التي تتناسب مع جسامة االعتداء عمى الممثؿ الدبمكماسي أك 
القنصمي قد يؤدم إلى نتائج خطيرة، إذ يسمح لمدكلة التي أىينت في شخص ممثميا بأف 
تتخذ مف جانبيا إجراءات انتقامية عمى سبيؿ الجزاء قد تصؿ أحيانان إلى إعالف الدكلة 

المعتمد لدييا. فاحتالؿ فرنسا لمجزائر في شير يكليك عاـ  المعتمدة الحرب عمى الدكلة
 الدام حسيف  منشة ـ حدث عمى إثر لطمة أصابت كجو قنصميا العاـ  دكفاؿ  مف َُّٖ

سمطاف الجزائر، كقد تذرعت فرنسا بتمؾ اإلىانة التي أصابتيا في شخص ممثميا كعدـ تقديـ 
الحرب عمى الدام حسيف كبعث بقكاتو الترضية التي طمبتيا كأعمف ممكيا شارؿ العاشر 

 .(ٓ)الحتالؿ بالده
                                  

 ـ راجع رابطََُِ/ُ/ُٓ( كقد تناكلت ذلؾ كسائؿ اإلعالـ كمنيا مثالن مكقع العربية اإللكتركني تاريخ زيارة المكقعُ)
http//:www.you Tube. Com/watch?=wozxTl3c 

 .ٔص ،(َُِّّـ، العدد)َُِِأغسطس  ُّصحيفة الشرؽ األكسط، ( ِ)
 .َُٔىيؼ، القانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ، ص ( د. عمي صادؽ  أبكّ)
 .ُْٔمرجع سابؽ، ص كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية..،( د. فادم  سميماف المالح، سمطات األمف ْ)
 .ُٖٓ( د. عاصـ جابر، الكظيفة القنصمية كالدبمكماسية، مرجع سابؽ، صٓ)

http://www.you/
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ككذلؾ ال يكجد اتجاه مكحد لتطبيؽ ىذا اإلجراء مف حيث قانكنيتو ككاقع الممارسة الدكلية 
لو، فبينما حكمت محكمة العدؿ الدكلية بكجكب تعكيض الضرر مف الحككمة اإليرانية نتيجة ما 

ريكية نجد في خالصة األمر أف حقيقة مف قاـ بدفع حدث لمبعثات الدبمكماسية كالقنصمية األم
بميكف دكالر بعد كساطة الجزائر في  ِ.ِالمبالغ ىي الحككمة األمريكية لمحككمة اإليرانية مبمغ 
. كىنا فالمكاقؼ السياسية تطغى عمى (ُ)حؿ تمؾ القضية بعد أف دامت طيمة أربعة عشر شيران 

 حصانة البعثات الدبمكماسية كالقنصمية.قياـ المسئكلية التي تدفع ثمنيا مقايضة 
 : السند القانوني لقيام المسئولية الدولية وتقديم الترضية:ثالثاً 

تبيف لنا كمف خالؿ ىذه الدراسة أف الحصانة القضائية التي يتمتع بيا المبعكث 
اسية الدبمكماسي باتت مف قكاعد القانكف الدكلي الثابتة عالميان بمكجب اتفاقية فيينا الدبمكم

كالتي ليا صفة اإللزاـ يجب عمى الدكؿ احتراميا كالقياـ بتنفيذىا كالعمؿ عمى  ،ـُُٔٗلعاـ 
 عدـ مخالفتيا.

ـ أحكامان عامة تؤكد أف حرمة ذات ُُٔٗكقد تضمنت اتفاقية فيينا الدبمكماسية لعاـ
دكر  المبعكثيف كعدـ االعتداء عمييـ أك االمتياف ليـ أك االنتقاص مف كرامتيـ، كصيانة

( مف االتفاقية ِٗالبعثات كعدـ اقتحاميا كحرمة المراسالت، كفي ذلؾ جاء نص المادة)
ـ بنص صريح مفاده  ذات المبعكث الدبمكماسي مصكنة فال يجكز ُُٔٗالدبمكماسية لعاـ 

ألم إجراء مف إجراءات القبض أك الحجز، كعمى الدكلة المعتمد لدييا أف تعاممو باالحتراـ 
ف تتخذ كافة الكسائؿ المعقكلة لمنع كؿ اعتداء عمى شخصو أك عمى حريتو الكاجب لو، كأ
 كعمى كرامتو .

( مف اتفاقية فيينا ِ/ِِكفيما يخص حماية دكر البعثات كعدـ اقتحاميا تنص المادة)
ـ  عمى الدكلة المعتمد لدييا التزاـ خاص باتخاذ كافة اإلجراءات ُُٔٗالدبمكماسية لعاـ

ـ األماكف التابعة لمبعثة أك األضرار بيا أك اإلخالؿ بأمف البعثة أك المالئمة لمنع اقتحا
( مف ذات االتفاقية عمى أف : يتمتع المسكف َّاالنتقاص مف ىيبتيا  كتنص كذلؾ المادة )

الخاص لممبعكث الدبمكماسي بذات الحرمة كذات الحماية المقررتيف لألماكف الخاصة 
 . (ِ)بالبعثة 

كما يجرم عميو العمؿ الدكلي المعاصر يؤكد أف  -سبؽ شرحيا–كرغـ ذلؾ كالعتبارات 
كثيران مف المبادئ األساسية التي بني عمييا القانكف الدكلي كالتي ظمت مستقرة طكاؿ قركف قد 
تأثرت تأثيران عميقان، فمـ يعد ما كاف لمحصانة القضائية الممنكحة لممبعكث مف مفيـك مطمؽ، 

                                  
 .ّٔٔ( د. عائشة ىالة أسعد طمس، اإلرىاب الدكلي كالحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صُ)
 ( مف ذات االتفاقية.َّ(، كالمادة )ِ/ِِادة )ـ، لمعالقات الدبمكماسية المُُٔٗ( اتفاقية فيينا لعاـ ِ)
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جاىؿ الدكؿ ليذه الحصانة في الكاقع العممي حدان أفقدىا ما كاف ليا مف صفة تقميدية إذ بمغ ت
مطمقة،السيما عندما يمثؿ سمكؾ المبعكث تيديدان لألمف القكمي لمدكلة المعتمد لدييا. 
كحكادث الخطؼ كاإلرىاب لممبعكثيف كاعتداءات عمى السفارات كالمفكضيات كالقنصميات في 

 مختمؼ دكؿ العالـ.
كعمى أم حاؿ فإنو إذا ترتب عمى الحصانة القضائية لممبعكث الدبمكماسي انتياؾ أك 
تجاكز أك إىدار أك اعتداء ككذلؾ دكر البعثات فيعد ضرران يمس سيادة دكلة المبعكث نفسيا 
كذلؾ سيؤدم حتمان إلى تحمؿ الدكلة المعتمد لدييا المسئكلية الدكلية، كتستطيع الدكلة 

ألحكاـ المسئكلية الدكلية أف تطالب الدكلة المرسمة بإصالح ما كقع مف ضرر  كفقان المعتمدة 
بالتعكيض المعنكم  سكاءن نتيجة مخالفة الحصانة القضائية الممنكحة لبعثات الدكلة المعتمدة 

أـ المادم أـ تقديـ االعتذار الرسمي لمدكلة المعتمدة عما كقع مف إخالؿ لتمؾ الحصانات 
 .(ُ)ار ذلؾ مستقبالن كالتعيد عمى عدـ تكر 

كما تجدر اإلشارة إليو أف القضاء الدكلي قد أعتنؽ في مجاؿ العالقات الدكلية ذات 
المبدأ المستقر في النظـ الكطنية لمدكؿ المختمفة أف كؿ مف تسبب مف ضرر نتيجة لعدـ 

ة ممضركر، تعكيضان عادالن إذ جرل قضاء محكمة العدؿ الدكليلالكفاء بالتزاماتو التعكيض 
بصدد التعكيض أنو: مف المبادئ المستقرة في القانكف الدكلي العاـ انتياؾ اللتزاـ دكلي، يمتـز 

 .(ِ)فاعمو بإصالحو كتعكيضو 
كما نجد أف محكمة العدؿ الدكلية جسدت تأكيد مبدأ المسئكلية الدكلية كالتعكيض في 

ـ َُٖٗقررت عاـ  حيث ،قضية الرىائف الدبمكماسييف كالقنصمييف األمريكييف في طيراف
أف إيراف قد انتيكت كأنيا مستمرة في انتياكيا اللتزاماتيا تجاه الكاليات المتحدة -ُعمى: 

األمريكية كأنيا تتحمؿ مسئكلية ىذا االنتياؾ ، كما كنص البند الرابع منو عمى إلزاـ إصالح 
يات يجب عمى الحككمة اإليرانية إصالح الضرر الذم لحؽ بالكال-ْالضرر حيث كرد: 

المتحدة األمريكية ، كنص البند الخامس مف الحكـ عمى تقدير التعكيض عمى أنو  يمكف أف 
 .(ّ)تتكلى محكمة العدؿ الدكلية تحديد التعكيضات إذا ما اتفؽ الطرفاف عمى ذلؾ 

                                  
د. محمػػد طمعػػت  ،عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر :لمػػا كرد مػػف أحكػػاـ كتعػػاريؼ لممسػػؤكلية الدكليػػة راجػػع االطػػالع( لممزيػػد مػػف ُ)

، قػانكف السػػالـ، منشػػأة المعػػارؼ، اإلسػػكندرية، د. رفيػػؽ عطيػػو ك  ٖٗٔ-ٖٖٔـ، صَُٕٗالغنيمػي، األحكػػاـ العامػػة فػػي قػػانكف األمػـػ
 .ُِ-ٖـ، صُٖٗٗ جامعة طنطا، القاىرة، ،كمية الحقكؽمقدمة إلى الكسار، الحماية الدبمكماسية لرعايا الدكلة، رسالة دكتكراه، 

د. حمػػاده قرنػػي عبدالسػػالـ، الكضػػع القػػانكني لمحقيبػػة الدبمكماسػػية كلحامميػػا فػػي القػػانكف الػػدكلي العػػاـ، رسػػالة دكتػػكراه،  (ِ)
 .ُِسابؽ، صالمرجع الكد. رفيؽ عطية الكسار،  ِّْـ، صََُِجامعة القاىرة،  ،الحقكؽ كميةمقدمة إلى 

ـ بقضػايا الرىػائف الدبمكماسػييف َُٖٗمػايك  ِْ( البند األكؿ كالرابع كالخامس مػف محكمػة العػدؿ الدكليػة الصػادر بتػاريخ ّ)
. ّٓٔ-ّْٔعائشة ىالة محمد أسػعد طمػس، اإلرىػاب الػدكلي كالحصػانة الدبمكماسػية، مرجػع سػابؽ، ص ،كالقنصمييف بإيراف

 .ِْٗ-ِْٖ، صمرجع سابؽككذلؾ د. عبداهلل األشعؿ، قضية الرىائف األمريكييف، 
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 املطلب الجاىي
 جتاوسات املبعوث الدبلوماسي حلصاىاته الدبلوماسية

كمػا تناكلنػا ذلػؾ  –الدبمكماسي راسػخان فػي القػانكف الػدكلي إذا كاف مبدأ حصانة المبعكث 
فينػػاؾ مبػػدأ يقابمػػو ىػػك مبػػدأ سػػيادة الدكلػػة، كالمبػػدأيف قػػائميف عمػػى فكػػرة  –فػػي الفصػػؿ األكؿ 

 تبادؿ المصالح كالمنافع في العالقات الدكلية الدبمكماسية.
تحػػػدة كمقاصػػػدىا، كمبػػػدأ سػػػيادة الدكلػػػة المعتمػػػد لػػػدييا يػػػأتي تجسػػػيده فػػػي مبػػػادئ األمػػػـ الم

ـ عمػػى أنػػو:  تقػػـك الييئػػة عمػػى مبػػدأ ُْٓٗ( مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة لعػػاـُ/ِفنصػػت المػػادة)
المسػػاكاة فػػي السػػيادة بػػػيف جميػػع أعضػػائيا ، كمػػػا تضػػمنت المػػادة ذاتيػػا مػػػف الميثػػاؽ مبػػدأ عػػػدـ 

ما يسػكغ  ( عمى أنو:  ليس في ىذا الميثاؽٕ/ِالتدخؿ في الشئكف الداخمية لمبمد، فنصت المادة)
 .(ُ)األمـ المتحدة أف تتدخؿ في الشئكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي لدكلة ما 

ـ لمعالقػػػػات الدبمكماسػػػػية حيػػػػث ألزمػػػػت ُُٔٗكترجمػػػػت ىػػػػذا المبػػػػدأ اتفاقيػػػػة فيينػػػػا لعػػػػاـ 
المبعكث الدبمكماسي باحتراـ قكانيف كلكائح البمد المعتمد لديو كأال يتػدخؿ فػي الشػئكف الداخميػة 

( مػػػف االتفاقيػػػة عمػػػى أنػػػو:  ....كعمػػػييـ كػػػذلؾ عػػػدـ ُْبمػػػد المعتمػػػد لديػػػو، فنصػػػت المػػػادة )لم
 .(ِ)التدخؿ في شئكنيا الداخمية 

كرغػػـ تمػػؾ القكاعػػد كقانكنيتيػػا الدكليػػة إال أف الػػبعض مػػف البعثػػات الدبمكماسػػية تقػػدـ عمػػى 
بعػػػض الممارسػػػات التػػػي ال تمػػػت إلػػػى مياميػػػا الدبمكماسػػػية بصػػػمة كالتػػػي مػػػف شػػػأنيا اإلخػػػالؿ 

عمى نظاـ الحكـ مثالن أك  كالتآمركالمساس بسيادة الدكلة المعتمد لدييا كفي مقدمتيا التجسس 
قكانيف الكطنيػة النافػذة فػي الدكلػة المعتمػد لػدييا كذلػؾ عمػى نحػك مػا سػنتناكؿ بيانػو اإلخالؿ بال

 التالية: الفركعفي 
 القرع ا ول

 المساس بسيادة الدولة الم تمد لدييا والتدخل في شئونيا الداخمية
كىػي  ،يأتي المبعكث الدبمكماسي بأفعاؿ غير مشركعة تحػت إطػار حصػانتو الدبمكماسػية

لمقكاعػػػػد الدبمكماسػػػػية الدكليػػػػة  انتياكػػػػان ليسػػػػت مػػػػف الميػػػػاـ الدبمكماسػػػػية، بػػػؿ يعػػػػد  فػػػي الحقيقيػػػػة
 ،كمساسػػان بسػػيادة الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا ،ـُُٔٗالمترجمػػة فػػي اتفاقيػػات فيينػػا الدبمكماسػػية لعػػاـ

خػػػالالن بقكانينيػػػا الكطنيػػػة النافػػػذة كمػػػف صػػػكر اسػػػتغالؿ  كتػػػدخالن سػػػافران فػػػي شػػػئكنيا الداخميػػػة كا 
 المبعكث الدبمكماسي نذكر أىميا فيما يمي:

                                  
حػدة، نيكيػكرؾ، ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة، النظاـ األساسػي لمحكمػة العػدؿ الدكليػة، األمػـ المتٕ/ِ( كالمادة)ُ/ِ( المادة)ُ)

 ـ.ُْٓٗ
 (.ُْـ لمعالقات الدبمكماسية، المادة)ُُٔٗ( اتفاقية فيينا لعاـِ)
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 : المساس بسيادة الدولة وسالمة قوانينيا الوطنية:أولً 
 التجسس الدبموماسي: -1

صػػػكر، نظػػػران آلثػػػاره يعػػػد التجسػػػس مشػػػكمة بالغػػػة الخطػػػكرة لمػػػدكؿ كافػػػة كفػػػي مختمػػػؼ الع
، كظاىرة التجسس كثيران مػا (ُ)كأضراره العميقة التي تمحؽ بالدكلة التي تتعرض لتفشي أسرارىا

أقػػػدـ عمييػػػػا الدبمكماسػػػػييف مسػػػتغميف بػػػػذلؾ حصػػػػانتيـ الدبمكماسػػػػية، كقػػػد أرقػػػػت ىػػػػذه المشػػػػكمة 
كلػذلؾ قيػؿ بحػؽ أف ، (ِ)حتى كقتنػا المعاصػر ،أف بدأت العالقات الدكلية المجتمع الدكلي منذي 

أغمب مرتكبك التجسس ىـ الدبمكماسييف تحت غطػاء حصػاناتيـ الدبمكماسػية كىػـ فػي الحقيقػة 
إلػػػى القػػػكؿ بػػػأف المخػػػابرات فػػػي كػػػؿ سػػػفارة  (ْ)، بػػػؿ ذىػػػب الػػػبعض(ّ)رجػػػاؿ مخػػػابرات لػػػدكليـ

أمريكيػػػػة فػػػػي دكؿ العػػػػالـ يعػػػػد صػػػػاحب الكممػػػػة التػػػػي قػػػػد تتجػػػػاكز فػػػػي أىميتيػػػػا دكر السػػػػفراء 
 ؿ.كالقناص

كفػػػػي أكؿ الثمانينػػػػات صػػػػرح المفػػػػتش العػػػػاـ إلدارة مكافحػػػػة التجسػػػػس الفرنسػػػػية بأنػػػػو مػػػػا 
%( مف الدبمكماسييف العامميف في السفارات األجنبية في باريس يعممكف في َٔ -% َْبيف)

%( مػػػػف العػػػػامميف فػػػػي السػػػػفارات الركسػػػػية ىػػػػـ مػػػػف رجػػػػاؿ َْالتجسػػػػس باإلضػػػػافة إلػػػػى أف)
ض كتػػاب القػػانكف الػػدكلي إلػػى القػػكؿ بػػأف كػػؿ الػػدكؿ تمػػارس ، كىػػذا مػػا دفػػع بعػػ(ٓ)المخػػابرات

 .(ٔ)التجسس، كأف جميع البعثات األجنبية تمارس كلك بدرجات متفاكتة أعماؿ التجسس
كلمػػا لكاقعػػة التجسػػس مػػف خطػػكرة بالغػػة تيػػدد أمػػف الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا نجػػد أف قػػانكف 

( مػف ْٔعػداـ، كمثػاؿ ذلػؾ المػادة)عقكبات أغمب الدكؿ قد رتبت عمييا أشػد العقكبػة، كىػك اإل
قػػػانكف العقكبػػػات الجزائريػػػة الػػػذم يػػػنص عمػػػى أنػػػو:  يرتكػػػب جريمػػػة التجسػػػس كيعاقػػػب عمييػػػا 

كفي  ُٔفي المادة ْ، ّ، ِباإلعداـ كؿ أجنبي يقـك بأحد األفعاؿ المنصكص عمييا الفقرات 
 .(ٕ) ّٔ، ِٔالمادتيف

                                  
( د. محمػكد سػميماف مكسػػى المرتجػع، التجسػس الػػدكلي كالحمايػة الجنائيػة لمػػدفاع الػكطني كأمػف الدكلػػة، دراسػة مقارنػة فػػي ُ)

 .ُِٖـ، صََُِكندرية، الطبعة األكلى،التشريعات العربية كالقانكف الفرنسي كاإليطالي، منشأة المعارؼ اإلس
عػػاطؼ فيػػد المغػػاريز،  /( د. يػػكنس القػػزاكم، مشػػكمة المسػػئكلية الشخصػػية فػػي القػػانكف الػػدكلي، مشػػار إليػػو لػػدل القاضػػيِ)

 .َُٔ، صـََِٗالنظرية كالتطبيؽ، بدكف دار نشر، عماف، الطبعة األكلى،  بيفالحصانة الدبمكماسية 
 .ُِٔـ، صُٖٓٗ،ُط( د. جماؿ بركات، الدبمكماسية ماضييا كحاضرىا كمستقبميا، مطابع الفرزدؽ، الرياض، ّ)
 :ـ، عمى رابطَُُِ/ُ/ُٗمقاؿ منشكر بصحيفة سكداف سفارم اإللكتركنية بتاريخ ،أحمد نزار الكادم د. (ْ)

www.SUDANSAFARI.Net/2009-05-14-10-44 odil-mepress/9493-2011-01-19-06-22-13html . 
 .ُْٔسابؽ، صالمرجع العاطؼ فيد المغاريز،  /( القاضيٓ)
الككيػت، العػدد الرابػع، جامعػة ( مشار إليو لػدل د. عبػدالرحمف لحػرش، التجسػس كالحصػانة الدبمكماسػية، مجمػة الحقػكؽ، ٔ)

 .ُٖٔـ ، صََِّىػ ديسمبرُِْْالسنة الرابعة كالعشريف، ذكالقعدة
ـ ُٗٔٗ/ٗ/ُٔ( بتاريخ ْٔ-ٗٔـ المعدؿ كالمكمؿ بأمريف رقـ)ُٔٔٗقانكف العقكبات الجزائرم لعاـ( مف ْٔ/ُٔ( المادة )ٕ)

 ـ.ُٕٓٗ/ٔ/ُٕ( بتاريخ ْٕ-ٕٓكرقـ)
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لعقكبػػػات لمػػػدكؿ ال تطبػػػؽ فػػػي كرغػػػـ ذلػػػؾ إال أف العقكبػػػة الػػػكاردة فػػػي نصػػػكص قػػػكانيف ا
الغالػػب عمػػى المبعػػكثيف الدبمكماسػػييف؛ نظػػران لتمػػتعيـ بالحصػػانة القضػػائية فػػي الدكلػػة المعتمػػد 

حتػػػى ينػػػاؿ عقكبتػػػو بػػػالطرؽ الدبمكماسػػػية كمنيػػػا  ،لػػػدييا، كتبقػػػى الجريمػػػة عمػػػى ذمػػػة المبعػػػكث
 محاكمتو أماـ دكلتو.

و كييػػدد بحػػؽ العالقػػات الدكليػػة كىنػػاؾ مػػف األمثمػػة لمتجسػػس الدبمكماسػػي مػػا يفػػكؽ تكقعػػ
الدبمكماسية، إذ أف الكاقع كالممارسة الدكليػة يعػج باألمثمػة لمتجسػس الدبمكماسػي الػذم يقػـك بػو 
بعػػػػض أفػػػػراد البعثػػػػات مسػػػػتغميف حصػػػػاناتيـ الدبمكماسػػػػية اسػػػػتغالالن غيػػػػر مشػػػػركع فػػػػي البمػػػػػد 

 .(ُ)المعتمديف لديو فيقابمكف بالطرد كمغادرة البالد
 ضد نظام الحكم:المؤامرة  -2

مف أىـ ما يقـك بو بعض المبعكثيف الدبمكماسييف مف استغالؿ حصاناتيـ استغالالن غيػر 
ألعمػاؿ تيػدد اسػتقرار الدكلػة كتخػؿ بقكانينيػا كتشػريعاتيا الكطنيػة النافػذة،  ارتكابيـمشركع ىك 

المعتمػػػد  كمنيػػػا مػػػثالن قيػػػاـ المبعػػػكث بأعمػػػاؿ الدسػػػائس كالمػػػؤامرة لقمػػػب نظػػػاـ الحكػػػـ فػػػي البمػػػد
، أك تغييػػر دسػػتكر الدكلػػة أك شػػكؿ الحككمػػة كإثػػارة عصػػياف مسػػمح ضػػدىا أك تعطيػػؿ (ِ)لديػػو

أكامرىػػا مػػف قبػػؿ فئػػة مارقػػة كخارجػػة عػػف القػػانكف أك معارضػػة مسػػتعمؿ بػػذلؾ كسػػائؿ القػػكة أك 
إثارة حرب أىمية أك اقتتاؿ طائفي، أك التحريض عمى المجكء إلى كسائؿ العنؼ أك التيديػد أك 

كسػػػيمة أخػػػرل لحمػػػؿ رئػػػيس الدكلػػػة عمػػػى أداء عمػػػؿ مػػػف اختصاصػػػو قانكنػػػان القيػػػاـ بػػػو أك أيػػػة 
االمتنػػاع عنػػو، كػػاالحتالؿ لألمػػالؾ كالمبػػاني العامػػة بػػالقكة أك تخريبيػػا أك إتالفيػػا، كتحػػريض 
أفػػراد القػػكات المسػػمحة عمػػى الخػػركج عػػف الطاعػػة، كتػػركيج أم مػػف المػػذاىب التػػي ترمػػي إلػػى 

ظاـ األساسي لمدكلػة أك تأليػب طبقػة اجتماعيػة عمػى غيرىػا مػف الطبقػات تغيير الدستكر أك الن
 .(ّ)لقمب نظاـ الدكلة االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم

عمػى قمػب  التػآمركالتاريخ الدبمكماسػي حافػؿ بأمثمػة كسػكابؽ مػارس المبعػكث الدبمكماسػي 
 نظاـ الحكـ في البمد المعتمد لدييا كنذكر منيا اآلتي:

ـ أتيػػػـ سػػفير الكاليػػػات المتحػػػدة فػػي كنشاسػػػا بمحاكلػػػة قمػػب نظػػػاـ الحكػػػـ ُٕٓٗعػػػاـفػػػي -أ
كاغتيػػاؿ الػػرئيس  مكبكتػػك  أدل ذلػػؾ إلػػى أف قػػررت حككمػػة زائيػػر طػػرد السػػفير كمغادرتػػو 

 ساعة. ِٕخالؿ 

                                  
 :عمى أمثمة السكابؽ كالممارسة لكاقعة التجسس التي يقـك بيا البعض مف البعثات الدبمكماسػية راجػع االطالع( لمزيد مف ُ)

 كما بعدىا.ِْٕرسالتنا، الحصانة القضائية لممبعكث الدبمكماسي كالقنصمي، مرجع سابؽ، ص
ستراتيجية المفاكضات، دار المسيرة، ِ)  .ُُٖـ، صَََِ، ُ، طعماف( د. ثامر كامؿ محمد، الدبمكماسية المعاصرة كا 
ة مقارنػػػػة، المكتػػػػب المصػػػػرم لتكزيػػػػع سػػػػييؿ حسػػػػيف الفػػػػتالكم، الحصػػػػانة الدبمكماسػػػػية لممبعػػػػكث الدبمكماسػػػػي، دراسػػػػ ( د.ّ)

 .ُِِـ، صََِِالمطبكعات، القاىرة،
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ـ أتيـ ثمانية مبعكثيف دبمكماسييف بسفارة ركسيا فػي ككلكمبيػا بقيػاميـ ُّٕٗكفػي عاـ -ب
ارض مػػع كظػػائفيـ تمثػػؿ فػػي االتصػػاؿ بحركػػة سػػرية مناىضػػة لنظػػاـ بمباشػػرة نشػػاط يتعػػ

الحكـ فقررت حككمة ككلكمبيا بطػردىـ، كاتيػـ ثالثػة دبمكماسػييف ليبيػيف بسػفارة ليبيػا فػي 
تػػكنس بقيػػاميـ بالتػػآمر ضػػد الدكلػػة فقػػررت الحككمػػة التكنسػػية طػػردىـ كمغػػادرتيـ الػػبالد 

 .(ُ)ساعة ِْخالؿ
مبعكث مف خرؽ سػيادة الدكلػة المعتمػد لػدييا غالبػان مػا يكػكف كىنا نشير إلى ما يقـك بو ال

تأييدان عمنيان لمجيات المناىضة كالمناكئة لمحككمات التي تتبع سياسػات ال تتفػؽ كمصػالح دكؿ 
ما قامت بو سػفارة الكاليػات اإليفاد، كىذا السمكؾ تمارسو الدكؿ الغربية، كخير مثاؿ عمى ذلؾ 

شػػػتراكيا فػػػي تػػػدبير االنقػػػالب الػػػذم أدل باإلطاحػػػة بحككمػػػة المتحػػػدة األمريكيػػػة فػػػي شػػػيمي با
 .(ِ)ـُّٕٗالرئيس الشيمي )سيمفادكر الميندم( في سبتمبر عاـ 

كليس عمينا ببعيد أف نستشيد بتدخؿ المبعػكثيف الدبمكماسػييف فػي الشػئكف الداخميػة لمػدكؿ 
العربػػػػي،  ـ بمػػػػا يسػػػػمى بػػػػالربيعَُُِالمعتمػػػػديف لػػػػدييا فيمػػػػا حػػػػؿ بكطننػػػػا العربػػػػي فػػػػي مطمػػػػع

متجػاىميف ميػػاميـ الدبمكماسػػية كمسػػتغميف بػػذلؾ حصػػاناتيـ كعمػػى مػػرأل كمسػػمع الػػرأم الػػدكلي 
بتحرؾ السفراء كالتقائيـ بالجيات المطالبة بإسقاط األنظمة في بمدانيـ دكف أف يػؤذف ليػـ مػف 

 حككمات تمؾ الدكؿ التي اعتمدتيـ.
 ئدة في البمد الم تمد لديو:: انتياك مبدأ احترام القوانين والموائح الساثانياً 

حؽ الدكلة في سيادتيا عمى إقميميا كصػكف كسػالمة قكانينيػا الكطنيػة الداخميػة مبػدأ عػاـ 
( عمػى أنػو:  يجػب ُْكالتي تػنص فػي مادتيػا) ،ـُُٔٗتضمنتو اتفاقية فيينا الدبمكماسية لعاـ

قػػكانيف الدكلػػة  عمػػى جميػػع المتمتعػػيف باالمتيػػازات كالحصػػانات مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ بيػػا، احتػػراـ
المعتمػػد لػػدييا كأنظمتيػػا ، كرغػػـ ذلػػؾ نجػػد فػػي الكاقػػع كالممارسػػة الكثيػػر مػػف الدبمكماسػػييف مػػف 
ينتيػػؾ ىػػذه القاعػػدة كقػػدـ عمػػى سػػمكؾ كتجػػاكزات تػػنعكس سػػمبان عمػػى القػػكانيف كالمػػكائح الكطنيػػة 

 :لمدكلة المعتمديف لدييا تحت ستار حصاناتيـ كامتيازاتيـ الدبمكماسية كمنيا مثالن 
 القيام ب مميات القبض والخطر والغتيال: -1

تقػػـك حككمػػات دكؿ اإليفػػاد تحػػت سػػتار حصػػانات مبعكثييػػا الدبمكماسػػييف بعمميػػات مثػػؿ 
القػػبض كالخطػػؼ كاالغتيػػاؿ لمكاطنييػػا المعارضػػيف ليػػا كالمتكاجػػديف فػػي إقمػػيـ الدكلػػة المعتمػػد 

( السػػافاؾ فػػػي S.A.V.A.Kاإليرانيػػة)لػػدييا، كمثػػاؿ ذلػػػؾ مػػا كانػػت تقػػػـك بػػو الشػػرطة السػػػرية 

                                  
 .َُٖ، َُٔسمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية..،مرجع سابؽ،ص ( د. فادم  سميماف المالح،ُ)
 .َّـ، صُْٖٗ( د. مصطفى سالمة حسيف، العالقات الدكلية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، ِ)
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ـ إبػػاف حكػػـ الشػػاه كفػػي كثيػػر مػػف عكاصػػـ الػػدكؿ األكربيػػة ضػػد اإليػػرانييف ُٕٕٗسكيسػػرا عػػاـ
 .(ُ)المعارضيف لحكـ الشاه السابؽ

ـ ُٕٗٗقيػاـ أعضػػاء البعثػة الدبمكماسػية العراقيػة فػي عػدف عػػاـ -أيضػان -كمػف أمثمػة ذلػؾ
 .(ِ)سبب معارضتو لنظاـ الحكـ العراقيبرشدم باغتياؿ األستاذ الجامعي الدكتكر تكفيؽ 

ـ قياـ ألمانيا بطرد أربعة دبمكماسييف سكرييف التياميـ بالقياـ بالمراقبػة َُِِكحديثان عاـ
يف المتكاجديف بألمانيا الداعميف لممعارضػة المطالبػة يكالمتابعة لرصد تحركات مكاطنييـ السكر 

 .(ّ)بإسقاط بشار األسد كنظاـ حكمو في سكريا
 عدم اللتزام بقوانين المرور ولوائح أنظمة السير: -2

( احتراـ ُ/ُْـ لمعالقات الدبمكماسية ألزمت في مادتيا)ُُٔٗرغـ أف اتفاقية فيينا لعاـ 
قػػكانيف كلػػكائح البمػػد المعتمػػديف لديػػو، إال أف الكاقػػع يثبػػت مػػف خػػالؿ الممارسػػة أف الػػبعض مػػف 

الدكليػػة كالشػػكاىد كثيػػرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ كنػػذكر منيػػا البعثػػات قػػد خرقػػت تمػػؾ القاعػػدة القانكنيػػة 
 ما يمي: عمى سبيؿ المثاؿ

ـ ُٕٔٗ-ُْٕٗفي بريطانيا أكضحت كزارة الخارجيػة فػي تقريػر ليػا بأنػو خػالؿ عػامي -أ
حيػث بمػغ إجمػالي  ،قد انتيكت البعثات الدبمكماسية المعتمدة في بريطانيا قػكانيف المػركر

كيقػػػػدر  ،( مخالفػػػػة مركريػػػػةَََ,ّٗـ حػػػػكالي)ُٕٔٗمخالفػػػػاتيـ المركريػػػػة خػػػػالؿ عػػػػاـ 
ـ الػػذم كػػاف عػػدد ُْٕٗ( جنيػػو، كذلػػؾ مقارنػػة بعػػاـَََ,َٔإيرادىػػا لمخزانػػة البريطانيػػة)

ـ بمغػػت مخالفػػات ُْٖٗ( مخالفػػة أرتكبيػػا الدبمكماسػػييف، كفػػي عػػاـِّٖٗٓ)اتالمخالفػػ
ـ يػتـ %( مػف ىػده المخالفػات لػَٖكأف حػكالي) ،( مخالفػة مركريػةَُْٗٔالدبمكماسييف)

 .(ْ)تسديدىا
 ِٕكفػػػػػي الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة: أعمنػػػػػت إحػػػػػدل الصػػػػػحؼ األمريكيػػػػػة بتػػػػػاريخ-ب

( سفارة بكاشنطف يرتكبكف مخالفات مركرية تقدر َُِـ بأف أعضاء عدد)ُِٕٗسبتمبر
$( سػػنكيان كلػػـ تسػػدد لمخزينػػة بسػػبب حصػػاناتيـ، كأشػػارت الصػػحيفة َََ,ََُقيمتيػػا بػػػ)

                                  
، ككػػذلؾ د. غػػازم حسػػف صػػباريني، الدبمكماسػػية َّ( د. مصػػطفى سػػالمة حسػػيف، العالقػػات الدكليػػة، مرجػػع سػػابؽ، صُ)

. كأيضان د. عدناف البكرم، العالقات الدبمكماسػية كالقنصػمية، دار الشػراع لمنشػر، الككيػت، ُِٗالمعاصرة، مرجع سابؽ، ص
 .ّْـ، صُٖٓٗ

. كمشار إلػى تمػؾ ُِٔكالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( د. فادم سميماف المالح، سمطات األمف ِ)
الكاقعة كذلؾ لدل د. عادؿ صالح ناصر طماح، الحماية الجنائية لمحؽ في الحصانة، رسالة دكتكراه في القانكف العاـ، كمية 

 .ِِٖـ، صََُِ/ََِٗالحقكؽ، جامعة الجزائر، بف يكسؼ بف خده، لعاـ
ككػذلؾ قنػاة العربيػة الفضػائية عمػى   WWW.ALjzira.netmobiailقنػاة الجزيػرة الفضػائية عمػى رابػط فػي ذلػؾ  :( راجعّ)

  www.Alarbia.netالرابط 
 .ِّٔسابؽ، صالمرجع ال( د. فادم سميماف المالح، ْ)

http://www.aljzira.netmobiail/
http://www.alarbia.net/
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( مخالفػػة فػػي السػػنة يمييػػا مستشػػار ْٕبسػػفارة بيػػرك ارتكبػػت)إلػػى أف زكجػػت دبمكماسػػي 
 .(ُ)( مخالفة في السنةْٔنفس السفارة ارتكب )

كال يتكقػػؼ انتيػػاؾ المبعػػكثيف لقػػكانيف كلػػكائح المػػركر فػػي البمػػد المعتمػػد لديػػو، بػػؿ يتعػػدل -ج
زىاؽ أركاح األشخاص المستكجبة لمتعكيض، كمف  ذلؾ ليصؿ إلى األضرار كاإلتالؼ كا 

 ُٔالسػػػكابؽ مػػػثالن: قيػػػاـ أحػػػد كبػػػار مػػػكظفي السػػػفارة األمريكيػػػة فػػػي صػػػنعاء بتػػػاريخىػػػذه 
( بأمانػػػة ْٓـ بقيػػادة سػػيارتو الدبمكماسػػػية بسػػرعة جنكنيػػة فػػػي تقػػاطع جكلػػة)ََِِيكنيػػك

العاصػػمة كخالليػػا قطػػع طريػػؽ مخػػالؼ نػػتج عػػف ذلػػؾ دىػػس مشػػاة أحػػدىـ فػػارؽ الحيػػاة 
تابيػػان سػػفارة المبعػػكث بأنيػػا سػػكؼ كسػػبعة أشػػخاص آخػػريف بإصػػابات مختمفػػة فتعيػػدت ك

تعمػػؿ عمػػى تخفيػػؼ األلػػـ التػػي حصػػؿ لتمػػؾ األسػػر مػػف جػػراء الحػػادث الػػذم أرتكبػػو أحػػد 
في تمسكيـ بالحصػانة بتكجيػو مػذكرات مػدعيف فييػا  امكظفييا، كبعد ذلؾ تنصمكا كبالغك 

كيطػػػػالبكف التعػػػػكيض مػػػػف اليمنيػػػػيف لمػػػػا أصػػػػاب السػػػػيارة  ،الخطػػػػأ مػػػػف السػػػػيارة اليمنيػػػػة
 .(ِ)مكماسيةالدب

كىنػػػا مػػػف المختصػػػيف القػػػائميف عمػػػى كضػػػع القػػػكانيف الدكليػػػة التعقيػػػب عمػػػى اتفاقيػػػة فيينػػػا 
ـ لمعالقات الدبمكماسية بكضع مادة قانكنيػة ممزمػة تػنص عمػى ضػركرة ُُٔٗالدبمكماسية لعاـ

التػػػأميف اإلجبػػػارم عمػػػى سػػػيارات البعثػػػات الدبمكماسػػػية عمػػػى غػػػرار مػػػا تضػػػمنتو اتفاقيػػػة فيينػػػا 
 ـ لمعالقات القنصمية.ُّٔٗلعاـ

 القرع الثاني
 استغالل حصانة الحقيبة الدبموماسية ومقار الب ثات استغالًل غير مشروع

ككػػػذلؾ مقػػػار البعثػػػة الدبمكماسػػػية ىػػػك  ،اليػػػدؼ مػػػف مػػػنح الحصػػػانة لمحقيبػػػة الدبمكماسػػػية
لتسػػييؿ ممارسػػة البعثػػة لمياميػػا الدبمكماسػػية، كىػػذه الحصػػانة يقابميػػا التػػزاـ مػػف قبػػؿ البعثػػات 
الدبمكماسية بأال تستغؿ استغالؿ غير مشركع ييدد سيادة الدكلة المعتمد لػدييا كيخػؿ بقكانينيػا 

 الكطنية، كنبيف ذلؾ عمى النحك التالي:
 استخدام حصانة الحقيبة الدبموماسية: : إساءةأولً 

ـ لمعالقػػػات ُُٔٗنظػػػران ألىميػػػة الحقيبػػػة الدبمكماسػػػية فقػػػد اىتمػػػت بيػػػا اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ
 سػكاءن الدبمكماسية، كتضػمنت قكاعػد كأحكػاـ عامػة تحػـر تفتػيش الحقيبػة مػف قبػؿ أم سػمطات، 

المعتمػػػػد لػػػػدييا، فنصػػػػت  أثنػػػػاء عبكرىػػػػا عبػػػػر دكلػػػػة ثالثػػػػة أـ أثنػػػػاء تكاجػػػػدىا فػػػػي إقمػػػػيـ الدكلػػػػة

                                  
 .ِّٕمرجع سابؽ، صسمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، ( د. فادم سميماف المالح، ُ)
تفصػػػيؿ الحادثػػػة كمثيالتيػػػا فػػػي مؤلفنػػػا ضػػػمانات الحصػػػانات الجنائيػػػة كالمدنيػػػة لممبعػػػكث الدبمكماسػػػي كالقنصػػػمي  :( راجػػػعِ)

شكالية تطبيقيا في الكاقع اليمني، مرجع سابؽ، ص  .َُٔكا 
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ـ عمػػى أنػػو: ال يجػػكز فػػتح الحقيبػػة الدبمكماسػػية أك ُُٔٗ( مػػف اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـّ/ِٕالمػػادة)
 حجزىا .

ـ قد منحت الحقيبة الدبمكماسػية ُُٔٗكمف خالؿ ىذا النص يتضح أف اتفاقية فيينا لعاـ
( كمػػف ّ/ِٕحصػػانة مطمقػػة، كىػػذا مػػا أدل إلػػى تحفػػظ بعػػض الػػدكؿ عمػػى نػػص ىػػذه المػػادة)

حيث جاء في تحفظيا أف لمدكلة حؽ فتح الحقيبة في حضكر مندكب عف البعثة  ،بينيا اليمف
ال أعيدت الحقيبة إلى مصدرىا، عنػدما تتػكفر شػككؾ جديػة بأنيػا تحتػكم عمػى أشػياء ليسػت  كا 

 .(ُ)مف مياـ البعثة
ـ ُّٔٗبرأيػو بػأف اتفاقيػة فيينػا لمعالقػات القنصػمية لعػاـ (ِ)كقد ذىػب الػبعض مػف الفقيػاء

قػد حسػمت مػا كػػاف عميػو مػف خػػالؼ حػكؿ الحصػانة المطمقػػة لمحقيبػة الدبمكماسػية، حيػػث كرد 
( منيا عمى أنو:  ال يجػكز فػتح الحقيبػة القنصػمية كال احتجازىػا، إال إذا كػاف ّٓبنص المادة )

باب جدية تػدعك لالعتقػاد بػأف الحقيبػة تحتػكم لدل السمطات المختصة في الدكلة المضيفة أس
( مػف ىػذه المػادة، ففػي ىػذه ْعمى غير المراسػالت كالكثػائؽ كالمػكاد المشػار إلييػا فػي الفقػرة )

ذا رفضػػػت  الحالػػة يحػػؽ ليػػػا أف تفػػتح الحقيبػػػة بحضػػكر ممثػػؿ مفػػػكض عػػف الدكلػػػة المكفػػدة، كا 
لمضػػػيفة إعػػػادة الحقيبػػػة إلػػػى سػػػمطات الدكلػػػة المكفػػػدة إجابػػػة مثػػػؿ ىػػػذا الطمػػػب فيحػػػؽ لمدكلػػػة ا

 مصدرىا األصمي .
لتالفي عيب القصكر الكارد بصيغة اإلطالؽ لحصانة الحقيبػة  :كيمكننا األخذ بيذا الرأم

ـ، كالػػػػذم يفسػػػػح المجػػػػاؿ أمػػػػاـ البعثػػػػات ُُٔٗالػػػػكارد بػػػػنص اتفاقيػػػػة فيينػػػػا الدبمكماسػػػػية لعػػػػاـ
نة الحقيبػػػػة الدبمكماسػػػػية الدبمكماسػػػية بػػػػأف تتمسػػػؾ بفػػػػراغ ىػػػذا الػػػػنص، كبالتػػػالي تسػػػػتغؿ حصػػػا

 استغالالن غير مشركع.
ـ الخػاص بمركػز َُٖٗكلتدارؾ ذلؾ فقد أخذت لجنة القػانكف الػدكلي فػي مشػركعيا لعػاـ

الحقيبػػة الدبمكماسػػية كحامػػؿ الحقيبػػة الدبمكماسػػية كأفػػردت ليػػذه الحصػػانة نصػػان خاصػػان مشػػابيان 
 .(ّ)( مف المشركعِ( الفقرة )ِٖلنص االتفاقية القنصمية تضمنو نص المادة )

كبػػذلؾ يكػػكف الػػنص قػػد رسػػـ إطػػاران لمتػػكازف فيمػػا بػػيف سػػالمة إقمػػيـ الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا 
كبػػيف مقتضػػيات حصػػانة الحقيبػػة الدبمكماسػػية، كلنػػا ىنػػا أف نتنػػاكؿ حػػاالت  ،كقكانينيػػا الكطنيػػة

 كذلؾ فيما يمي: ،استغالؿ حصانة الحقيبة الدبمكماسية استغالالن غير مشركع

                                  
، كد. نػػاظـ عبدالكاحػػد الجاسػػكر، ُِٗمػػد أبػػك الكفػػاء، قػػانكف العالقػػات الدبمكماسػػية كالقنصػػمية، مرجػػع سػػابؽ، صأحد. ( ُ)

 .َُِّ-ُِِأسس كقكاعد العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع سابؽ، ص
عبػػػػدالقادر سػػػػالمة، قكاعػػػػد السػػػػمكؾ الدبمكماسػػػػي المعاصػػػػر، دار النيضػػػػة العربيػػػػة، القػػػػاىرة، الطبعػػػػة األكلػػػػى،  .( السػػػػفيرِ)

 .ُُٓـ، صُٕٗٗ
 كما بعدىا،  َْٔـ، الجزء األكؿ، نيكيكرؾ، صُٖٖٗنص المادة في حكلية لجنة القانكف الدكلي،  :( راجعّ)
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الحالة ا ولى: اسـتخدام الحقيبـة الدبموماسـية لتيريـب مـواد تمـس أمـن وسـالمة الدولـة -1
 الم تمد لدييا:

تتمثػػؿ ىػػذه الحالػػة فػػي تيريػػب األسػػمحة كالمتفجػػرات كالمػػكاد الدعائيػػة اليدامػػة التػػي تػػدعك 
إلػػى الثػػػكرة كقمػػػب نظػػػاـ الحكػػـ، كقػػػد عبػػػر بعػػػض الكتػػاب األمػػػريكييف بقكلػػػو:  إف عػػػدـ تفتػػػيش 

الدبمكماسييف يشكؿ تيديدان ألمف كسػالمة الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كبكاسػطتيا يكػكف  حقائب
باسػػػتطاعة دكلػػػػة معاديػػػػة تيريػػػػب قنبمػػػػة ذريػػػػة إلػػػػى داخػػػػؿ الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة قطعػػػػة 

 .(ُ)قطعة 
ـ كشػػؼ أحػػد الفػػدائييف الػػذيف اشػػترككا فػػي عمميػػة كزراء البتػػركؿ العػػرب ُٕٔٗففػػي عػػاـ 
تمػاع األكبػؾ فػي فيينػا، النقػاب عػف أف األسػمحة التػي اسػتخدمتيا مجمكعػة دخمػت في أثناء اج

. (ِ)العاصػمة النمسػػاكية فػي حقيبػػة دبمكماسػية ضػػخمة خاصػة بأحػػد السػفراء المتعػػاطفيف معيػػـ
ـ اكتشػػػفت الشػػرطة فػػػي إندكنيسػػػيا أربعػػة صػػػناديؽ كبيػػػرة مرسػػمة إلػػػى السػػػفارة ُٕٕٗكفػػي عػػػاـ

 .(ّ)رشاش مع ذخيرتيا ََْ األفغانية في جاكرتا تحتكم عمى
بػأف تقػدـ البعثػة فػي البمػد المعتمػد لػدييا  ةكقد يساء استخداـ الحصانة لمحقيبة الدبمكماسػي

بتيريػب المعمكمػػات كالكثػائؽ السػػرية، أك تيريػب اآلثػػار كغيرىػػا ممػا ييػػدد كيعػرض أمػػف الدكلػػة 
 .(ْ)المعتمد لدييا لمخطر

ـ بإبعػػػاد ُٕٓٗالمتحػػػدة األمريكيػػػة عػػػاـكمػػػف ذلػػػؾ مػػػثالن مػػػا قامػػػت بػػػو سػػػمطات الكاليػػػات 
مساعد الممحؽ العسكرم السكفيتي في كاشػنطف بتيمػة شػراؤه بعػض المعػدات اإللكتركنيػة عػف 

رساليا بالحقيبة الدبمكماسية إلى مكسكك  .(ٓ)طريؽ كسيط أمريكي كا 
 الحالة الثانية: استغالل حصانة الحقيبة الدبموماسية  غراض ومكاسب شخصية بحتو: -2

أضػػػػػحت عمميػػػػػة التيريػػػػػب عبػػػػػر الحقائػػػػػب الدبمكماسػػػػػية منتشػػػػػرة فػػػػػي أكسػػػػػاط البعثػػػػػات -أ
الدبمكماسية، حيث تػدؿ الحػكادث عمػى أف التيريػب لػـ يقتصػر عمػى الػدرجات الػدنيا مػف 
الدبمكماسػػػػػييف، بػػػػػؿ مػػػػػف بعػػػػػض الػػػػػذيف اتيمػػػػػكا بػػػػػو يشػػػػػتغمكف مراتػػػػػب عميػػػػػا فػػػػػي السػػػػػمؾ 

دبمكماسييف عبػر الحقائػب الدبمكماسػية ، كأكثر ما يككف التيريب مف قبؿ ال(ٔ)الدبمكماسي
كتيريػػب المخػدرات كالعمػػالت  ،ثمنػو ىلتحقيػؽ مكاسػبيـ الشخصػػية فػي مػػا قػؿ كزنػو كغمػػ

                                  
 .ُّّصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( نقالن عف د. فادم سميماف المالح، سمطات األمف كالحُ)
 .ُٖٗ( د. جماؿ بركات، الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صِ)
 .َٔ-ٗٓصمرجع سابؽ،  شاىيناز نصر الديف محمد عبدالعزيز، البعثات الدبمكماسية،د. ( ّ)
 .ُٖٗ( د. عبدالرحمف لحرش، التجسس كالحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صْ)
 .ُٔعبدالفتاح شبانو، الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص .السفير( ٓ)
ـ، ُْٕٗ( د. محمػػػػد طمعػػػػت الغنيمػػػػي، بعػػػػض االتجاىػػػػات فػػػػي القػػػػانكف الػػػػدكلي العػػػػاـ، منشػػػػأة المعػػػػارؼ، اإلسػػػػكندرية، ٔ)

 .ُِٗص
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ـ تػػػـ ُْٔٗكمػػػف تمػػػؾ األمثمػػػة نػػػذكر مػػػثالن أنػػػو فػػػي فبرايػػػر عػػػاـ .(ُ)كالمجػػػكىرات كاآلثػػػار
ضػػػبط سػػػفير المكسػػػيؾ لػػػدل بكليفيػػػا كسػػػفير األكركغػػػكام لػػػدل ركسػػػيا فػػػي إحػػػدل فنػػػادؽ 

كػػػػغ مػػػػػف  ُٔكاليػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػة كىمػػػػػا ييربػػػػاف بالحقيبػػػػػة الدبمكماسػػػػية حػػػػػكاليال
 .(ِ)كتبيف أنيما أعضاء في عصابة تيريب المخدرات ،الييركيف

ـ كصمت إلى ميناء القاىرة الجكم الطائرة السكرية القادمة مػف دمشػؽ ُٕٔٗكفي عاـ -ب
كصػػػكليما إلػػػى المطػػػار ثالثػػػة كعمػػػى متنيػػػا دبمكماسػػػياف ككريػػػاف ككػػػاف باسػػػتقباليما لػػػدل 

أشخاص مف أعضاء السفارة الككرية بالقاىرة ليتسػممكا ثمانيػة طػركد أكيػاس مػف القمػاش 
مقػػػرريف أنيػػػا خاصػػػة بالسػػػفارة، كعنػػػدما استفسػػػرت السػػػمطات الجمركيػػػة عػػػف المسػػػتندات 
الدالة عمى ذلؾ تبيف عػدـ كجكدىػا، فاشػتبيت السػمطات الجمركيػة فييػا، كبتفتيشػيا تبػيف 

 .(ّ)( كيمك جراـََٓ.ِّٔتحكم كمية مف الحشيش المخدر يبمغ كزنيا ) أنيا
كفػػي ىػػػذا المجػػػاؿ تػػػـ مػػػؤخران تػػػكرط إسػػػرائيؿ فػػػي القيػػػاـ بعمميػػػات مػػػا فيػػػا المخػػػدرات فػػػي -ج

كىذا ما كشفتو السمطات الككلكمبيػة كىػي تخػكض حػرب المخػدرات، حيػث أف  ،ككلكمبيا
فػػػػكف اآلف كػػػػؿ بػػػػراعتيـ االسػػػػتخبارية نكابػػػػان كجنػػػػراالت كرجػػػػاؿ أعمػػػػاؿ كدبمكماسػػػػييف يكظ

شبكة المافيا التي أقامكىا لتغطية جػرائـ تجمػب المػكت الحسػي مع كعالقتيـ الدبمكماسية 
 .(ْ)كالمعنكم كاالقتصادم عمى مئات المالييف مف البشر

ـ ُِٓٗفػػػي عػػػاـ، كمػػػف أمثمػػػة تيريػػػب العمػػػالت كالمجػػػكىرات عبػػػر الحقيبػػػة الدبمكماسػػػية-د
الدبمكماسػػية عبػػر الحقيبػػة بتيريػػب العممػػة المصػػرية فئػػة الخمسػػيف قامػػت بعػػض البعثػػات 

جنييػػػان كالمائػػػة جنيػػػو التػػػي ألغاىػػػا البنػػػؾ المصػػػرم لسػػػبب تركيجيػػػا كبيعيػػػا فػػػي السػػػكؽ 
فاتخذت السمطات المصرية إجراءات مف شأنيا التأكد مػف  ،السكداء نظران الرتفاع قيمتيا

دخاليػػا البمػػد العممػػة ىػػذه عػػدـ احتػػكاء الحقائػػب الدبمكماسػػية مػػف ، كفػػي أك تيريبيػػا منػػو كا 
ـ تػػـ ضػػبط دبمكماسػػي أفريقػػي قػػادـ مػػف سكيسػػرا إلػػى القػػاىرة كبحكزتػػو ذىػػب ُٖٖٗعػػاـ 

كتبػيف أف الدبمكماسػي غػادر  ،محاكالن تيريبو كبعد حضكر سفير بػالده تػـ تفتػيش الحقيبػة
 .(ٓ)القاىرة إلى سكيسرا كعاد في نفس اليـك 

                                  
الصػػػحية ( كمػػػف بػػػيف العقػػػاقير المخػػػدرة كالمسػػػتخدمة فػػػي الكقػػػت الحاضػػػر القنػػػب كالكككػػػاييف كاليػػػركيف كتفػػػاقـ األخطػػػاء ُ)

السػػيما المتعػػاطيف العقػػاقير بػػالحقف الكريػػدم الػػذيف يتعرضػػكف غالبػػان لإلصػػابة بمػػرض اإليػػدز، راجػػع فػػي  ،بالتعػػاطي المسػػتمر
ة العامػػة، لجنػػة المخػػدرات، الييئػػة التحضػػيرية لممػػؤتمر الػػدكلي المعنػػي بإسػػاءات اسػػتعماؿ يػػذلػػؾ كثيقػػة األمػػـ المتحػػدة، الجمع
 .َِّـ، صُٕٖٗيكنيك عاـ ِٔ ،بيا، فيينا المخدرات كاإلتجار غير المشركع

 . ُِٔد. عبدالرحمف لحرش، التعسؼ في استعماؿ الحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صِ) )
 .ّّٓ-ِّّمرجع سابؽ، ص د. فادم  سميماف المالح، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، :( راجعّ)
 .  ٕـ، صُٖٗٗسبتمبرُُاالثنيف ،ُُٔٓ( مجمة األسبكع العربي، العددْ)
 .ِٖٗ( د. أحمد أبك الكفاء، قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع سابؽ، صٓ)
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تػػك كزكجيػػا فػػي تيريػػب كنػػكز أثريػػة كفنيػػة ال تقػػدر بػػثمف، كاتيمػػت بػػو السػػيدة بػػي نظيػػر بك 
كالتي تـ تيريبيا بكاسطة الحقيبة الدبمكماسية باستعانة السػفير الباكسػتاني لػدل لنػدف الػذم قػاـ 

 .(ُ)بنقؿ الحقيبة الدبمكماسية المحتكية عمى ىذه األثار
 ا شخاص:الحالة الثالثة: استغالل حصانة الحقيبة الدبموماسية في تيريب -3

كػػاف  أكدلػػؼ إخمػػاف  مسػػاعدان ليتمػػر كتتيمػػو إسػػرائيؿ بأنػػو قتػػؿ سػػتة ماليػػيف ييػػكدم فػػي 
أكربا أثناء الحرب العالمية في حجرات الغاز، ثـ لجأ إلػى األرجنتػيف بعػد انتيػاء الحػرب، كفػي 

ـ أقػػػدـ عمػػالء السػػػفارة اإلسػػرائيمية فػػػي األرجنتػػيف باختطافػػػو كتيريبػػو عبػػػر الحقيبػػػة َُٔٗعػػاـ
بمكماسية إلػى إسػرائيؿ، كقػد احتجػت األرجنتػيف بتقػديميا شػككل إلػى مجمػس األمػف كسػحبت الد

كاعتبػػرت مػػا قامػػت بػػو إسػػرائيؿ انتيػػاؾ  ،سػػفيرىا مػػف إسػػرائيؿ كطالبػػت بإعػػادة  أكدلػػؼ إخمػػاف 
ـ المتمثؿ في استخداـ ُُٔٗلسيادة األرجنتيف كمخالفة صارخة التفاقية فيينا الدبمكماسية لعاـ

حتػػى إلػػى ألمانيػػا  ،بمكماسػػية فػػي غيػػر مػػا خصصػػت لػػو، فرفضػػت إسػػرائيؿ تسػػميموالحقيبػػة الد
 .(ِ)كحاكمتو أماـ محاكميا كحكمت عميو باإلعداـ ،كاعتباره مف مكاطنييا

ـ محاكلػػػػػة قيػػػػػاـ ُْٖٗكفػػػػػي حادثػػػػػة مماثمػػػػػة اكتشػػػػػؼ السػػػػػمطات البريطانيػػػػػة فػػػػػي عػػػػػاـ 
فػػي بريطانيػػا إلعادتػػو فػػي  محاكلػػة اختطػػاؼ كزيػػر نيجيػػرم سػابؽ الجػػئبدبمكماسػييف نيجيػػرييف 

 .(ّ)صندكؽ إلى نيجيريا لمحاكمتو أماـ القضاء النيجيرم
أف حػػػػاالت اسػػػػتغالؿ بعػػػػض البعثػػػػات لحصػػػػانة الحقيبػػػػة الدبمكماسػػػػية  :كخالصػػػػة القػػػػكؿ

لقكاعػػػد قانكنيػػػة دكليػػػة كييػػػدد أمػػػف الدكلػػػة المعتمػػػد لػػػدييا  انتياكػػػان غيػػػر مشػػػركع يعػػػد  اسػػػتغالالن 
كسالمة قكانينيا الكطنية، كبالتالي قد تسكء العالقػة فيمػا بػيف الػدكلتيف كتصػؿ فػي الغالػب إلػى 

 قطع العالقات الدبمكماسية فيما بينيا.
 : استغالل حصانة مقار الب ثة الدبموماسية استغالل غير مشروع:ثانياً 

ـ لمعالقػػػات الدبمكماسػػػية عمػػػى أنػػػو: ُُٔٗ( مػػػف اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـّ/ُْتػػػنص المػػػادة )
 يجػػب أال تسػػتخدـ دار البعثػػة بأيػػة طريقػػة تتنػػافى مػػع كظػػائؼ البعثػػة كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي ىػػذه 
االتفاقيػة أك فػي غيرىػا مػف قكاعػػد القػانكف الػدكلي العػاـ أك فػي أيػػة اتفاقيػات خاصػة نافػذة بػػيف 

 .(ْ)تمد لدييا الدكلة المعتمدة كالدكلة المع

                                  
( د. حمػػػادة قرنػػػي عبدالسػػػالـ، الكضػػػع القػػػانكني لمحقيبػػػة الدبمكماسػػػية كلحامميػػػا فػػػي القػػػانكف الػػػدكلي العػػػاـ، مرجػػػع سػػػابؽ، ُ)

 .ُْٗص
 .َُّدالكاحد محمد الفار، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص( مشار إلى ىذه الكاقعة لدل د. عبِ)
 .َُٗ-ُٖٗ( د. جماؿ بركات، الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صّ)
 (.ّ/ُْـ لمعالقات الدبمكماسية، المادة )ُُٔٗ( اتفاقية فيينا لعاـْ)
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كالكاضػػح مػػف ىػػذا الػػنص عمػػى الدكلػػة المعتمػػدة كبعثاتيػػا فػػي الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا عػػدـ 
فػال يجػػكز أف تسػػتغؿ خالفػػان  ،اسػتغالؿ حصػػانة دار البعثػػة الدبمكماسػية اسػػتغالالن غيػػر مشػػركع

كتشكؿ بػذلؾ  ،لممارستو تمؾ القكاعد القانكنية الدكلية، كتخرج عف المياـ الكظيفية الدبمكماسية
خطران ييدد أمف الدكلة كسالمتيا بما فييا قكانينيا الكطنية، كأف تحػكؿ دار البعثػة الدبمكماسػية 
إلػػى ثكنػػة عسػػكرية باحتكائيػػا عمػػى أسػػمحة كمتفجػػرات، كال يسػػمح كػػذلؾ أف تحػػاؾ مػػف داخميػػا 

كاضػحان  المؤامرات كالدسائس ضد نظاـ الحكـ في البمد المعتمػد لديػو، حيػث يعتبػر ذلػؾ تعسػفان 
 الستخداـ حصانة دار البعثة الدبمكماسية.

تكفر لدل سمطات باكستاف معمكمات تؤكد  ، حيثـُّٕٗكمف أمثمة ذلؾ ما حدث عاـ 
أف سفارة العراؽ في باكستاف قد كصمتيا أسمحة لتكزيعيا عمى المخربيف بباكستاف، فطمب مف 

كاقتحػػػػػاـ السػػػػفارة كتفتيشػػػػػيا السػػػػفير اإلذف بػػػػالتفتيش، لكنػػػػػو رفػػػػض، فقػػػػػاـ البػػػػكليس بمحاصػػػػرة 
كضػػػبطت كميػػػات كبيػػػرة مػػػف األسػػػمحة كانػػػت معػػػدة لمتكزيػػػع عمػػػى العناصػػػر التخريبيػػػة داخػػػؿ 

كسػػحبت سػػفيرىا مػػف  ،باكسػػتاف، كعمػػى أثػػر ذلػػؾ بعثػػت حككمػػة باكسػػتاف احتجاجػػان إلػػى العػػراؽ
 .(ُ)كاعتبرت سفير العراؽ لدييا شخص غير مرغكب فيو  ،العراؽ

اة الدكلػة المعتمػد لػدييا لحصػانة مقػر البعثػة، البػد أف يقابمػو مبػدأ التػزاـ كنستخمص مف ذلؾ أف مراعػ
كيعػػػد  ،أعضػػػاء كمػػػكظفي دار البعثػػػة بػػػأال يسػػػتخدمكا دار البعثػػػة ألعمػػػاؿ تتنػػػافى مػػػع كظائفيػػػا الدبمكماسػػػية

( مػف االتفاقيػػة الدبمكماسػية التػي تػنص عمػى أال تسػتخدـ دار البعثػػة ّ/ُْخرقػان كخركجػان عمػى المػادة) ذلػؾ
 بأم طريقة تتنافى مع كظائؼ البعثة الدبمكماسية.

كىنػػػػا يثػػػػكر سػػػػؤاؿ فػػػػي مػػػػا ىػػػػك الكضػػػػع فيمػػػػا لػػػػك الػػػػتمس شػػػػخص حصػػػػانة مقػػػػر البعثػػػػة 
معتمػد لػدييا كمحاكميػا، أك طالبػان المجػكء الدبمكماسية كلجأ إليو فراران مف سطكة قكانيف الدكلػة ال

كيمنحػػو حػػؽ المجػػكء إلػػى  ،السياسػػي، فيػػؿ يحػػؽ لػػرئيس البعثػػة الدبمكماسػػية أف يقبػػؿ الشػػخص
 دار البعثة؟ أـ ال؟

كلإلجابػػػػة عمػػػػى ىػػػػذا السػػػػؤاؿ كمػػػػف خػػػػالؿ تسػػػػميط الضػػػػكء عمػػػػى نصػػػػكص اتفاقيػػػػة فيينػػػػا 
م أنػو ال يكجػد نصػان قانكنيػان يجيػز ـ يمكػف القػكؿ بأنيػا جػاءت خاليػة، أُُٔٗالدبمكماسية لعاـ

، كلػػـ (ِ)فػي الجػػرائـ السياسػية أـ الجػػرائـ الجنائيػة سػػكاءن لممبعػكث الدبمكماسػػي حػؽ مػػنح المجػكء 
 .(ّ)تتعرض االتفاقية لمكضكع الممجأ ال باإلباحة كال بالتحريـ

                                  
ادم سػػميماف المػػالح، سػػمطات ، كد. فػػّٓ( د. إبػػراىيـ خميفػػة، القػػانكف الػػدكلي الدبمكماسػػي كالقنصػػمي، مرجػػع سػػابؽ، صُ)

 .ُْٔ-ُّٔاألمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص
( كعػػدـ كجػػكد نػػص قػػانكني يجيػػز حػػؽ المجػػكء كلكػػف مػػف بػػاب المجاممػػة كمػػنيـ مػػثالن د. عمػػي صػػادؽ أبػػك ىيػػؼ، القػػانكف ِ)

سػػػػابؽ، المرجػػػػع السػػػػميماف المػػػػالح، د. فػػػػادم  :، كفػػػػي نفػػػػس المفيػػػػـك راجػػػػعُّٖالدبمكماسػػػي كالقنصػػػػمي، مرجػػػػع سػػػػابؽ، ص
 .ّٖٓص
 .ُِْـ، صُُٗٗىػ/ُُُْ( د. أحمد أبك الكفاء محمد، قطع العالقات الدبمكماسية، بدكف دار نشر، القاىرة،ّ)
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أف اإليػكاء لػيس مػف ميػاـ البعثػة الدبمكماسػية، بػؿ كيعػد مػف قبػؿ عػدـ احتػراـ  :ذلؾ يعني
كتػػدخؿ فػػي شػػئكنيا الداخميػػة ىػػذا مػػف جانػػب، كمػػف جانػػب آخػػر  ،قػػكانيف الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا

تتمتػػع دار البعثػػة بحصػػانة ذلػػؾ لكفالػػة كجػػكد الطمأنينػػة كاالسػػتقالؿ الالزمػػيف لممارسػػة البعثػػة 
معػػابثيف بػػأمف الدكلػػة كاإلفػػالت مػػف حكػػـ القػػانكف لممجػػأ  كفلػػـ تقػػرر لتكػػمياميػػا الدبمكماسػػية، ك 

كمجافػاة لمعدالػة التػي يجػب أف  ،ذلػؾ معنػاه إىػدار لسػمطات الدكلػة المعتمػد لػدييا بغيركالقكؿ 
 .(ُ)تطبؽ عمى الجميع دكف استثناء

ـ تمكػف أحػد َُْٗكىناؾ مف األمثمة في ىػذا الخصػكص نػذكر منيػا مػثالن مػا حػدث فػي
كىػػرب إلػػى داخػػؿ السػػفارة المكسػػيكية فػػي جكاتيمػػاال، فتبعػػو  ،رميف اإلفػػالت مػػف الحراسػػةالمجػػ

الجنػػكد الػػذيف كػػانكا يحرسػػكنو كألقػػكا القػػبض عميػػو داخػػؿ مقػػر السػػفارة. فقامػػت المكسػػيؾ بتقػػديـ 
 كتكقيع العقاب عمى الجنكد الذيف دخمكا مقر البعثة. ،كقدمت جكاتيماال اعتذارىا ،احتجاج

قػػاـ ابػػف القػػائـ بأعمػػاؿ البعثػػة الدبمكماسػػية التشػػيمية فػػي برككسػػؿ عمػػى  ـَُٔٗكفػػي عػػاـ
كاحتمى القاتػؿ بػدار البعثػة. فطكقػت السػمطات البمجيكيػة دار البعثػة لمنػع  ،قتؿ سكرتير البعثة

، إلػػػى أف أعمػػػف القػػػائـ بأعمػػػاؿ البعثػػػة مكافقتػػػو عمػػػى رفػػػع حصػػػانة ابنػػػو كسػػػمح  إفػػػالت المجػػػـر
 .(ِ)ميو كتقديمو لممحاكمةلمسمطات البمجيكية بالقبض ع

 القرع الثالث
 اإلجراءات القانونية التي تممكيا الدولة الم تمد لدييا 

 في مواجية استغالل الحصانة الدبموماسية
ـ لمعالقػػػات الدبمكماسػػػية مػػػف اإلجػػػراءات التػػػي تخػػػكؿ ُُٔٗتكجػػػد فػػػي اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ

ؿ الحصػػػانة الدبمكماسػػػية مػػػف قبػػػؿ لمدكلػػػة المعتمػػػد لػػػدييا الحػػػؽ فػػػي أف تتخػػػذىا تجػػػاه اسػػػتغال
 البعثات الدبمكماسية كمنيا اآلتي:

 : إعالن المب وث الدبموماسي شخصًا غير مرغوب فيو:أولً 
يجػػكز لمدكلػػة المعتمػػد لػػدييا فػػي جميػػع  -ُ( مػػف اتفاقيػػة فيينػػا عمػػى أنػػو: ٗتػػنص المػػادة)

األكقػػات كدكف إبػػداء أسػػباب قرارىػػا أف تعمػػف لمدكلػػة المعتمػػدة أف رئػػيس البعثػػة أك أم مكظػػؼ 
دبمكماسػي فييػا شػخص غيػر مرغػكب فيػو أك أف أم مكظػؼ آخػر فييػا غيػر مقبػكؿ كفػي ىػػذه 

مدة حسب االقتضاء، إما باستدعاء الشخص المعني أك بإنياء خدمتػو الحالة تقـك الدكلة المعت
في البعثة، كيجكز إعالف شخص ما غير مرغػكب فيػو أك غيػر مقبػكؿ قبػؿ كصػكلو إلػى إقمػيـ 

يجػكز لمدكلػة المعتمػد لػدييا أف تػرفض االعتػراؼ بالشػخص المعنػي  -ِالدكلة المعتمد لػدييا. 

                                  
 .ُّٔالقانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ، ص ( د. عمي صادؽ أبك ىيؼ،ُ)
 .َّٔكالقنصمية، مرجع سابؽ، ص( د. عبدالعزيز محمد سرحاف، قانكف العالقات الدبمكماسية ِ)
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مدة أك قصرت خالؿ فترة معقكلة مف الزمف عف الكفاء فردان في البعثة إذا رفضت الدكلة المعت
 ( مف ىذه المادة .ُبالتزاماتيا المترتبة عمييا بمكجب الفقرة )

المسػػتقر فػػي التعامػػؿ الػػدكلي الدبمكماسػػي أف الدكلػػة المعتمػػدة ال تقػػدـ عمػػى ابتعػػاث مػػف 
لػػة المعتمػػد لػػدييا تعتمػػده إلػػى الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا إال بعػػد إجػػراء التأكػػد مػػف رضػػا كقبػػكؿ الدك 

عمى مف سيمارس المياـ الدبمكماسية عمػى إقميميػا، بمعنػى أف إدارة الدكلػة المعتمػد لػدييا ىػي 
المعتبرة في قبكؿ كعدـ قبكؿ مف ستقـك بابتعاثو الدكلة المعتمدة، كبالتالي فإف إعػالف فػرد فػي 

 إلرادة الدكلة المعتمد لدييا. أيضان البعثة شخص غير مرغكب فيو راجع 
إذا مػػا تػػـ قبػػكؿ المبعػػكث الدبمكماسػػي ككصػػؿ إلػػى الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا كمػػارس ميػػاـ فػػ

كظيفتػػو كجػػػب عميػػػو أف يظػػػؿ حػػائزان لثقػػػة ىػػػذه الدكلػػػة، فػػػإذا مػػا أقػػػدـ عمػػػى اسػػػتغالؿ حصػػػانتو 
استغالؿ غير مشركع جعؿ مف الدكلة أف تتخػذ مػف اإلجػراءات مػا يقيػد حصػانتو حفاظػان عمػى 

دبمكماسػيان أك  عضػكان إلجراءات أف شخصان غير مرغكب فيو إف كػاف أمنيا القكمي، كمف تمؾ ا
كتطمػػب مػػف دكلتػػو اسػػتدعائو كمغادرتػػو الػػبالد  ،إداريػػان فػػي البعثػػة عضػػكان غيػػر مقبػػكؿ إف كػػاف 

خالؿ فترة محدكدة، أك أف تتنازؿ دكلتو عف حصانتو، كبالتالي يخضع لمحاكـ الدكلة المعتمد 
( مػػف اتفاقيػػة فيينػػا الدبمكماسػػية، كلمدكلػػة المعتمػػد لػػدييا ٗلػػدييا كسػػندىا فػػي ذلػػؾ نػػص المػػادة )

رادتيا المنفردة ىي المعتبرة في إجراءاتيا بحيػث أنيػا ليسػت ممزمػة بػأف تبػدم  الحرية الكاممة كا 
 أسباب اتخاذىا ليذا القرار.

 السوابق الدولية إلعالن المب وث شخص غير مرغوب فيو: -1
لجكء الدكؿ التخاذىا إعالف المبعكث شخصػان غيػر ىناؾ الكثير مف األمثمة التي تكضح 

مرغكبػػان فيػػو إمػػا ألنػػو تػػدخؿ فػػي شػػئكنيا الداخميػػة أك عػػدـ احترامػػو ألنظمتيػػا كقكانينيػػا الكطنيػػة 
 كنذكر مف األمثمة اآلتي:

ـ قامػت السػمطات البريطانيػة بػإعالف جميػع أفػراد السػفارة الميبيػة فػي لنػدف ُْٖٗفػي عاـ
كذلػػؾ لمػػا قػػاـ بػػو أفػػراد البعثػػة بػػإطالؽ أعيػػرة ناريػػة مػػف نكافػػذ  ،أشػػخاص غيػػر مرغػػكب فػػييـ

سػػفارتيـ أدت إلػػى جػػرح عػػدد مػػف المتظػػاىريف الميبيػػيف أمػػاـ السػػفارة كقتػػؿ الشػػرطية البريطانيػػة 
حيث قيػؿ  ، إيفكف فكليتشر ، أدت الحادثة إلى إثارة الرأم العاـ البريطاني كأثيرت في البرلماف

، كفػي (ُ)ماسية ليس ليا األكلكية عمى أمف الدكلة المعتمد لدييابصدد ذلؾ أف الحصانة الدبمك 
ـ أعمنت كاشنطف بػأف خمسػيف دبمكماسػيان أصػبحكا أشخاصػان غيػر مرغكبػان فػييـ كتػـ ََُِعاـ

 .(ِ)طردىـ مف البالد، لقياميـ بتيمة التجسس

                                  
 .ّْٗ( د. إلياـ محمد حسف العاقؿ، الحصانة في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، صُ)
 .ُّّ( د. ناظـ عبدالكاحد الجاسكر، أسس كقكاعد العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع سابؽ، صِ)
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 ف الية ىذا اإلجراء: -2
 تجد صعكبة في تطبيقو كذلؾ مف حيث:رغـ قانكنية ىذا اإلجراء إال أف الدكلة المعتمد لدييا 

نػػو ال يمنػػع بقيػػة أفػػراد البعثػػة مػػف االسػػتمرار فػػي ممارسػػتيـ لالسػػتغالؿ الغيػػر مشػػركع إ -أ 
ـ مػػف إعػػالف أربعػػة مػػف َُٖٗلمحصػػانة الدبمكماسػػية فمػػثالن مػػا قامػػت بػػو بريطانيػػا عػػاـ

أفػػػػراد البعثػػػػة الدبمكماسػػػػية الميبيػػػػة، بػػػػأنيـ أشػػػػخاص غيػػػػر مرغػػػػكب فػػػػييـ عمػػػػى خمفيػػػػة 
الغتياالت المكسعة ألشخاص المعارضة الميبية بمسػاندة الحككمػة الميبيػة إال أف ذلػؾ ا

حيػػػث اسػػػتمر السػػػفير الميبػػػي فػػػي بريطانيػػػا يقػػػـك بتصػػػريحات  ،اإلجػػػراء لػػػـ يػػػؤت ثمرتػػػو
رسػػػمية تؤيػػػد عمميػػػات اغتيػػػاؿ المعارضػػػة الميبيػػػة كلػػػـ تتػػػردد الحككمػػػة البريطانيػػػة فػػػي 

ـ كلعدـ اقتناع بريطانيا بػذلؾ  لجػأت إلػى ُْٖٗ/ُ/ّإعالنو غير مرغكبان فيو بتاريخ 
 .(ُ)ـُْٖٗ/ْ/ُٕقطع عالقاتيا بميبيا بتاريخ 

كلػػػػيس ىنػػػػا مػػػػا يضػػػػمف عػػػػدـ تكػػػػرار نفػػػػس االسػػػػتغالؿ كالتجػػػػاكز لمحصػػػػانة مػػػػف قبػػػػؿ  -ب 
المبعػػػكث المعمػػػف بأنػػػو شخصػػػان غيػػػر مرغػػػكب فيػػػو مػػػاداـ ىػػػذا اإلجػػػراء يعػػػد فػػػي نظػػػره 

يخضػػع فعػػالن لممحكمػػة كيعاقػػب عمػػى تصػػرفو أقصػػى عقكبػػة يتعػػرض ليػػا، إذ أنػػو ال 
 .(ِ)الغير مشركع الذم أقدـ عميو

يصػػػػعب التحقيػػػػؽ الػػػػدقيؽ مػػػػف شخصػػػػية مػػػػف قػػػػاـ مػػػػف أفػػػػراد البعثػػػػة بخػػػػرؽ كتجػػػػاكز  -ج 
حيػػث أف الدكلػػة المكفػػدة غالبػػان لػػـ تقػػـ بالمسػػاعدة لتحديػػد شػػخص الجػػاني،  ،الحصػػانة

تػػػي أكدت بحيػػػاة الشػػػرطية كاضػػػح فػػػي كاقعػػػة السػػػفارة الميبيػػػة فػػػي بريطانيػػػا ال ىػػػك كمػػػا
صابة العشرات بجركح مف جراء إطالؽ النار مف قبؿ بعض أفراد البعثة  البريطانية كا 

 .(ّ)الميبية كنتيجة لذلؾ قطعت بريطانيا عالقاتيا الدبمكماسية بميبيا
مػػا يقابػػؿ مػػف قبػػؿ الدكلػػة المكفػػدة بتطبيقيػػا مبػػدأ المعاممػػة بالمثػػؿ،  ىػػذا اإلجػػراء غالبػػان  -د 

أف كاقع الحاؿ كالممارسة تؤكػد أف المجػكء إلػى إعػالف  "Nahlik"د الفقيوكفي ذلؾ يؤك
، كمثاؿ ذلؾ (ْ)شخص المبعكث غير مرغكب فيو كطرده غالبان ما يأخذ شكالن انتقاميان 

ـ أعمنػػت بريطانيػػا طػػرد ثالثػػة دبمكماسػػييف سػػكرييف بػػأنيـ غيػػر ُٖٔٗمػػا حػػدث عػػاـ 

                                  
(1) Sen.B "Adiplomat's Handbook of International law and practice, 3rd Ed., dordrech, the Netherlands, 
1988, P. 92. 
(2) R.Goldenberg "Abuse of diplomatic Immunity: is the Government doing Enough" ILSA. 
Journal of International and comp. law, vol, 1 1995, P. 214. 

ـ مقابؿ ما تعيػدت بػو ليبيػا بالتعػاكف مػع بريطانيػا فػي ُٗٗٗالعالقات أعيدت فيما بيف الدكلتيف في يكليك  ( نشير إلى أفّ)
التحقيؽ بشأف الحادث كتعكيض أسرة الشػرطية البريطانيػة التػي كانػت ضػحية ىػذا الحػادث. د. عبػدالرحمف لحػرش، التعسػؼ 

 .ُٓٔفي استعماؿ الحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص
(4) S.E. nahlik diplomqtic law: selected problems" R.C.A.D.I.tome.,1990, P. 353. 
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  كفػي Heathrowرائيمية بمطػار  كطػردىـ التيػاميـ بتفجيػر طػائرة إسػ ،مرغكب فػييـ
 .(ُ)اليـك التالي قامت سكريا معاممة بالمثؿ كطردت ثالثة دبمكماسييف بريطانييف

كنتيجػة ل ثػػار المترتبػػة عمػػى إعػػالف الشػػخص غيػر مرغكبػػان فيػػو أك طػػرده مػػف الػػبالد فػػإف 
كفػي الحػاالت الخطػرة كالقصػكل التػي تمػس  ،الدكلة المعتمد لدييا ال تمجأ إليو إال بحذر شػديد

 .(ِ)مباشرة أمف الدكلة ككيانيا
كنخمص مف ذلؾ أف اتخػاذ الدكلػة المعتمػد لػدييا إجػراء إعػالف الشػخص فػي البعثػة غيػر 

ـ لمعالقػات الدبمكماسػية، لكنػو ُُٔٗمرغكب فيػو إجػراء قػانكني نصػت عميػو اتفاقيػة فيينػا لعػاـ
 نة الدبمكماسية مف قبؿ بعض المبعكثيف الدبمكماسييف.ليس بكافي لمعالجة استغالؿ الحصا

 : تخقيض حجم الب ثة الدبموماسية:ثانياً 
تعػػػدد فػػػي األشػػػخاص التػػػي تتكػػػكف مػػػنيـ البعثػػػة بيتسػػػـ التمثيػػػؿ الدبمكماسػػػي المعاصػػػر  

الدبمكماسػػػية، كالػػػذم لػػػـ يكػػػف لػػػو كجػػػكد بصػػػكرتو الحاليػػػة قبػػػؿ ظيػػػكر الدكلػػػة الحديثػػػة، كنظػػػران 
بعض الدكؿ في زيادة عدد أفراد بعثتيا، غالبان ما يككف ىناؾ شككؾ أف الغرض ىػك  لمغاالت

كيتعػارض  ،أمف الدكلة المعتمد لدييا لمخطر بغرض تعريضالقياـ بنشاط المياـ الدبمكماسية، 
 مع أىداؼ التمثيؿ الدبمكماسي.

حيػث التمسػت كقد تعزز ذلؾ أثناء قياـ الحرب الباردة بػيف المعسػكريف الشػرقي كالغربػي، 
الػػػدكؿ أف الزيػػػادة فػػػي عػػػدد أعضػػػاء البعثػػػات مػػػدعاة لمتجسػػػس كسػػػبب فػػػي زعزعػػػة األكضػػػاع 

شػػػػػاعة الفكضػػػػػى بػػػػيف صػػػػػفكؼ الشػػػػػعكب ،الداخميػػػػة مػػػػػف خػػػػالؿ نشػػػػػر الدعايػػػػػة المغرضػػػػة  ،كا 
 .(ّ)كالمشاركة في االغتياالت لتصفية المعارضة...إلخ

 السند القانوني لتخقيض حجم الب ثة الدبموماسية: -1
( مػػػػػف اتفاقيػػػػػة فيينػػػػػا ُُض حجػػػػػـ البعثػػػػػة يجػػػػػد سػػػػػنده القػػػػػانكني فػػػػػي نػػػػػص المػػػػػادة)تخفػػػػػي

الدبمكماسػػية الػػذم يػػنص عمػػى أنػػو: يجكز لمدكلػػة المعتمػػد لػػدييا عنػػد عػػدـ كجػػكد اتفػػاؽ صػػريح 
بشأف عدد أفراد البعثة باقتضاء االحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدكد ما تراه معقكالن كعاديان مع 

 كاؿ السائدة في الدكلة المعتمد لدييا كحاجات البعثة المعنية .مراعاة الظركؼ كاألح
( أف اليػػدؼ ىػػك تكػػريس مبػػدأ الحفػػاظ عمػػى تػػكازف مصػػالح ُُككاضػػح مػػف نػػص المػػادة)

الدكلػة المعتمػػدة كالمعتمػد لػػدييا، فمػػف ناحيػة أعطػػت اتفاقيػة فيينػػا لمدكلػػة المعتمػدة حػػؽ ابتعػػاث 
الػػػدكؿ األخػػػرل، كمػػػف ناحيػػػة أخػػػرل عممػػػت مػػػف يمثميػػػا فػػػي الخػػػارج كيطػػػكركف عالقاتيػػػا مػػػع 
                                  

(1)Sen.B "Adiplomat's Handbook of International law and practice, 3rd Ed., dordrech, the Netherlands, 
1988,op, cit, P. 22.  

رسالتنا الحصانة القضائية لممبعكث الدبمكماسي كالقنصمي كفقان التفاقيتي فيينػا الدبمكماسػية ككيفيػة التعػاطي معيػا  :( راجعِ)
 .ٕٓٓفي الممارسات العممية، مرجع سابؽ، ص

 .ّْ( د. عدناف البكرم، العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع سابؽ، صّ)
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االتفاقيػػة عمػػى كضػػع حػػدكد لتمػػؾ البعثػػات لمكاجيػػة أم اسػػتغالؿ غيػػر مشػػركع مػػنيـ فجعمػػت 
 لمدكلة المعتمد لدييا الحؽ في تخفيض عدد أفراد البعثة بما يتالءـ مع ظركفيا كأحكاليا.

 السوابق الدولية لتخقيض حجم الب ثة الدبموماسية: -2
بؽ مػػا يؤكػػد اتخػػاذ الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا إجػػراء طمػػب تخفػػيض عػػدد أفػػراد ىنػػاؾ مػػف السػػكا

البعثػػػة األجنبيػػػة، كمنيػػػا مػػػثالن مػػػا أكدتػػػو الحككمػػػة البريطانيػػػة فػػػي قضػػػيتي اختطػػػاؼ الالجػػػئ 
ـ، حيػث أفػادت عمػى أنيػا مسػتعدة أكثػر ُْٖٗكحػادث السػفارة الميبيػة عػاـ،  Dikkoالنيجيرم 

( مػف اتفاقيػػة فيينػا، كالقاضػػي ُُالػػكارد فػي نػػص المػادة)مػف أم كقػت مضػػى السػتعماؿ حقيػا 
بتقييد أك تخفيض حجـ أم بعثة إذا كاف لدييا اعتقادان بأف البعثة قد اسػتغمت كتجػاكزت حػدكد 

 .(ُ)الحصانة الدبمكماسية
 ان ـ أعمنت الحككمة العراقية بإعالف ثالثة دبمكماسػييف بريطػانييف أشخاصػُُٕٗكفي عاـ

اميـ بمباشرة التجسس كقياميـ بنشاط خػارج ميػاـ الكظيفػة الدبمكماسػية غير مرغكب فييـ التي
كبعػػػد يػػػػكميف قامػػػػت الحككمػػػػة البريطانيػػػػة كمعاممػػػػة بالمثػػػػؿ بطػػػػرد ثالثػػػػة دبمكماسػػػػييف عػػػػراقييف 

 .(ِ)عمى قمب نظاـ الحكـ كالتآمرالتياميـ بالتجسس 
بريطػػانييف ردان عمػػى ـ قامػػت الحككمػػة الركسػػية بطػػرد أربعػػة دبمكماسػػييف ََِٕكفػػي عػػاـ

قرار مماثؿ قامت بو بريطانيا بطرد أربعة دبمكماسييف ركس، ككاف ذلؾ نتيجة رفض بريطانيػا 
تسميـ ركسيا ضابط مخابرات ركسي متيـ بقتؿ ضابط مخابرات ركسي آخر قتؿ في بريطانيػا 

مػػف  ُِـ، كمػػا أف ركسػػيا تقػػدمت بطمػػب تسػػميـَََِبعػػد منحػػو المجػػكء السياسػػي لػػدييا عػػاـ
 .(ّ)كاطنييا لدل بريطانيا متيميف في قضايا جنائية كلكف دكف جدكلم
 ف الية تخقيض حجم الب ثة الدبموماسية: -3

نخمػص مػف إجػراء تخفػيض حجػػـ البعثػة الدبمكماسػية مػف قبػػؿ الدكلػة المعتمػد لػدييا، بأنػػو 
مػػف ـ، كيعػػد مظيػػر ُُٔٗقكاعػػد كأحكػػاـ اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ إلػػى تػػومشػػركع كيسػػتند فػػي قانكني

مظػػػػػاىر حػػػػػرص الدكلػػػػػة المعتمػػػػػد لػػػػػدييا عمػػػػػى حمايػػػػػة أمنيػػػػػا القػػػػػكمي، إال أف ىنػػػػػاؾ بعػػػػػض 
 كمػػا أف اإلجػػراء ال، دأ كأىميػػا تطبيػػؽ المعاممػػة بالمثػػؿالصػػعكبات التػػي تعيػػؽ تطبيػػؽ ىػػذا المبػػ

فمشكمة استغالؿ الحصانة ال يرجع إلى كثرة  ،يعد حالن لمشكمة استغالؿ الحصانة الدبمكماسية
عػػدد أفػػراد البعثػػة، فقػػد تكػػكف ىنػػاؾ بعثػػة مككنػػة مػػف أفػػراد كثيػػر لكػػنيـ مػػؤىميف بػػأخالقيـ مػػف 

                                  
(1)Diplomatic  immunity and privilegese". Government Repot.. P. 30. 

 .ُٓٗمشار إليو لدل د. عبدالرحمف لحرش، التعسؼ في استعماؿ الحصانة الدبمكماسية،مرجع سابؽ، ص
سػميماف المػالح، سػمطات األمػف كالحصػانات  مد. فاد :عمى الكثير مف األمثمة في ىذا الصدد راجع االطالع( لمزيد مف ِ)

 كما بعدىا. ُُِبؽ، صكاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سا
  http//:www.AsharqAlawsat.com.detailsمكقع صحيفة الشرؽ األكسط عمى الرابط  :( راجعّ)
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حيث أنيـ ممتزمكف بما عمييـ مف كاجب احتػراـ قػكانيف كلػكائح البمػد المعتمػديف لديػو، بينمػا قػد 
مػػاالن تعػد خركجػان عمػػى الميػاـ الدبمكماسػػية، أع يرتكبػكفكلكػػنيـ  ،تكجػد بعثػة كعػػدد أفرادىػا قميػؿ

لػػػدييا كسػػػالمة قكانينيػػػا الكطنيػػػة  يفكتيديػػػدان ألمػػػف الدكلػػػة المعتمػػػد ،كانتياكػػػان لقكاعػػػد الحصػػػانة
 النافذة.
 : محاكمة المب وث الدبموماسي أمام محاكم دولتو:ثالثاً 

كنتج عف ذلػؾ  ،عندما يخؿ المبعكث الدبمكماسي بحصانتو في إقميـ الدكلة المعتمد لدييا
ضرر لحؽ بالغير، فيذا ال يعني أف المتضرر يضػيع حقػو كيفمػت المبعػكث مػف العقػاب نظػران 
لمحصػػانة أمػػاـ محػػاكـ الدكلػػة المعتمػػد لػػدييا، كالقػػكؿ بغيػػر ذلػػؾ يعػػد مجافػػاة لمعدالػػة كمضػػيعة 
 لمحقكؽ، فالمبعكث الدبمكماسي رغـ حصانتو في الدكلػة المعتمػد لػدييا، إال أنػو يضػؿ خاضػعان 

أماـ محاكميا عما يمتنع عمى قضاء الدكلة المعتمػد  كيساءؿلقانكف دكلتو كسمطاتيا القضائية 
 .(ُ)لدييا النظر فيو نظران لحصانتو

 السند القانوني لمحاكمة المب وث أمام محاكم دولتو: -1
ـ لمعالقات الدبمكماسية عمى أف  تمتع ُُٔٗ( مف اتفاقية فيينا لعاـ ْ/ُّتنص المادة )

المبعكث الدبمكماسي بالحصانة القضائية فػي الدكلػة المعتمػد لػدييا ال يعفيػو مػف قضػاء الدكلػة 
 .(ِ) منياالمعتمد 

يمػس أمػف  جنائيػان كعمى ضكء ىػذا الػنص فػإف المبعػكث الدبمكماسػي عنػدما يقتػرؼ عمػالن 
محاكمتػو أمػاـ مػف كلـ تػتمكف ىػذه الدكلػة  ،الدكلة المعتمد لدييا كيخؿ بقكانينيا الكطنية النافذة

محاكميا نتيجة لحصانتو، فيذا ال يعنػي إفالتػو مػف العقػاب عمػا ارتكبػو مػف جػـر فإنمػا يحػاكـ 
أف بػ ، كىنػا يمكػف القػكؿ(ّ)حيػث أف محاكمتػو شػيء كمسػئكليتو شػيء آخػر ،أماـ محػاكـ دكلتػو

كمما تممكو الدكلة المعتمد لػدييا ىػك أف ترفػع األمػر إلػى دكلتػو لتحاكمػو أمػاـ محاكميػا فتجمػع 
أدلػػة القضػػية كعبػػر كزارة خارجيتيػػا ترسػػؿ الممػػؼ إلػػى كزارة خارجيػػة المبعػػكث لتتػػكلى حككمتػػو 
محاكمتو، كفي حالة ما يككف المبعكث المعني أحد أعضاء البعثة فيجمع األدلػة رئػيس البعثػة 

 كيرسؿ الممؼ إلى حككمة دكلتو لمحاكمتو أماـ محاكميا.
 السوابق الدولية لمحاكمة المب وث أمام محاكم دولتو: -2

ـ قامػػػػت الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة بمحاكمػػػػة سػػػػبعة حػػػػراس بحػػػػرييف َُٔٗفػػػػي عػػػػاـ 
 .(ْ)يعممكف بسفارتيا في لندف الرتكابيـ جرائـ أثناء عمميـ بالخارج

                                  
 .ُٗٔ-ُٖٔ( د. عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدبمكماسي كالقنصمي، مرجع سابؽ، صُ)
 (.ْ/ُّـ لمعالقات الدبمكماسية ، المادة)ُُٔٗ( اتفاقية فيينا لعاـ ِ)
 .َُٕسابؽ، صالمرجع ال( د. عمي صادؽ أبكىيؼ، ّ)
 .ُٕٗ( د. فادم سميماف المالح، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صْ)
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الحككمػػػػة الركسػػػػية باسػػػػتدعاء مبعكثيػػػػا الدبمكماسػػػػي فػػػػي كنػػػػدا ـ قامػػػػت ََِِكفػػػػي عػػػػاـ
كحكمػػت عميػػو بالسػػجف لمػػدة أربػػع سػػنكات نتيجػػة قتمػػو إمػػرأة  ،كطردتػػو مػػف السػػمؾ الدبمكماسػػي

صػػابة أخػػرل أثنػػاء قيادتػػو سػػيارتو، كمػػا قػػاـ الػػرئيس الجػػكرجي باسػػتدعاء مبعكثػػو الدبمكماسػػي  كا 
ـ كىػك يػؤدم فتػػرة َََِنة ابتػداءن مػف عػاـسػُِ-ٕبأمريكػا كعكقػب بالسػجف لمػدة تتػراكح بػيف 

ـ لفتاة ُٕٗٗعقكبتو، كذلؾ التيامو مف قبؿ السمطات األمريكية في كاشنطف بجريمة قتؿ عاـ
 .(ُ)سنة عندما كاف يقكد سيارتو بسرعة فائقة كىك في حالة سكرُٔعمرىا

 ف الية إجراء محاكمة المب وث الدبموماسي أمام محاكم دولتو: -3
جػػراء مػػف حيػػث قانكنيتػػو كسػػنده مػػف حيػػث أنػػو منصػػكص عميػػو فػػي قكاعػػد يتميػػز ىػػذا اإل

ـ، كيمكف المضركر مف استيفاء حقو مف المبعكث ُُٔٗكأحكاـ اتفاقية فيينا الدبمكماسية لعاـ
الدبمكماسي الذم أحدث الضرر نتيجة استغالؿ حصانتو اسػتغالالن غيػر مشػركع، كمػا أف ىػذا 

يمنػػػػع المبعػػػػكثيف الدبمكماسػػػػييف مػػػػف االسػػػػتمرار فػػػػي  اإلجػػػػراء إذا تػػػػـ تطبيقػػػػو بشػػػػكؿ جػػػػدم قػػػػد
 .(ِ)استغالليـ لحصاناتيـ استغالالن غير مشركع

غير أف الكاقع لتطبيؽ ىذا اإلجراء يثبت أف ىناؾ صػعكبات ممػا يجعمػو غيػر مالئػـ مػف 
، حيث تكتنفو بعض العقبػات التػي تكاجيػو المػدعي المتضػرر مثػؿ المشػاكؿ (ّ)الناحية العممية

الماديػة كالسياسػية، فقػد ال يسػتطيع المضػركر مػف تحمػؿ مصػاريؼ التقاضػي إال مػػف العمميػة ك 
كػػاف ميسػػكر الحػػاؿ، إلػػى جانػػب تحمػػؿ نفقػػات كبيػػرة فػػي دكلػػة المبعػػكث تضػػعؼ مػػف إمكػػاف 

 ،ـُْٕٗمكاصػمة المضػػركر محاكمػػة المبعػػكث أمػػاـ محػػاكـ دكلتػو، كمثػػاؿ ذلػػؾ مػػا حػػدث عػػاـ
ا فػػي حػػادث مػػركرم أدل إلػػى إصػػابة مػػكاطف حيػػث تسػػبب مبعػػكث دبمكماسػػي بنمػػي فػػي أمريكػػ

ألػؼ دكالر، كنتيجػة لػذلؾ  ََّأمريكي بشمؿ، كبمغت المصاريؼ الطبية التي أنفقيا الضحية 
 لـ يعد قادران عمى تغطية مصاريؼ المقاضاة الالزمة لرفع دعكل عمى المبعكث البنمي.

يكاجػػػو المضػػػركر كشػػػيكده  -كأيضػػػان  -،كمػػػا أف إجػػػراءات الػػػدعكل قػػػد تأخػػػذ كقتػػػان طػػػكيالن 
صعكبة في التنقؿ في دكلػة المبعػكث كبػاألخص البمػداف التػي تعػد فييػا التأشػيرة أكبػر العقبػات 

 .(ْ)التي تعيؽ حركة التنقؿ مثؿ الجزائر أك دكلة أكربية كفرنسا
كمف الناحية القانكنية قد تختمؼ األنظمة القانكنية بيف الدكلة المكفدة كالدكلة المكفد إلييػا 

النسبة فيما تعده قكانيف الدكلة األكلػى جػـر جسػيـ تعػده األخيػرة غيػر جسػيـ، كبالتػالي تختمػؼ ب

                                  
 .ُٕٗـ، صََِٓ( د. أحمد زيف عيدركس، قانكف العالقات الدبمكماسية المعاصرة، بدكف دار كمكاف نشر، ُ)
 .ُْٖؼ في استعماؿ الحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( د. عبدالرحمف لحرش، التعسِ)

(3( Diplomatic privileges and immunities: Hearinges Before. The sub committee on 
operations of the House of commons on international relations 95th 1st session, 1977, P. 127 
– ch.w.thayer,P. 15. 

 .ُٖٓسابؽ، صالمرجع الد. عبدالرحمف لحرش،  :نفس المفيـك راجع( كفي ْ)
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كأىػػـ مػػا يعيػػؽ إمكػػاف محاكمػػة المبعػػكث أمػػاـ  العقكبػػة المقػػررة التػػي سػػتطبؽ عمػػى المبعػػكث.
محاكـ بالده ىي تكتر العالقات السياسية بيف الػدكلتيف، األمػر الػذم يػؤدم إلػى عرقمػة دعػكل 

ك جعميػػػا غيػػػر صػػػالحة خاصػػػة إذا كانػػػت الدكلػػػة المكفػػػدة ىػػػي الشػػػريؾ األساسػػػي المضػػػركر أ
كالػػػداعـ الرتكػػػاب المبعػػػكث جريمتػػػو، كذلػػػؾ كالتجسػػػس مػػػثالن أك اختطػػػاؼ المعارضػػػيف لمدكلػػػة 

 المعتمد لدييا، كالالجئيف في البمد المعتمد لديو.
 : قطع ال القات الدبموماسية:راب اً 

الدبمكماسية بأنو:  تعبير انفرادم صادر عف إرادة دكلة لكضع يعرؼ مبدأ قطع العالقات 
كذلػؾ باسػتدعاء البعثػة الدبمكماسػية لػدل  ،حد لكسيمة االتصاؿ العاديػة بينيػا كبػيف دكلػة أخػرل
كيعػػد ىػػذا اإلجػػراء أخطػػر مظػػاىر سػػكء  .(ُ)كػػؿ منيػػا، كالػػذم يترتػػب عميػػو آثػػار قانكنيػػة معينػػة 

اءت العالقػػػة بػػػيف الػػػدكلتيف لدرجػػػة خطيػػػرة تقطػػػع العالقػػػة ، فػػػإذا سػػػ(ِ)العالقػػػات بػػػيف الػػػدكلتيف
، كعػػادة فػػإف (ّ)الدبمكماسػػية فيمػػا بينيمػػا قطعػػان كميػػان، كتمغػػي البعثػػة كميػػا كينقػػؿ جميػػع مكظفييػػا

الػػػدكؿ ال تقػػػدـ عمػػػى اتخػػػاذ قػػػرار قطػػػع العالقػػػات الدبمكماسػػػية، إال إذا رأت أف مصػػػالحيا قػػػد 
 .(ْ)القات الدبمكماسيةتضررت بجدية كالسبيؿ أماميا ىك قطع الع

 السند القانوني إلجراء قطع ال القات الدبموماسية: -1
ـ لمعالقػػػػات الدبمكماسػػػػية عمػػػػى أنػػػػو:  تقػػػػاـ ُُٔٗ( مػػػػف اتفاقيػػػػة فيينػػػػا لعػػػػاـِتػػػػنص المػػػػادة)

العالقػػػات الدبمكماسػػػية كتنشػػػأ البعثػػػات الدبمكماسػػػية الدائمػػػة بالرضػػػا المتبػػػادؿ ، كمػػػف خػػػالؿ ىػػػذا 
الػػػنص يتضػػػح أف أسػػػاس قيػػػاـ مبػػػدأ إقامػػػة العالقػػػة الدبمكماسػػػية قػػػائـ عمػػػى حريػػػة كرضػػػا الدكلػػػة 

عتمػػػد لػػػدييا، كرغػػػـ عػػػدـ كجػػػكد نػػػص يعطينػػػا لفظػػػاى صػػػريحان لمحػػػؽ فػػػي قطػػػع ىػػػذه المعتمػػػدة كالم
العالقػػة، إال أنػػو يسػػتخمص قياسػػػان أم أف لمدكلػػة المعتمػػد لػػدييا حػػػؽ قطػػع عالقاتيػػا الدبمكماسػػػية 

إلػػػى إرادتيػػػا المنفػػػردة فػػػي حقيػػػا فػػػي المسػػػاكاة كعػػػدـ التمييػػػز التػػػي كانػػػت األصػػػؿ إلقامػػػة  اسػػػتنادان 
كمػػػػػا أف الراسػػػػػخ لػػػػػدل الفقػػػػػو كالعمػػػػػؿ الػػػػػدكلي أف قػػػػػرار قطػػػػػع العالقػػػػػات  .العالقػػػػػة الدبمكماسػػػػػية

الدبمكماسػػية يعػػد مػػف حػػؽ الدكلػػة كخصػػائص سػػيادتيا التػػي ليػػا أف تمارسػػيا كيفمػػا تشػػاء، كيعػػد 
 .(ٓ)أيػة التزامػات دكليػةعػف اتخاذىا ليذا القرار قانكنيان كمشركعان كليس فيو ما يتعارض أك يخػرج 

لقطػػع العالقػػات الدبمكماسػػية فيمػػا حكمػػت بػػو محكمػػة العػػدؿ الدكليػػة  كمػػا جػػاء تجسػػيد المشػػركعية
 .(ٔ)بأنو  ال تمتـز أية دكلة بأف تحتفظ بعالقات دبمكماسية اقتصادية مع دكؿ أخرل 

                                  
 .ُِ( د. أحمد أبك الكفاء، قطع العالقات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صُ)
 .ُِِ( د. عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدبمكماسي، مرجع سابؽ، صِ)
 ِِْ( د. عزالديف فكده، النظـ الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صّ)
. كفػػي نفػػس المفيػػـك د. فاضػػؿ زكػػي محمػػد، ُِٗخمػػؼ، النظريػػة كالممارسػػة الدبمكماسػػية، مرجػػع سػػابؽ، ص( د. محمػػكد ْ)

 .ٕٔـ، صُٖٕٗ ،الدبمكماسية في النظرية كالتطبيؽ، بدكف دار نشر، بغداد، الطبعة الرابعة
 .ِْٓناظـ عبدالكاحد الجاسكر، أسس كقكاعد العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، مرجع سابؽ، صد. ( ٓ)
 .ٕٓسابؽ، صالمرجع ال( د. أحمد أبك الكفاء، ٔ)
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 السوابق الدولية لقطع ال القات الدبموماسية: -2
يػػػاـ ـ قطعػػػت بكليفيػػػا عالقاتيػػػا الدبمكماسػػػية بتشيككسػػػمكفاكيا عمػػػى إثػػػر اتُْٔٗفػػي عػػػاـ 

ـ ُٓٔٗكفػػػي عػػاـ  .(ُ)بكليفيػػا سػػفارة تشيككسػػمكفاكيا فػػي البػػاز بالتػػدخؿ فػػي الشػػئكف الداخميػػة
قطعػػت المممكػػة العربيػػة السػػعكدية عالقاتيػػا الدبمكماسػػية بالقػػاىرة عمػػى أثػػر خػػالؼ نشػػب بػػيف 

 .(ِ)ـُِٔٗالدكلتيف بمناسبة الثكرة التي قامت في اليمف عمى اإلمامة عاـ
 ال القات الدبموماسية:ف الية قطع  -3

رغـ أف إجراء قطع العالقات الدبمكماسية شرعيان ييدؼ إلى إجبار الدكلػة المعتمػدة ممثمػة 
اسػتغالؿ الحصػانة اسػتغالالن غيػر مشػركع، إال أف ىنػاؾ عدـ بدبمكماسييا عمى تغيير سمككيا ب

دم إلػى زيػادة مف رجاؿ الفقو كالقػانكف الػدكلي مػف يػرل أنػو إجػراء غيػر مرغػكب فيػو، ككنػو يػؤ 
، فنظػران لتػداعيات ىػذا اإلجػراء كانعكاسػاتو السػمبية التػي قػد (ّ)التكتر كتػدىكر العالقػات الدكليػة

تؤثر عمى مختمػؼ جكانػب العالقػات الدكليػة السياسػية منيػا كاالقتصػادية كالثقافيػة، فػإف الػدكؿ 
ى ذلػؾ ىػػك عػػدـ عمػػ ؿقػد تتػػردد فػي اتخػػاذه كال تمجػػأ إليػو إال فػػي الضػركرة القصػػكل، كخيػػر دليػ

لجػكء كػػؿ مػف الكاليػػات المتحػدة األمريكيػػة كركسػيا إلػػى اتخػاذ قطػػع العالقػات الدبمكماسػػية رغػػـ 
 .(ْ)كثرة حاالت التجسس بينيما

أف إعػالف شػخص المبعػكث غيػر مرغػكب فيػو كطػرده مػف  :مف كؿ ما تقػدـ نخمػص إلػى
البمد المعتمػد لػدييا كتخفػيض حجػـ البعثػة الدبمكماسػية كمحاكمػة المبعػكث أمػاـ محػاكـ دكلتػو، 
كقطػػػػػع العالقػػػػػات الدبمكماسػػػػػية إجػػػػػراءات قانكنيػػػػػة تضػػػػػمنتيا قكاعػػػػػد كنصػػػػػكص اتفاقيػػػػػة فيينػػػػػا 

صانة الدبمكماسية لمدكلػة المعتمػدة ـ لمعالقات الدبمكماسية في مكاجية خركقات الحُُٔٗلعاـ
ممثمة بمبعكثييا الدبمكماسػييف باسػتغالؿ حصػانتيـ الدبمكماسػية اسػتغالالن غيػر مشػركع، إال إف 
ف حػػػػدت مػػػػف التجػػػػاكزات كاسػػػػتغالؿ الحصػػػػانة إال أنيػػػػا غيػػػػر مجديػػػػو فػػػػي  تمػػػػؾ اإلجػػػػراءات كا 

حيػػػػث أف ىنػػػػاؾ  المعالجػػػػة التامػػػػة لمتجػػػػاكزات كاسػػػػتغالؿ الحصػػػػانة اسػػػػتغالالن غيػػػػر مشػػػػركع،
صػػػعكبات تكاجػػػو الػػػدكؿ المعتمػػػد لػػػدييا عنػػػد اتخاذىػػػا تمػػػؾ اإلجػػػراءات كأىػػػـ الصػػػعكبات ىػػػي 

 المعاممة بالمثؿ مف قبؿ الدكلة المعتمدة.
 اإلجراءات الممكنة ا خرى التي تمتمكيا الدولة الم تمد لدييا في مواجية استغالل الحصانة: :خامساً 

 استغل حصانتو من ال ودة إلى البمد الم تمد لديو:منع المب وث الدبموماسي الذي  -1
اتجيػػت بعػػػض الػػدكؿ فػػػي البحػػث حػػػكؿ إجػػراءات صػػػارمة فػػي مكاجيػػػة اسػػتغالؿ بعػػػض 
المبعػػػكثيف الدبمكماسػػػييف لحصػػػاناتيـ اسػػػتغالالن غيػػػر مشػػػركع، كمػػػف تمػػػؾ اإلجػػػراءات منػػػع أم 

                                  
 .ُِٓ( د. فادم سميماف المالح، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صُ)
 .ِٓٔـ، صَُٗٗ( د. فؤاد شباط، الدبمكماسية، المطبعة التعاكنية بدمشؽ، الطبعة السادسة،ِ)
 .َِِاستعماؿ الحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، ص( د. عبدالرحمف لحرش، التعسؼ في ّ)
 .ُْٗ( د. عبدالرحمف لحرش، المرجع السابؽ، صْ)



    اليظاو الكاىوىي املعاصز للحصاىة الدبلوماسية 
     
 

125 

 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

ذا البمػد جػػرائـ مبعػكث مػف دخػكؿ البمػػد المعتمػد لديػو مػرة أخػػرل، حيػث سػبؽ لػو كارتكػػب فػي ىػ
 أثناء فترة عممو الدبمكماسي.

 ألمكمف تمؾ الدكؿ مثالن الكاليات المتحدة األمريكيػة، حيػث قػررت إلغػاء تأشػيرة الػدخكؿ 
مبعػكث دبمكماسػػي سػػبؽ كأف أعمػف عنػػو شخصػػان غيػر مرغكبػػان فيػػو، كمػا اشػػترطت عمػػى البعثػػة 

تأشػيرة السػمؼ المعنػي، كبعػد مغادرتػو الدبمكماسية عدـ تعييف خمفان لو إال بعد التأكد مف إلغػاء 
أمر القبض عميو أك اعتقالو إذا مػا حػاكؿ المبعػكث الػدخكؿ  إصدارإقميـ الكاليات المتحدة يتـ 
كيػػتـ تسػػػجيؿ ذلػػؾ لػػػدل مصػػالح اليجػػػرة، كبعػػد ذلػػػؾ يحػػاؿ إلػػػى  ،ثانيػػة إلػػػى الكاليػػات المتحػػػدة

تمػػاده إال إذا ثبػػت أنيػػا كانػػت محػػاكـ الكاليػػات المتحػػدة لمحاكمتػػو عػػف جػػرائـ ارتكبيػػا أثنػػاء اع
 .(ُ)متصمة بميامو الرسمية

كيالحظ مف خالؿ اتخاذ ىذا اإلجراء أف الدكلة المعتمد لدييا تػرل فيػو الجػدكل فػي الحػد 
مػػف اسػػتغالؿ المبعػػكث الدبمكماسػػي لحصػػانتو اسػػتغالالن غيػػر مشػػركع فػػي البمػػد المعتمػػد لديػػو، 

إلييػػا، كفػػي الكقػػت ذاتػػو يعتبػػر ممقكتػػان أمػػاـ حيػػث أنػػو يمنػػع مػػف دخػػكؿ ىػػذه الدكلػػة أك العػػكدة 
زمالئو المعتمديف في ىذا البمد مما يجعميـ أكثر حيطة كحػذر مػف أف يسػمككف نفػس السػمكؾ، 

 كيجعميـ ممتزميف بكاجب احتراميـ لقكانيف كنظـ الدكلة المعتمديف لدييا.
 التأمين اإلجباري عمى الب ثات: -2

دبمكماسػية كازديػاد سػياراتيـ الدبمكماسػية التػي فػي الغالػب نظران لزيادة عدد أفراد البعثات ال
تنػػتج مخالفػػات مركريػػة كحػػكادث سػػير، اتجػػو الػػبعض مػػف فقيػػاء القػػانكف الػػدكلي إلػػى المنػػاداة 

حايا كذلػػؾ لضػػماف تعػػكيض ضػػ ،بػػإلزاـ البعثػػات الدبمكماسػػية بضػػركرة التػػأميف عمػػى سػػياراتيـ
الدبمكماسي كسيارتو الدبمكماسية التي أنتجت فحصانة المبعكث ، حكادث السيارات الدبمكماسية

ضحايا كألحقت أضراران بػالغير، ال تعنػي عػدـ التعػكيض كتحمػؿ المسػئكلية، كمػا القػكؿ بعكػس 
 .(ِ)كنتيجة غير منطقية كال مقبكلة ،ذلؾ إال مجافاة لمعدالة كضياع لحقكؽ الناس

الحصػكؿ عمػى تعػكيض مناسػب لمػا  فػيكقبكؿ ىػذا النظػاـ يعنػي أف المتضػرر لػو الحػؽ 
لحقػو مػف ضػرر نتيجػة حػادث سػببو المبعػكث بسػيارتو الدبمكماسػية، بحيػث ترفػع الػدعكل ضػػد 
شػػػػػػركة التػػػػػػأميف ال ضػػػػػػد المبعػػػػػػكث الدبمكماسػػػػػػي، ألف شػػػػػػركة التػػػػػػأميف ال تتمتػػػػػػع بالحصػػػػػػانة 

ة التعػكيض الدبمكماسية، فبمجرد إبراميا لعقد التأميف مػع البعثػة رضػت مبػدئيان بتحمميػا مسػئكلي
ال فما فائدة عقد التأميف مف أساسو  .(ّ)بدالن عف المبعكث كا 

                                  
(1( Circular note of the u.s.departmert. 21september, 1987, in.A.J.i.l vol,82, 1988, P.107-110. 

 .ُِٓالدبمكماسية، مرجع سابؽ، صمشار إليو لدل د. عبدالرحمف لحرش، التعسؼ في استعماؿ الحصانة 
 .ُِِ( د. سييؿ حسيف الفتالكم، الحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صِ)
 .ُِِسابؽ، صالمرجع الد. سييؿ حسيف الفتالكم،  :( في نفس المفيـك راجعّ)

-L.S.Farhangi (insuring against abuse of diplomatic immunity) Stanford law review, vol 38, 
1986. P. 1539-1542. 
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ـ يتضػػح أنيػػا جػػاءت خاليػػة ُُٔٗكبػػالرجكع إلػػى اتفاقيػػة فيينػػا لمعالقػػات الدبمكماسػػية لعػػاـ
 ُّٔٗعػػػف عػػػرض تػػػأميف سػػػيارات البعثػػػات الدبمكماسػػػية، كىػػػك مػػػا تداركتػػػو اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ

(منيا عمى أنو: يجب عمى مكظفي البعثة القنصمية ٔٓدة)لمعالقات القنصمية، حيث تنص الما
التقيد بكؿ االلتزامات التي تفرضيا قكانيف الدكلة المضيفة كأنظمتيا فػي مكضػكع التػأميف ضػد 

 كتنجـ عف استعماؿ أية سيارة أك سفينة أك طائرة . ،أخطار قد تمحؽ بشخص ثالث
مػػػػػي عمػػػػػى سػػػػػيارات البعثػػػػػات كمػػػػػف الػػػػػدكؿ التػػػػػي انتيجػػػػػت نظػػػػػاـ التشػػػػػريع لمتػػػػػأميف اإللزا

ككذلؾ الكاليات المتحدة قانكف يمزميـ بذلؾ، ـ ُْٔٗالدبمكماسية بريطانيا، حيث أصدرت عاـ
ـ، كىػذيف التشػريعيف َُٕٗـ الذم حػؿ محػؿ قػانكفُٖٕٗاألمريكية التي أصدرت تشريع عاـ

السػػيارات  لمػػدكلتيف يمزمػػا البعثػػات الدبمكماسػػية كالقنصػػمية عمػػى ضػػركرة التػػأميف اإللزامػػي عمػػى
 .(ُ)الدبمكماسية التي تمحؽ حكادثيا أضراران جسيمة كالمكت كاألضرار التي تمحؽ باألشياء

دكالر( َََ,َّكفػػي الكاليػػات المتحػػدة يقػػدر التعػػكيض فػػي األضػػرار الشخصػػية بحػػكالي)
 .(ِ)دكالر(َََ,َٓكفي األضرار المادية بحكالي)

مػف قبػؿ القضػاء، فمػثالن الحكػـ الصػادر كما القػى التػأميف اإلجبػارم عمػى البعثػات تأييػدان 
حيػػث أكػػدت المحكمػػة فػػي حكميػػا أف شػػركة التػػأميف  ،ـَُٕٗمػػف إحػػدل محػػاكـ بمجيكػػا عػػاـ

، كتصػبح ىػي المػدعى عميػو مباشػرة، بمجرد مكافقتيا عمػى تػأميف المبعػكث تحػؿ محمػو مباشػرةن 
قتػػػو قضػػػائيان، تسػػػتند إلػػػى حصػػػانة المبعػػػكث المػػػؤمف كعقبػػػة أمػػػاـ مالحأف كبالتػػػالي ال يمكنيػػػا 

كقػررت إحػػدل المحػػاكـ األمريكيػة أنػػو ال يجػػكز لشػػركة التػأميف أف تتمسػػؾ بحصػػانة المبعػػكثيف 
الدبمكماسػػػػػػييف لمتيػػػػػػرب مػػػػػػف التزامػػػػػػاتيـ بتعػػػػػػكيض ضػػػػػػحايا الحػػػػػػكادث التػػػػػػي يرتكبيػػػػػػا ىػػػػػػؤالء 

 .(ّ)المبعكثيف
مػف ناحيػة أىـ ما يتميز بو ىذا اإلجراء أنو يقيـ مبدأ التكازف بيف مصػالح الػدكلتيف، فيػك 

ال يمػػػػس حصػػػػانة المبعػػػػكث أك يعرقػػػػؿ ميػػػػاـ البعثػػػػة الدبمكماسػػػػية، حيػػػػث أف المتضػػػػرر يرفػػػػع 
يحػػافظ عمػػى سػػالمة القػػكانيف  :فػػي مكاجيػػة شػػركة التػػأميف، كمػػف ناحيػػة أخػػرل الػػدعكل مباشػػرةن 

 الكطنية النافذة في الدكلة المعتمد لدييا كسالمة مكاطنييا.
د تطبيقػػػو دكف الحاجػػػة إلػػػى تقنينػػػو، حيػػػث أنػػػو باإلضػػػافة إلػػػى أف ميػػػزة ىػػػذا اإلجػػػراء يجػػػ

متأصػػؿ فػػي أخالقيػػات كسػػجايا أغمػػب المبعػػكثيف فسػػرعاف مػػا يتجػػاكب المبعػػكث لجبػػر الضػػرر 

                                  
 .َٗٔ( د. عاصـ جابر، الكظيفة القنصمية كالدبمكماسية، مرجع سابؽ، صُ)

(2) Nahlik.S.E "development of diplomatic law" p,360-361. And Seen.B "Handbook of 
international law and practice the hague 1965, P. 14.  

( مشػػػار إلػػػػى تمػػػؾ األحكػػػػاـ القضػػػػائية لػػػدل كػػػػؿ مػػػف د. سػػػػييؿ حسػػػػيف الفػػػتالكم، الحصػػػػانة الدبمكماسػػػية، مرجػػػػع سػػػػابؽ، ّ)
 .ُّٓ، كد. عبدالرحمف لحرش، التعسؼ في استعماؿ الحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صُِّص
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أف تسػبب المستشػار بػـ ََِٓلػذلؾ مػا حػدث بدايػة عػاـ ، كخير مثػاالن (ُ)كتحمؿ نفقات العالج
يػة بسػيارتو الدبمكماسػية السياسي لمسفارة األردنية بالعاصػمة صػنعاء بحػادث دىػس مكاطنػة يمن

كأبمغػػػػت سػػػػفارة المبعػػػػكث النائػػػػب العػػػػاـ ىاتفيػػػػان اسػػػػتعدادىا بالكفػػػػاء بااللتزامػػػػات المترتبػػػػة عمػػػػى 
الحادث مف حقكؽ شخصية أك مدنية مع االحتفاظ في الكقت نفسػو بالحصػانة لممستشػار كمػا 

الحميػدة فػي تعامميػا فػإذا مػا عكسػت البعثػة أخالقيػا كسػجاياىا  .(ِ)قدمت السفارة ضمانان بػذلؾ
اإلنسػػاني مػػع مضػػركرم الحػػادث فػػإف المطالبػػة بػػالتعكيض قػػد ال يجػػد لػػو مكانػػان، ففػػي الحػػادث 
نجد أف المستشار لسفارة األردف قد قاـ فكر الحادث بكاجباتو المتمثمة في إسعاؼ البنت كدفع 

بعثتػو، كقكبػؿ  نفقات العالج، إال أنيا تكفت بعد ذلؾ، كقد قاـ بكاجب العػزاء ىػك كبعػض أفػراد
ذلػػػؾ بتنػػػازؿ كعفػػػك أكليػػػاء المجنػػػي عمييػػػا كتنػػػازلكا عػػػف المبعػػػكث مػػػف أم التزامػػػات قانكنيػػػة أك 

 .(ّ)ئية أك حقكقية أك مدنية أك قبميةاجز 
 إنشاء محكمة دبموماسية دولية: -3

تػػػأتي فكػػػرة إنشػػػاء محكمػػػة دبمكماسػػػية دكليػػػة مػػػف حيػػػث أنيػػػا تكػػػكف بديمػػػة عػػػف الػػػدكلتيف 
د لدييا فػي محاكمػة المبعػكث الدبمكماسػي، فاختصػاص المحكمػة الدبمكماسػية المعتمدة كالمعتم

الدكليػػة بػػدالن عػػف الدكلػػة المعتمػػدة تػػأتي نتيجػػة عػػدـ قيػػاـ الدكلػػة المعتمػػدة بمحاكمتػػو محاكمػػة 
عادلة كنزيية، بػؿ كقػد تكػكف شػكمية فقػط كلػيس ىنػاؾ رقابػة فعميػة عمػى قضػائيا، كتكػكف ىػذه 

كلة المعتمد لدييا في محاكمة المبعكث الدبمكماسي مف حيث أف المحكمة بديمة عف قضاء الد
القضاء ما تقدمو لو  ينفيمحاكمتو أماـ محاكـ الدكلة المعتمد لدييا قد تككف غير عادلة، فقد 

 مزعكمة. ادعاءاتسمطات الدكلة المعتمد لدييا مف 
فػػػي نزاىػػػػة كاألكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ فػػػػإف الػػػدكلتيف المعتمػػػدة كالمعتمػػػػد لػػػدييا كػػػؿ منيػػػػا يشػػػكؾ 

مصداقية قضاء اآلخر، كمثاؿ ذلؾ رفض الحككمة البريطانية في قضية السػفارة الميبيػة طمػب 
يا المتكرطيف في عممية إطالؽ النار أماـ قضػائيا، كعػدـ قيػاـ يالحككمة الميبية محاكمة مبعكث

ا الحككمػػة العراقيػػة بإحالػػة مبعكثييػػا عمػػى القضػػاء العراقػػي الػػذيف تػػـ طػػردىـ مػػف حككمػػة فرنسػػ
 .(ْ)بسبب استغالؿ حصانتيـ الدبمكماسية استغالالن غير مشركع

كبالتػػػالي تػػػأتي أىميػػػة المحكمػػػة الدبمكماسػػػية الدكليػػػة مػػػف حيػػػث أنيػػػا تمعػػػب دكر القاضػػػي 
كضػػمانان لنزاىػػة كمكضػػكعية التحقيػػؽ، كتفاديػػان لتػػكتر العالقػػات بػػيف  ،كالػػدفاع فػػي ذات الكقػػت

 طعيا.الدكلتيف كالتي قد تؤدم في الغالب إلى ق

                                  
(1( Sen.B "Handbook of international law and practice the hague 1965 , P. 144-145. 

 َٖٕٗٔـ برقـ ش.أ/ََِٓ/ٓ/ٓمذكرة السفارة األردنية بتاريخ  :( راجعِ)
 ـ.ََِٓمايك  ٖىػ المكافؽ ُِْٔربيع أكؿ  ِٗ( كثيقة الصمح المكدعة لدل إرشيؼ النيابة بتاريخ االثنيف ّ)
 .ِّّ( د. عبدالرحمف لحرش، التعسؼ في استعماؿ الحصانة الدبمكماسية، مرجع سابؽ، صْ)
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 اخلــامتـــح
الحمػػػػد هلل الػػػػػذم أعػػػػانني ككفقنػػػػػي فػػػػي إنجػػػػػاز ىػػػػذا البحػػػػػث، كالػػػػذم بػػػػػذلت فيػػػػو جيػػػػػدم 
كاجتيػػادم، كحسػػبي أنػػي اجتيػػدت كال أدعػػي الكمػػاؿ، فالخطػػأ كالنقصػػاف مػػف صػػفات الباحػػث 

ختامػان فػي نيايػة ىػذا البحػث الػذم تخممتػو المناقشػات كالتحمػيالت اإلنساف، كالكماؿ هلل كحده، ك 
 إيجاز أىـ النتائج كالتكصيات التي تـ التكصؿ إلييا في اآلتي:يمكف 
 :النتائجأىم : أولً 
خمصػػت الدراسػػة إلػػى أف الحصػػانة ليػػا أىميػػة خاصػػة فػػي مجػػاؿ العالقػػات الدبمكماسػػية،  -ُ

كال يمكػف االسػتغناء عنيػا، كبالتػالي يجػػب اإلبقػاء كالمحافظػة عمييػا، حيػث أف التضػػحية 
خرقيػػا كتجػػاكز قكاعػػدىا القانكنيػػة الدكليػػة تػػأتي بانعكاسػػات بيػػذه الحصػػانة كاإلقػػداـ عمػػى 

 .خطيرة، كيترتب عمييا تبعات قد تؤدم غالبان إلى قطع العالقات بالكمية فيما بيف الدكؿ
مػػف قبػػؿ الدكلػػة المعتمػػد  سػػكاءن أكػػدت الدراسػػة أف انتياكػػات قكاعػػد الحصػػانة الدبمكماسػػية  -ِ

 ،لػػػدييا أـ مػػػف قبػػػؿ البعثػػػات الدبمكماسػػػية سػػػمكؾ مشػػػيف ال يتفػػػؽ كاألعػػػراؼ الدبمكماسػػػية
كلػػيس ىنػػاؾ نػػص قػػانكني أك حكػػـ فػػي القػػانكف الػػدكلي يؤيػػد ممارسػػة انتيػػاؾ الحصػػانة 

 صراحةن أك ضمنان.
اتضػػػح مػػػف خػػػالؿ الدراسػػػة أف بعػػػض التجػػػاكزات لمحصػػػانة مػػػف قبػػػؿ بعػػػض المبعػػػكثيف  -ّ

كمثاؿ ذلؾ  ،الدبمكماسية اتلدبمكماسييف راجع إلى بعض القصكر التشريعي في االتفاقيا
 عدـ كجكد نص ممـز لمبعثات عمى ضركرة التأميف عمى سياراتيـ الدبمكماسية.

ـ كجػػكد نػػص قػػانكني فػي االتفاقيػػة يعطػػي الحػػؽ لسػػمطات الدكلػػة المعتمػػد دتبػيف كػػذلؾ عػػ -ْ
عف البعثة عند كجكد بكاعث قكية كجدية بأنيا لدييا في تفتيش الحقيبة بحضكر مندكب 

 تحتكم عمى أشياء غير مخصصة لمياـ البعثة أك يعكد إلى البمد الذم أرسمت منو.
يتضػػح مػػف خػػالؿ الممارسػػة عػػدـ إقػػداـ الػػدكؿ المعتمػػد لػػدييا عمػػى تطبيػػؽ القكاعػػد التػػي  -ٓ

منيػا أف  خكفػان  ،تمتمكيا فػي مكاجيػة اسػتغالؿ المبعػكث لحصػانتو اسػتغالؿ غيػر مشػركع
 تقابؿ بالمعاممة بالمثؿ مف قبؿ دكلة المبعكث.

 التوصيــات:أىم : ثانياً 
فػػي ختػػاـ ىػػذه الدراسػػة نػػكد أف نسػػجؿ أىػػـ التكصػػيات التػػي قػػد تسػػيـ فػػي إثػػراء الجكانػػب 

كتحػػد  ،القانكنيػػة المختمفػػة كالمتعمقػػة بمكضػػكع النظػػاـ القػػانكني المعاصػػر لمحصػػانة الدبمكماسػػية
 كذلؾ مف خالؿ اآلتي: ،قدر اإلمكاف مف االنتياكات كالتجاكزات لقكاعدىا

أنػػػو مػػػف الػػػالـز كالضػػػركرة إقػػػرار مػػػادة عمميػػػة منيجيػػػة تػػػدرس قكاعػػػد العالقػػػات ب نكصػػػي -ُ
السػػيما الكميػػات بأكاديميػػة الشػػرطة  ،الدبمكماسػية عمػػى مسػػتكل كميػػات كمعاىػػد الجامعػات

الشػػرطة ككنيػػا الجيػػات ذات العالقػػة المباشػػػرة  كحراسػػة المنشػػآت كمدرسػػة تػػدريب أفػػػراد
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كتجنػػػػب  ،كذلػػػؾ لخمػػػػؽ ثقافػػػة قانكنيػػػة لػػػػدل المجتمػػػع ،كالمحتكػػػيف بالبعثػػػات الدبمكماسػػػػية
 المساس بالحصانة التي تعرض الدكلة إلى المـك كالمسئكلية الدكلية كتحمؿ تبعاتيا.

ات مػف شػػأنيا إلػى عقػد مػػؤتمر دكلػي برعايػة األمػـ المتحػػدة لعمػؿ إجػراء يكصػي الباحػث -ِ
ـ لمكاكبػػػة التطػػػكر العممػػػي ُُٔٗإعػػػادة النظػػػر كالتعقيػػػب عمػػػى مػػػكاد اتفاقيػػػة فيينػػػا لعػػػاـ

كالتكنكلػػكجي الحػػديث لتالفػػي مػػا صػػاحب الحصػػانات الدبمكماسػػية مػػف متغيػػرات كقػػكانيف 
 اآلتي: كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،في ظؿ التطكر الحديث

رة التأميف عمى سػياراتيـ الدبمكماسػية تسػييالن إيجاد نص ممـز لمبعثات الدبمكماسية بضرك -أ
لحصػػػػػكؿ المتضػػػػػرريف اسػػػػػتيفاء حقػػػػػكقيـ التػػػػػي لحقػػػػػتيـ مػػػػػف جػػػػػراء حػػػػػكادث السػػػػػيارات 

 ـ.ُّٔٗكذلؾ ما كجد لو مكاف بالفعؿ في اتفاقية فيينا القنصمية لعاـ ،الدبمكماسية
دبمكماسػي العمؿ عمى إنجاز المشركع الخاص بحصانة الحقيبػة الدبمكماسػية كالسػاعي ال-ب

حتػػى يخػػرج إلػػى حيػػز الكجػػكد كالتنفيػػذ فػػي  ،كالحقيبػػة الغيػػر مصػػحكبة بسػػاع دبمكماسػػي
قالػػػب نػػػص قػػػانكني يعطػػػػي الحػػػؽ لسػػػمطات الدكلػػػة المعتمػػػػد لػػػدييا فػػػي تفتػػػيش الحقيبػػػػة 
بحضػػػػكر منػػػػدكب عػػػػف البعثػػػػة عنػػػػد تػػػػكفر شػػػػككؾ جديػػػػة كقكيػػػػة باحتكائيػػػػا أشػػػػياء غيػػػػر 

 مد الذم أرسمت منو.مخصصة لمياـ البعثة مالـ فتعكد إلى الب
كجكبان عمى الدكؿ التنسيؽ كالتعاكف كالعمؿ عمى تطبيؽ نصكص اتفاقيػة فيينػا بكػؿ شػدة  -ّ

السيما النصكص الكفيمة لمدكلة المعتمد لػدييا فػي مكاجيػة اسػتغالؿ الحصػانة  ،كصرامة
بكجػو غيػػر مشػػركع كأىميػػا عػػدـ السػػماح لشػػخص تػػـ إعالنػػو غيػػر مرغػػكب فيػػو مػػف قبػػؿ 

كفػػػػد مػػػػرة ثانيػػػػة ألم دكلػػػػة أخػػػػرل ذلػػػػؾ مػػػػا تجسػػػػد بالفعػػػػؿ عمػػػػى مسػػػػتكل فػػػػال يعػػػػيف أك ي
 ـ.ُْٖٗالمجمكعة األكربية في مؤتمر كزراء الخارجية األكربييف بمندف عاـ

محكمػػة دبمكماسػػية دكليػػة خاصػػة تتمتػػع بسػػمطات كاسػػعة ميتمػػة   يكصػػي الباحػػث بإنشػػاء -ْ
ات كخركقػات قكاعػد بانتياكات الحصانة الدبمكماسية ىي الحؿ المناسب لمحد مػف تجػاكز 

الحيادية التامة كعبرىا يطبؽ مبدأ التكازف بيف حؽ الدكلػة المعتمػد  تتحقؽالحصانة كبيا 
 لدييا في سالمة أمنيا كقكانينيا كبيف مقتضيات الحصانة الدبمكماسية.

 



      اليظاو الكاىوىي املعاصز للحصاىة الدبلوماسية

130 
 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
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عف ذلؾ تـ استعراض نظرية الظركؼ االستثنائية كشركط  فضالن كمبدأ المشركعية كمصادره، 

التكضيح لألساس القانكني ليذه النظرية، كمعرفة حدكد الرقابة القضائية، لتؤتي أكميا  تطبيقيا، مع
 اإلدارمفي المحافظة عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ، كبما يساىـ كذلؾ في تحقيؽ أىداؼ الضبط 

 كالمتمثؿ في )المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره المختمفة(.
منيج الكصفي التحميمي الذم يقـك عمى تحميؿ أراء كاعتمدت في كتابة ىذا البحث عمى ال

 المقارف المنيج الفقياء كمناقشتيا، كمعرفة مدل صالحية تطبيقيا عمى الكاقع العممي، مع استخداـ
 بعدد مف البحث اختتمت التي منيا النظاـ القانكني اليمني، ثـ المقارنة القانكنية النظـلالستفادة مف 

 كالتكصيات. النتائج
 

ABSTRACT 

The importance of this research comes from the importance of the topic of 
administrative control, especially in the present era, as a result of the state’s 
interference in most areas of life, such as managing some public facilities, 
implementing laws, and exercising control mechanisms over some actions in order to 
maintain public order, while ensuring that the rights and freedoms of individuals are 
respected. . 

This study aimed at defining administrative control, and clarifying its forms, 
goals, means and bodies, as well as clarifying what is the principle of legality and its 
sources. 

This research included a number of topics, where the highlight of the 
administrative control, and the principle of legality and its sources were clarified, in 
addition to that the theory of exceptional circumstances and conditions for their 
application were reviewed, with exposure to knowing the legal basis for the theory of 
exceptional circumstances, and knowledge of the limits of judicial oversight. 

In writing this research, it relied on the descriptive analytical approach, which is 
based on analyzing the opinions of jurists and discussing them, and knowing their 
applicability to practical reality, while using the comparative approach to benefit 
from the comparative legal systems. Then the research concluded with a set of results 
and recommendations. 
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 ة:ـــاملكدم
 كقد لمحريات، الطبيعي المكضع ىي الدساتير تككف أف عمى السياسيةاألنظمة  حرصتى 

 العالمي اإلعالف منذي  المعاصرة الدساتير عميو درجت شائعان  أسمكبان  الصياغة ىذه أصبحت
 الحمايةب عنيا يعبر ما كىك قانكنيةن  حمايةن  العامة الحريات اكتسبت؛ حيث اإلنساف لحقكؽ

 الحريات تقرر التي الدستكرية لمنصكص تككف أف الحماية بتمؾ كيقصد لمحريات، الدستكرية
 سمـ في أسمى مكقع كذات الدستكرية، النصكص لسائر بيا المعترؼ القانكنية القيمة نفس
 ما مع مقتضاىا تتجاكز أف في الدكلة سمطة ألم يجكز ال كبالتالي لمدكلة، القانكني البناء
 .الدستكرية النصكص إطار في إال القكانيف تعديؿ جكاز عدـ مف ذلؾ يستتبع

إلى ككنو يصدر عف السمطة التنفيذية  -أيضان  -كترجع أىمية كخطكرة النشاط الضبطي
كأنو يمس حقكؽ كحريات األفراد بتقييدىا عف طريؽ األكامر كالنكاىي كما يتضمنو أحيانان مف 

كذلؾ بيدؼ صيانة تمؾ الحقكؽ كالحريات مف  ،عقكبات تفرض عمى المخالفيف ألحكامو
الفكضى، كىذا يرجع إلى ككنيا مقيدة بعدـ استعماليا استعماالن يضر بحقكؽ كحريات 

 اآلخريف.
 بالحقكؽ يتمتع أف حقو مف أصبح الحاضر عصرنا في فالفرد الحماية ىذه ظؿ فيك 

 أطمؽ ما إذا حؽ أك حرية فكؿ ضكابط، بدكف أك مطمقة بصفة ليس كلكف كالحريات،
 مف الحرية ضبط كجب لذلؾ اآلخريف، كحريات بحقكؽ تمس فكضى إلى تحكؿ استعمالو
 الذم    اإلدارم بالضبط  يسمى ما كىذا ،قانكنان  المقررة كبالضمانات المختصة الييئات طرؼ
 التنفيذية السمطة إلى المشرع أسندىا كقد العاـ، النظاـ حماية في تتمثؿ إدارية كظيفة يعتبر
 إلى باإلضافة العاـ، النظاـ لحماية السريع التدخؿ عمى قدرة مف ليا كما طبيعتيا، بحكـ
 اإلدارم الضبط نشاط ممارسةإف ف كبالتالي ؛القكانيف تنفيذ كىي دستكريان  ليا المككمة الميمة

 .العاـ النظاـ عمى المحافظة عمى تنص التي القكانيف لتنفيذ طبيعية نتيجة ىك
ذا كاف  كحرياتيـ، فإف  األفرادمف شأنو أف يفرض قيكدان عمى حقكؽ  اإلدارمالضبط كا 

ال فإنيا في   الضبط اإلدارمىذا ال يعني ترؾ ىذه الحريات كالحقكؽ تحت رحمة سمطات  كا 
ىذه الحالة ستككف محؿ لمطعف بعدـ المشركعية ألنيا تقترب مف االستبداد، كلضماف تالفي 

كالتي تشكؿ في ذات الكقت ضمانات  ،القيكدذلؾ تخضع السمطة الضبطية لجممة مف 
فيما  كخاصةن  ،، كمف ىذه القيكد )الرقابة القضائية(األفرادكصمامات أماف لحقكؽ كحريات 

يتعمؽ في مجاؿ الظركؼ االستثنائية، الف سمطة اإلدارة في تمؾ الظركؼ تتسع كتشكؿ 
لمبدأ  اإلدارية ماؿاألعخطران كبيران كمف أجؿ المكازنة تخضع إجراءاتيا كمثؿ جميع 

 المشركعية.
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كبسبب ما لإلجراءات المتخذة مف قبؿ السمطة التنفيذية في تمؾ الفترة مف أثر مباشر 
كخطر عمى حياة المجتمع كما يصاحبو مف مصادرة لمحقكؽ كاالعتداء عمى الحريات العامة، 

ؤدم عدـ فإف مثؿ ىذه الصالحيات يجب أف ال تمنح إالَّ في حالة خاصة جدان؛ بحيث ي
تدخؿ اإلدارة لمكاجية ىذه الظركؼ إلى إلحاؽ ضرر جسيـ بالدكلة ييدد كحدة أراضييا 

تشريعات؛ كاف مثؿ ىذا اإلجراء  إصداركيشؿ حركة الحياة فييا، فيباح ىنا لمسمطة التنفيذية 
سيؤدم إلى نتائج خطيرة عمى حياة المجتمع كقد يؤدم إلى تعزيز النظـ الدكتاتكرية التي ال 

ميا سكل االستمرار في اضطياد الشعكب كالتحكـ في مصائرىا كىذه األسباب ىي التي يي
دفعت القضاء، إلى إرساء ثكابت ىذه النظرية كاشتراطو لتطبيقيا خضكع اإلجراءات المتخذة 
مف قبؿ السمطة التنفيذية إلى رقابة القضاء  كضركرة انتياء تطبيقيا حاؿ زكاؿ ىذا الظرؼ 

 االستثنائي. 
 فرض في العامة السمطة مظاىر مف مظير الضبط اإلدارم كظيفة ممارسة تعد كما
الضبط  ىيئات تمارسيا التي كالسمطات، االمتيازات، مف مجمكعة بكاسطة العاـ النظاـ
؛ المجتمع رادالعامة ألف سكينةالك  العامة صحةالك  األمف العاـ عمى المحافظة بيدؼ اإلدارم
الضبط  ىيئات بيف التنازع إشكالية لحؿ كضمانة القضائية الرقابة أىمية تبرز ثـ كمف

 يـ.كحريات األفراد كحقكؽ  اإلدارم
 مشكمة الدراسة:

تتسع عمى حساب الحريات العامة  الضبط اإلدارمتكمف مشكمة الدراسة في أف قكاعد 
كتضييؽ ىذه األخيرة إلى أبعد الحدكد، حيث تعمف حالة الطكارئ كتعطى لإلدارة كؿ الكسائؿ 
التي تمكنيا مف تسيير المجتمع، كينحصر بالتالي دكر القاضي كثيران في مراقبة القكاعد 

 الضبطية كنشاطات اإلدارة.
 تساؤلت الدراسة:

 راسة أف نجيب عمى التساؤؿ التالي:نسعى مف خالؿ ىذه الد
في الظركؼ االستثنائية؟ كيتفرع عف ىذا  الضبط اإلدارمكيؼ تتجسد حدكد سمطات 

 التساؤؿ تساؤالت فرعية ىي:
  ما ىك مكقؼ المشرع اليمني مف مفيـك النظاـ العاـ؟ 
  في الظركؼ االستثنائية؟  الضبط اإلدارمما حدكد سمطات 
 في الظركؼ االستثنائية؟ الضبط اإلدارمضائية عمى سمطات ما مدل اتساع الرقابة الق 
  في اليمف؟ كما مدل اتساع النصكص التشريعية  الضبط اإلدارممف ىي ىيئات

 ؟الضبط اإلدارملمكاجية الظركؼ االستثنائية مف قبؿ سمطات 
 تعريؼ مبدأ المشركعية؟ كمصادره؟ 
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  تطبيقيا؟ماذا يقصد بنظرية الظركؼ االستثنائية؟ كما ىي شركط 
 ما ىك األساس القانكني لنظرية الظركؼ االستثنائية؟ 
 ؟كمالئمتو الضبط اإلدارمعمى الكقائع المادية لقرارات  القضاء رقابة تمتد ىؿ 

 أىمية الدراسة: 
 تكمف أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ اآلتي:

  التشريعية، كالرقابة القضائية عمييا مف خالؿ النصكص  الضبط اإلدارمبياف سمطات
 كالقضاء اليمني.

  لحدكد سمطاتو لتككف أعمالو صحيحة كنافذة قانكنان في مكاجية  الضبط اإلدارماحتراـ
 المخاطبيف بو.

  لألفراد ضمانات حقيقية لممارسة الحريات التي كفميا  الضبط اإلدارمأف تكفر سمطات
 في مكاجية السمطة. أيضان القانكف ليـ، ليس لمكاجية بعضيـ بعضان فقط، بؿ 

  تبتعد اإلدارة عف الفكضى كاالستبداد كتميؿ إلى احتراـ القانكف كالخضكع لو مما يساعد
 أجيزتيا المختمفة عف القياـ بكظائفيا عمى أكمؿ كجو لتحقيؽ المصمحة العامة.

  بكاسطة قكة األحكاـ النافذة  الضبط اإلدارمتضمف الرقابة القضائية عمى سمطات
لحدكد سمطتو، كما أف رقابة القضاء تضبط مسيرة  الضبط اإلدارمت احتراـ ىيئا

نحك تحقيؽ أىدافيا المحدكدة عف طريؽ الحيمكلة دكف الكقكع  الضبط اإلدارمىيئات 
 كمف ثـ المبادرة لتصحيحو. ،في االنحراؼ كاكتشافو

 .تعتبر ىذه الدراسة رافدان لممكتبة القانكنية اليمنية 
 الدراسة: أسباب اختيار موضوع 

 ىناؾ أسباب عديدة جعمتني اختار ىذه الدراسة أىميا:
  لحدكدىا. الضبط اإلدارماإلشكاالت كالتعقيدات التي تنشأ عف تجاكز ىيئات 
  امتيازاتيا في غير الصالح العاـ، كرفضيا االلتزاـ  الضبط اإلدارماستخداـ ىيئات

 بالقيكد التي فرضيا النظاـ القانكني عمييا.
  الذم يراد بو النفع العاـ إلى نشاط تعسفي ييدد  الضبط اإلدارمىيئات تحكؿ نشاط

 اتو.يحقكؽ المجتمع كحر 
  الكصكؿ إلى رقابة قضائية فعالة لمراجعة التصرفات كاألعماؿ التي تقـك بيا ىيئات

لزاميا بالقياـ بكاجباتيا التي قد تتخمى عنيا. الضبط اإلدارم  كا 
  المجاؿ، حيث أف أغمب الدراسات تناكلت الرقابة عدـ كجكد دراسة متخصصة في ىذا

 عمى أعماؿ اإلدارة بصفة عامة.
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  ىذه الدراسة تمكف األفراد مف التعرؼ عمى الكسيمة التي أقرىا المشرع لمدفاع عف
 .الضبط اإلدارمحقكقيـ كحرياتيـ مف تعسؼ ىيئات 

 أىدار الدراسة: 
 ميا: تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ أى

  كصكره.  الضبط اإلدارمتسميط الضكء عمى تعريؼ 
  ككسائمو كىيئاتو. الضبط اإلدارممعرفة أىداؼ 
 .معرفة مبدأ المشركعية كمصادره 
 .استعراض نظرية الظركؼ االستثنائية كشركط تطبيقيا 
 .معرفة األساس القانكني لنظرية الظركؼ االستثنائية 
  معرفة حدكد الرقابة القضائية كىؿ تمتد رقابة القضاء إلى الكقائع المادية لقرارات

 كمالئمتو. الضبط اإلدارم
  كجعميا  الضبط اإلدارمحث القضاء اليمني عمى تكسيع الرقابة القضائية عمى أعماؿ

 أكثر مركنة، كمحاكلة إيجاد بعض االجتيادات القضائية في المكضكع.
 منيجية الدراسة:

تبعنا في ىذا البحث المنيج الكصفي التحميمي، الذم يقـك عمى تحميؿ أراء الفقياء ا
كمناقشتيا كمعرفة مدل انطباقيا عمى الكاقع العممي لمكصكؿ إلى أفضؿ السبؿ لحماية حقكؽ 

 خالؿ مف المقارف المنيج عمى اعتمدنا كمااألفراد كحرياتيـ مف تجاكزات السمطة التنفيذية؛ 
 .السيما في فرنسا كمصر المقارنة القانكنية النظـلالستفادة مف  المقارنة الدراسة

 خطة الدراسة:
الضبط ماىية  المبحث ا ول، حيث نتناكؿ في ثالثة مباحثسنتناكؿ ىذه الدراسة في 

في المطمب األكؿ،  الضبط اإلدارمكتقييده بمبدأ المشركعية، كتـ تقسيمو إلى مفيـك  اإلدارم
 بمبدأ المشركعية في المطمب الثاني. الضبط اإلدارمكتقييد سمطات 

فقد تحدثنا فيو عف نظرية الظركؼ االستثنائية كشركط تطبيقيا،  المبحث الثانيأما 
كالذم تـ تقسيمو إلى تعريؼ نظرية الظركؼ االستثنائية كأساسيا القانكني في المطمب 

 الثاني.األكؿ، كشركط تطبيؽ نظرية الظركؼ االستثنائية في المطمب 
الضبط فقد تكممنا فيو عف الرقابة القضائية عمى سمطات  لممبحث الثالثأما بالنسبة 

في الظركؼ االستثنائية كتـ تقسيمو إلى مطمبيف الرقابة عمى الكقائع المادية لقرارات  اإلدارم
كصحة تكييفيا القانكني في المطمب األكؿ، كالرقابة عمى مالئمة قرارات  الضبط اإلدارم

 في الظركؼ االستثنائية في المطمب الثاني. بط اإلدارمالض
 أىـ النتائج كالتكصيات. تكختمنا ىذه الدراسة بخاتمة تضمن
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 األَل ادلثحث

 ادلشزَعٍح َتقٍٍذي مبثذأ انضثظ اإلداريماٌٍح 
مف أىـ كاجبات اإلدارة، كيتمثؿ في تنظيـ الحريات الفردية؛ أم كضع  الضبط اإلدارم

القيكد عمييا بيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره المستقر عمييا لدل الفقو، كألف 
الحاجات العامة لألفراد كتحقيؽ  إشباعالجياز  لمدكلة يباشر أنشطة كأعماؿ متعددة بقصد 

القرارات  إصدارأساليبو كفؽ ما يتمتع بو مف امتيازات كمنيا الصالح العاـ، فمو أف يستخدـ 
 . اإلدارية

كما أف مبدأ المشركعية يقـك عمى أساس كجكد قكاعد صارمة تمتـز اإلدارة باحتراميا 
كمراعاتيا في تصرفاتيا، فمف كاجب اإلدارة التقيد بأحكاـ القانكف في أعماليا منعان لمتعسؼ 

ضماف الحماية الكافية لحقكؽ األفراد كحرياتيـ، كعميو فاإلدارة في استخداـ سمطتيا، كىذا ل
، بيدؼ تحقيؽ اإلداريةتحتاج إلى الكسيمة القانكنية أال كىي القرار  الذم تباشره في الحياة 

 المنفعة العامة.
، كتقييده بمبدأ المشركعية، في الضبط اإلدارملذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث مفيـك 

 ى النحك اآلتي:مطمبيف نكجزىما عم
 .الضبط اإلدارمالمطمب األكؿ: مفيـك 

 بمبدأ المشركعية. الضبط اإلدارمالمطمب الثاني: تقييد سمطات 
 املطلب األول

  الضبط اإلداريمفهوو 
الدكلة بطريقة كقائية لضماف سالمة  بعض شؤكف تنظيـالضبط المقصكد باصطالح 

كيختمؼ نظاـ الضبط بيذا  ؛كأمف المجتمع، فنظاـ الضبط في معناه العاـ ىك تنظيـ كقائي
ك ألمحاسبة األفراد عما يقع منيـ مف جرائـ  إاليتدخؿ  المعنى عف النظاـ القانكني الذم ال

 .مخالفات
بيا الدكلة الحديثة، كتمثؿ ىذه  اضطمعتمف الكظائؼ العامة التي  اإلدارمكالضبط 

فقد كانت  ،يددك تيأسس التي يقـك عمييا مف أم عدكاف حماية المجتمع ككيانو كاأل الكظيفة
مف كالصحة كتكفير األ ،م مخاطر تيدد المجتمعأالقدـ مكمفة بكاجب مكاجية  دارة منذي اإل

ك فكات مدة أمرىا أف تنتيي بتحقيؽ أ ال يتصكرمستمرة ستبقى  كظيفة، كىي العامة كالسكينة
باعتبار تكقي  ،ذ يمثؿ المجتمع المنظـ ضركرة ال غنى عنيا لكؿ المجتمعاتإ ؛معينة

نياءكالجرائـ  األضرار بنظاـ المجتمع مف دعائـ قياـ الدكلة التي  إخالؿك أ ،أم اعتداء كا 
 .تنيار بانييار ىذه الدعامة
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عمى أساس تحقيؽ الغايات المتمثمة بكقاية النظاـ  اإلدارملذلؾ يرتكز نشاط الضبط 
العاـ في المجتمع، كيعد ىذا النشاط مف أىـ الكظائؼ العامة التي تتكالىا الدكلة الحديثة بعد 

 . (ُ) أف كانت كاجباتيا محصكرة بدكر ما يسمى بالدكلة الحارسة
صكره في الفرع ك  اإلدارميقتضي أف يتـ تعريؼ الضبط  اإلدارمكلمعرفة مفيـك الضبط 
 اإلدارمفي الفرع الثاني، ككذلؾ تكضيح كسائؿ الضبط  اإلدارماألكؿ، كذكر أىداؼ الضبط 

 كىيئاتو في الفرع الثالث، كيمكف تفصيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي:
 القرع ا ول

 وصوره اإلداريت رير الضبط 
 :اإلداري: ت رير الضبط أولً 

بصكرة محددة  اإلدارمالمقارنة لتعريؼ الضبط  اإلداريةلـ تتعرض معظـ التشريعات 
نما رددت فقط أغراضو بصكرة عامة؛ أم دكف تحديد  كقاطعة بما فييا التشريع اليمني، كا 

 اإلجراءاتمجمكعة مف بأنو:  الضبط اإلدارمكاضح؛ لذلؾ عرَّؼ بعض شراح القانكف 
 ،في المجتمعالعاـ النظاـ  المحافظة عمىبيدؼ  ،اإلداريةالسمطة التي تتخذىا كاألكامر 

جؿ أككؿ ذلؾ مف  ،كضماف سالمة كيانو كاستقراره، كتكفير الخدمات الالزمة لمكاطنييا
 . (ِ)تحقيؽ الصالح العاـ

يعني النظاـ القانكني  اإلدارم الضبطأعطى تعريؼ ضيؽ لمضبط بقكلو:    كىناؾ مف
مران ضركريان لحياة أحماية النظاـ العاـ الذم يعتبر  الذم ينظـ تقييد الحريات الفردية بيدؼ

حيث تخكؿ سمطات  ،سريعة كفعالة إجراءاتالجماعة، بما يتسـ بو ىذا النظاـ القانكني مف 
 .(ّ) اإلدارم الضبطنظمة أاستخداـ القكة المادية عند االقتضاء لضماف احتراـ  الضبط اإلدارم

في الدكلة مف قرارات  اإلداريةبأنو:   ما تتخذه السمطات  اإلدارمكآخركف عرفكا الضبط 
جراءات بيدؼ حماية النظاـ العاـ بعناصره المختمفة كالمحافظة عميو كتسيير المرافؽ  كا 

 .(ْ)العامة بانتظاـ كاضطراد 
نما  اإلدارم مما سبؽ يتضح بأف المشرع لـ يتعرض لتعريؼ الضبط تعريفان دقيقان؛ كا 
ىك المحافظة عمى  اإلدارمتناكؿ أىدافو فقط، كالسبب في ذلؾ أف الغرض مف الضبط 

النظاـ العاـ، كىذه الفكرة نسبية مرنة كمتطكرة تختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف؛ كفي مكاجية 
                                  

 . ُٗـ، ص ُٖٓٗ، دار النيضة العربية، القاىرة، اإلدارم طعيمة الجرؼ: القانكف( د. (ُ
( د. حمكد محمد القديمي: صالحيات رجاؿ الشرطة في مجاؿ الضبط اإلدارم ، المركز العربي لمنشر األكاديمي، (ِ

 . ُّـ، ص َُِّصنعاء، الطبعة األكلى، 
 .ُُٕبدكف تاريخ، ص  مطبعة جامعة القاىرة، اإلدارم،حدكد سمطات الضبط  ( د. محمكد عاطؼ البنا:(ّ
، ككذلؾ ُِِـ، ص ُّٗٗ، دار الكتب لمطباعة، بغداد، اإلدارم ( د. عمي محمد بدير كآخركف: مبادئ كأحكاـ القانكف(ْ

 .  ٕٓـ، ص ُٔٗٗ، دار الكتب لمطباعة كالنشر، المكصؿ،  اإلدارم د. ماىر الجبكرم: مبادئ القانكف
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الفقياء  باختالؼ اإلدارمىذا القصكر تدخؿ القضاء كالفقو إلعطاء تعريفات مختمفة لمضبط 
 كنظرتيـ ليذه الكظيفة. 
نظاـ كقائي تتكلى فيو اإلدارة حماية المجتمع مف كؿ ما يمكف  اإلدارم لذلؾ فإف الضبط

أف يخؿ بأمنو كسالمتو كصحة أفراده كسكينتيـ، كيرافؽ تطبيؽ ىذا النظاـ تقييد لحريات 
عف  اإلدارمميز الضبط كحقكؽ األفراد بيدؼ حماية النظاـ العاـ في الدكلة، كبيذا المعنى يت

 نكعي الضبط التشريعي كالضبط القضائي.
 : الضبط اإلداري: صور ثانياً 

 لمضبط  صكرتاف ىما:
العاـ: كيقصد بو حماية النظاـ العاـ بعناصره المختمفة  األمف العاـ،   الضبط اإلدارم -ُ

كالسكينة العامة، كالصحة العامة، كاآلداب العامة ؛ بحيث تقـك السمطة المختصة 
بالضبط بفرض القيكد عمى أية أنشطة أك حريات أك حقكؽ دكف تمييز بيدؼ المحافظة 

كمثاؿ ذلؾ منع عرض األفالـ كالمسرحيات عمى النظاـ العاـ مف االعتداء كاالنتياؾ، 
 المخالفة لألخالؽ العامة.

 كحمايتيا كالمكاقع األنشطة بعض عمى المحافظة الخاص: كيقصد بو  الضبط اإلدارم -ِ
 الشكاطئ أك المقابر أك األثرية المناطؽ كحماية عمييا، االعتداء أك التدىكر، مف

 مف مجاؿ أك لنشاط الخاص بالنظاـ يعتني الخاص فالضبط كغيرىا، الصيد كتنظيـ
المجتمع؛ أم تحقيؽ أغراض محددة يرل المشرع ضركرة إسنادىا  في النشاط مجاالت

إلى ىيئات إدارية خاصة، كيضع ليا كسائؿ مغايرة، كيقرر ليا كذلؾ جزاءات أشد أك 
 .(ُ)أقسى مف تمؾ المقررة لمضبط  العاـ

كحماية اآلثار  -حسب قكؿ الفقو–كىذه األغراض ذات الصمة بالضبط  الخاص 
كاألماكف األثرية كالسياحية، كحماية الغابات أك صيانة الحدائؽ العامة كالمنتزىات، كالضبط  
الخاص بالصيد الذم ييدؼ إلى المحافظة عمى الحيكانات كاألسماؾ، كالضبط  الخاص 

 أكانت صناعية أك بيئية. سكاءن بالمنشآت الخطرة 
الخاص، مثؿ   الضبط اإلدارمانيف قد صدرت لتنظيـ نشاط كمما يجدر ذكره، أف قك 

قانكف الجمارؾ لمكافحة التيريب الذم يمنح رجاؿ الجمارؾ صفة الضبطية القضائية، كمنع 
، كالقانكف ذم الصمة بييئة الرقابة (ِ)ما يخؿ باألمف، كضبط البضائع الميربة أك الممنكعة

                                  
النشاط ، دار النيضة العربية  ،، الجزء األكؿ، التنظيـاإلدارم راجع: د. أنكر أحمد رسالف: كسيط القانكف( لممزيد ي(ُ

دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع،  ،اإلدارم السنارم: أصكؿ القانكفعبدالعاؿ . ك د. محمد ّّٖـ، ص ُٖٗٗالقاىرة، 
 .ّٖٔص ـ، ََِْ، ُط  القاىرة،، ُمجمد 
 . ـََُِ( لسنة ُِ، المعدؿ بالقانكف رقـ )ـَُٗٗلسنة  ُْ( مف قانكف الجمارؾ رقـ ُٕٖ، ُٕٗ)( المادتاف (ِ
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باألسعار كالتمكيف، كمنع الغش لحماية التمكينية كضبط إدارم خاص لمكافحة التالعب 
، ككذلؾ قكانيف حماية البيئة التي صدرت في معظـ الدكؿ العربية منيا القانكف (ُ)المستيمكيف

ـ بشأف حماية البيئة في الجميكرية اليمنية، ُٓٗٗ( لسنة ِٔاليمني الذم صدر برقـ )
ـ في ُْٖٗ( لسنة َُ) ـ في دكلة الككيت، كالقانكف رقـُِٖٗ( لسنة ِٔكالقانكف رقـ )

 .(ِ)ـ في مصر ... إلخُْٗٗ( لسنة ْسمطنة عماف، كالقانكف رقـ )
ف اتفقا مف حيث   الضبط اإلدارمكمما سبؽ يتضح بأف  العاـ كالضبط  الخاص كا 

الخاص يختمؼ إما   الضبط اإلدارماستيداؼ صيانة النظاـ العاـ بعناصره المختمفة، إال أف 
، أك مف حيث تخصصو  الضبط اإلدارملتي يككؿ إلييا ميمة مف حيث الييئة أك الجية ا

 .(ّ)معينيف صفي مكضكع أك نشاط معيف، أك مف حيث اقتصاره عمى أشخا
يككف خاصان إذا تعمؽ بتنظيـ نشاط معيف بمكجب   الضبط اإلدارمعمى ذلؾ، فإف  كبناءن 

  اإلدارم الضبطتشريعات خاصة، بالنظر لخطكرة كأىمية النشاط، حيث تيمنح سمطات 
العاـ، كىي تتعمؽ مثالن بالنشاطات الخطرة   الضبط اإلدارمالخاص سمطة أكبر مف سمطة 

قامة المباني.  الضارة بالصحة المقمقة لمراحة، كقكانيف تنظيـ المركر كا 
 القرع الثاني

  الضبط اإلداريأىدار 
ك الحد مف إلى حماية النظاـ العاـ، كذلؾ بمنع اإلخالؿ بو أ  الضبط اإلدارمييدؼ 

استخداـ   الضبط اإلدارماالستمرار في مثؿ ىذا اإلخالؿ، كمف ثـ ال يجكز لسمطات 
ف تعمقت بالمصمحة العامة، كتحقيؽ  إجراءات ضبطية لتحقيؽ غايات أخرل غير ذلؾ، كا 

مخصصة، كليس لإلدارة أف تخرج   الضبط اإلدارممكارد مالية لمدكلة مثالن؛ ألف أىداؼ 
عمييا أك أف تتخذ منيا شعاران لمتكصؿ إلى أىداؼ أخرل مشركعة أك غير مشركعة، كذلؾ 

 عمالن بقاعدة تخصيص األىداؼ.
، تيدؼ دائمان إلى حماية  الضبط اإلدارمكعمى ىذا األساس، فإف جميع إجراءات 

النظاـ العاـ، إالَّ أف تطكر الظركؼ االجتماعية كازدياد تدخؿ الدكلة في مختمؼ مجاالت 
كالذم كاف يقتصر عمى المحافظة عمى األمف  ،النظاـ العاـالحياة أدل إلى تغير مفيـك 

يو سمطات العاـ، كالسكينة العامة، كالصحة العامة، حيث لـ يعد ىذا المفيـك الذم تحم

                                  
( لسنة ّكتعديمو بالقانكف رقـ )ـ بشأف التمكيف َُٗٗ( لسنة ِْرقـ ) اليمني ( مف القانكفُْ، ُّ، ُِ، ْ( المكاد )(ُ

 ـ.َََِ
ندكة حكؿ دكر التشريعات كالقكانيف في حماية البيئة العربية،  ( د. رمضاف محمد بطيخ: الضبط اإلدارم  كحماية البيئة،(ِ
 .  ٔ، ٓـ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، مجمكعة أعماؿ الندكة، ص ََِٓ كماي ُُ
 .ّْٖ، مرجع سابؽ، ص اإلدارم ( د. أنكر أحمد رسالف: كسيط القانكف(ّ
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كافيان لتغطية كافة غايات أك أغراض ىذا الضبط، كمف ثـ فقد ظيرت فكرة   الضبط اإلدارم
العاـ   الضبط اإلدارماآلداب كاألخالؽ العامة، حيث أدرجت بعض صكرىا ضمف أغراض 

السيما في بعض أنظمة الدكؿ العربية، كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يستقر بعد التشريع كالفقو 
كيذىب البعض إلى إدخاؿ حماية  غربي بشأف فكرة اآلداب أنيا مف النظاـ العاـ.كالقضاء ال

أحد المظاىر الرئيسية   الضبط اإلدارمالنظاـ السياسي ضمف مدلكؿ النظاـ العاـ باعتبار 
كىنالؾ  .(ُ)لسيادة الدكلة، كىك الكسيمة التي تستعيف بيا الدكلة لمدفاع عف كجكدىا ككيانيا

لككنيا ذات طبيعة   الضبط اإلدارمأم كينكر الطبيعة السياسية لسمطة مف يعارض ىذا الر 
إدارية كقانكنية محايدة، كيذىب بالقكؿ إلى أنو ال بأس أف يشمؿ النظاـ العاـ حماية النظاـ 
السياسي باعتبار أف ىذه الفكرة تتأثر باالعتبارات السياسية، كمع ذلؾ ال يمكف تغميب 

 اىذا االتجاه ألنو إذ دكنرل تأيي .(ِ)ؾ ييدد طبيعتيا القانكنيةاالعتبارات السياسية ألف ذل
إلى كظيفة سياسية، فإف ىذا سيؤدم إلى ابتعادىا عف   الضبط اإلدارمتحكلت كظيفة 

 األغراض التي رسميا المشرع ليا، كبالتالي سيككف تصرفيا معيبان بعيب االنحراؼ بالسمطة.  
 القرع الثالث

 وىيئاتو  الضبط اإلداريسمطات 
 :  الضبط اإلداري: وسائل أولً 

 طاتمالس ايمنحم ر ك الضر كف مف فيك ـالعا ـالنظا ىمع ةبالمحافظ فةمالمك يى اإلدارة فإ

تمكنيا  بحيثالكسائؿ  ذهى عك تتنؿ، ك المجا ذاى فيـ بكظائفيا القيا فم ايتمكن التي أك الكسائؿ
الفردية،  اإلداريةمف تحقيؽ أىدافيا، فينالؾ الكسائؿ القانكنية القرارات التنظيمية كالقرارات 

 كالكسائؿ المادية المتمثمة باستخداـ القكة المادية )التنفيذ المباشر(.
كما ييمنا في ىذه الكسائؿ ىي لكائح الظركؼ االستثنائية التي تصدرىا اإلدارة لمكاجية 

استثنائية تقتضي الضركرة معالجة سريعة ليا مف أجؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ، ظركؼ 
، كتخضع اإلدارة لقيكد منيا: قيد زمني، كقيد رقابة (ّ)كتتصؼ ىذه المكائح بأف ليا قكة القانكف

( مف دستكر الجميكرية الفرنسية الخامسة ُٔالبرلماف كالقضاء، كقد نظمت أحكاميا المادة )

                                  
ـ، ُِٗٗ، دار النيضة العربية، القاىرة، جاؿ الضبط اإلدارمضمكف فكرة النظاـ العاـ في م: محمد محمد بدراف( د. م(ُ

 .ُّّ، ُُّص 
ساـ صبار العاني: االختصاص التشريعي لإلدارة في الظركؼ العادية، الطبعة األكلى، مطبعة الميناء، بغداد، ( د. ك (ِ

 كما بعدىا. ُُِـ، ص ََِّ
؛ ُِٓـ، صُُٗٗ، ٔدار الفكر العربي، القاىرة، ط: النظرية العامة لمقرارات اإلدارية، الطماكممحمد ميماف ( د. س(ّ

كتجدر اإلشارة إلى أف كممة )الئحة( ىي تسمية تطمؽ عمى القرارات التنظيمية الصادرة عف السمطة التنفيذية في مصر، 
ؿ اإلدارة، الطبعة الثانية، منشأة المعارؼ، كرقابتو ألعما اإلدارمكلممزيد مف التفاصيؿ يراجع: د. محسف خميؿ: القضاء 

 . ُِْـ، ص ُٖٔٗاإلسكندرية، 
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ي تنص عمى أف:   عندما تتعرض مؤسسات الجميكرية أك استقالؿ الكطف أك ـ التُٖٓٗ
سالمة أراضيو أك تنفيذ تعيداتو الدكلية لمخطر بطريقة جسيمة كحالة، كيككف ىنالؾ ما 
يعترض السير العادم لمسمطات الدستكرية العامة، فإف لرئيس الجميكرية أف يتخذ اإلجراءات 

( مف الدستكر المصرم لسنة ْٕ، كتقابميا المادة )(ُ)لخالتي تتطمبيا ىذه الظركؼ ... إ
ـ، التي تمنح رئيس الجميكرية اتخاذ اإلجراءات السريعة كالالزمة لمكاجية أم خطر ُُٕٗ

ييدد الكحدة الكطنية كسالمة الكطف أك يعكؽ مؤسسات الدكلة عف أداء دكرىا المقرر 
مس الشعب كبغير تفكيض منو لمكاجية كاف ذلؾ في غياب أك حالة انعقاد مج سكاءن دستكريان؛ 

 الظركؼ االستثنائية.
ـ فإنو يقضي في المادة ََُِأما بالنسبة لدستكر الجميكرية اليمنية المعدؿ سنة 

 المبيف الكجو عمى جميكرم بقرار الطكارئ حالة الجميكرية رئيس ( منو عمى أف:   يعمفُُِ)

 التالية األياـ السبعة خالؿ عميو اإلعالف ىذا لعرض مجمس النكاب دعكة كيجب القانكف، في

 ييدع لـ فإذا الدستكر، بحكـ القديـ ينعقد المجمس منحالن  النكاب مجمس كاف فإذا لإلعالف،

 الطكارئ حالة زالت النحك السابؽ، عمى انعقاده حالة في عميو تعرض لـ أك لالنعقاد المجمس

 أك الفتنة الحرب قياـ بسبب إال الطكارئ حالة تعمف ال ؿاألحكا جميع الدستكر، كفي بحكـ

إال  مدىا يجكز كال محدكدة لمدة إال الطكارئ حالة إعالف يككف كال الطبيعية أك الككارث الداخمية
 .النكاب  مجمس بمكافقة

في الظركؼ   الضبط اإلدارمتمتع بيا ىيئات تالسمطات التي عمى ذلؾ؛ فإف  كبناءن 
تيدد األمف كالنظاـ العاـ كتعطؿ سير  ،استثنائية خطيرة تكفي لمكاجية ظركؼ العادية قد ال

اضطرابات داخمية كالفتف  أكمف الدكلة خطر حرب خارجية أالمرافؽ العامة، كأف ييدد 
بيئية كالفيضانات  أكبسبب ظركؼ طبيعية  أك ،االقتصادية كاألزماتكالتمرد كالعصياف 

جراءاتا يستكجب اتخاذ تدابير ممكغير ذلؾ،  كاألكبئةكالجفاؼ كالزالزؿ  كاألعاصير  كا 
 سريعة كصارمة لمكاجية ىذه الظركؼ الطارئة.

مػػػػنح سػػػػمطات تي  ، بحيػػػػثيجػػػػب مكاجيتيػػػػا بقكاعػػػػد قانكنيػػػػة األخطػػػػارىػػػػذه  كبالتػػػػالي؛ فػػػػإف
فيكػػػكف ليػػػا بصػػػكرة مؤقتػػػة  ،عمػػػى حسػػػاب حريػػػات األفػػػراد  الضػػػبط اإلدارماسػػػتثنائية لييئػػػات 

                                  
ـ، التي تتمثؿ بقياـ بعض ُُٔٗ( مف دستكر الجميكرية الفرنسية الخامسة مرة كاحدة خالؿ أحداث ُٔبقت المادة )( ط(ُ

قامكا بالقبض عمى بعض كحدات الجيش الفرنسي في الجزائر بعصياف كتمرد عاـ، كذلؾ مف أجؿ قمب نظاـ الحكـ، حيث 
الشخصيات العامة الميمة في الجزائر كفرض سيطرتيـ عمى المرافؽ الحيكية، كنتيجة لذلؾ قاـ رئيس الجميكرية باستخداـ 

(، كتمكف فعالن مف القضاء عمى االنقالب كعكدة النظاـ إلى الجزائر؛ لممزيد يراجع: د. ُٔالسمطات التي تخكليا لو المادة )
د العاؿ: الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلدارم، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، محمد حسنيف عب

 .  ُُُـ، ص ُُٗٗ
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كفػػػػػي كافػػػػػة  مالنشػػػػػاط الفػػػػػرد أكجػػػػػوعمػػػػػى اخػػػػػتالؼ فػػػػػرض القيػػػػػكد  األزمػػػػػة(تنتيػػػػػي بانتيػػػػػاء )
 .(ُ)المجاالت

كمػا أف القكاعػد الضػبطية المقػررة لمتطبيػؽ فػي الظػركؼ العاديػة ال تكفػي لصػيانة النظػػاـ 
العػػاـ فػػػي الظػػركؼ االسػػػتثنائية، إذ لػػػك اسػػتمرت اإلدارة بتطبيػػػؽ تمػػػؾ القكاعػػد لتعػػػرض النظػػػاـ 

 العاـ ألخطار جسيمة. 
كفػػي نظريػػة الضػػركرة التػػي  ،فػػي التشػػريعات االسػػتثنائية أساسػػياكتجػػد القكاعػػد القانكنيػػة 

كقػػت التػػي تحػػدث كتمكينيػػا مػػف معالجػػة الظػػركؼ  اإلدارة،ابتػػدعيا القضػػاء  لرفػػع الحػػرج عػػف 
 .كاتخاذ القرار المناسب عند غياب النص األزمات،

تكسػػيع سػمطات الضػػابط   ،تتضػمف نظريػة الظػػركؼ االسػتثنائيةكيعنػي مػا سػػبؽ ذكػره، أف 
 أفعندما تقتضي ذلؾ ظركؼ استثنائية، كبالقدر التي تقتضيو تمؾ الظركؼ، كينتج عف ذلؾ 

كيحػؿ  ،تتكقؼ تمامػان  اإلداريةة بشأف الضابطة فالمقررة في النصكص القانكنية المختم األحكاـ
 قضػػاء كيػػدخؿ ضػػمف اختصاصػػات ال ،تتناسػػب مػػع الظػػركؼ االسػػتثنائية أخػػرل أحكػػاـمحميػػا 

مػػع  يػػتالءـتقػػدير تكسػػيع تمػػؾ السػػمطات بمػػا  )فػػي البمػػداف التػػي فييػػا ىػػذا النػػكع مػػف القضػػاء(
 .اإلداريةحاجة الضابطة 

مػػػف ابتػػػدع نظريػػػة الظػػػركؼ  أكؿىػػػك  ،مجمػػػس الدكلػػػة الفرنسػػػي كتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف
التي تصدرىا السمطة  اإلداريةباعتبار القرارات  بمكاجية ىذه الظركؼ لكي يسمح ،االستثنائية

يشػػكبيا مػػف عيػػكب تجعميػػا غيػػر مشػػركعة  رغػػـ مػػا ،التنفيذيػػة لمكاجيػػة ىػػذه الظػػركؼ مشػػركعة
في الظركؼ العادية، كبذلؾ يكػكف المجمػس قػد عمػؿ عمػى تكسػعة نطػاؽ مبػدأ المشػركعية فػي 

 فأ ؛ إذ(ِ)مف قرارات لمجابية ىػذه الظػركؼ اإلدارةليستكعب ما تصدره  ،الظركؼ االستثنائية
  الضػػػبط اإلدارمتعنػػػي السػػػماح لسػػػمطات  ، الضػػػبط اإلدارمالظػػػركؼ االسػػػتثنائية فػػػي مجػػػاؿ 

كلكنيػا تعتبػر  ،العادية خركجان عمى مبدأ المشركعية األكقاتتعتبر في  كأكامرقرارات  بإصدار
ظػػركؼ اسػػتثنائية لممحافظػػة عمػػى النظػػاـ  نطػػاؽلصػػدكرىا فػػي  -بػػالرغـ مػػف ذلػػؾ  -مشػػركعة 

تعمقػػػت ىػػػذه القيػػػكد  سػػػكاءن  ،ىػػػذه السػػػمطات مػػػف قيػػػكد المشػػػركعية العاديػػػة ىالعػػػاـ، كبػػػذلؾ تعفػػػ
المكضكع، كما تتمتع ىذه السػمطات باختصاصػات كاسػعة كشػاممة  أكالشكؿ  أكباالختصاص 

 .أخرللـ ينص القانكف عمى تمتعيا بيا مف ناحية 
كمػا  ،شػاءتتعمػؿ بمػا  أفسػتطيع ت ال  الضػبط اإلدارم ةف سػمطإفػ ،عمى الرغـ مػف ذلػؾك 
 الظػػركؼ االسػػتثنائية مقيػػدة بمشػػركعية اسػػمطاتي إفبػػؿ  ،فػػي التصػػرؼ اليػػد طمقػػةم ليسػػت أنيػػا

  )األزمات(؛ كلضماف عدـ تجاكز ىذه السمطات لممشركعية، فإنيا تخضع لرقابة القضاء. 
                                  

 .  ُُْص ـ، ُٖٗٗ، دار الفكر المعاصر، صنعاء، اإلدارمالكجيز في القانكف  د. أحمد عبد الرحمف شرؼ الديف:أ. ( (ُ
 .  ُُُد. محمد حسنيف عبد العاؿ: مرجع سابؽ، ص ( (ِ
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 :نظرية الظركؼ االستثنائية ىي إلييانتائج التي تؤدم البأف  ،مف كؿ ذلؾ يتبيف لنا
، إذا كاف إعمػاؿ ىػذه المعمكؿ بياإعفاء اإلدارة مف التقيد باألحكاـ القانكنية السارية  -ُ

األحكػػاـ يعيقيػػا عػػف أداء كظيفتيػػا فػػي المحافظػػة عمػػى النظػػاـ العػػاـ، كىػػذا مػػا ذىػػب 
 إليو مجمس الدكلة الفرنسي.

  بالشكل الذي يحدده القاضي. باألزماتلقواعد المشروعية الخاصة  اإلدارةتخضع  -ِ

 عنصريف رئيسيف ىما: باألزماتكتتضمف المشركعية الخاصة 
 األزمة.مكاجية  إليو ىك اإلدارةاليدؼ الذم تسعى يككف  أف -أ 

 تحقيقو. إلىلميدؼ الذم تسعى  مالئمةتككف الكسائؿ المستخدمة  أف -ب 
 .(ُ)نظرية المخاطر أساسعف تعكيض األفراد عمى  اإلدارةسأؿ قد تي ك 

كممػػا سػػبؽ يتضػػح بػػأف إجػػراءات الضػػبط تتػػأثر )اتسػػاعان كضػػيقان( بػػالظركؼ؛ فػػالظركؼ 
االسػػتثنائية تبػػرر اتخػػاذ اإلدارة مػػا ال يعػػد مشػػركعان فػػي الظػػركؼ العاديػػة؛ فػػاإلدارة إذا كجػػدت 

خػػذ مػػف اإلجػػراءات الضػػبطية مػػا نفسػػيا أمػػاـ خطػػر داىػػـ ييػػدد النظػػاـ العػػاـ فميػػا الحػػؽ أف تت
القػػانكف فػي األحػػكاؿ العاديػػة  اتكاجػو بػػو ىػذا الخطػػر، حتػػى كلػك كانػػت تمػػؾ اإلجػراءات ال يقرىػػ

 . (ِ)لمكاجية حالة تستمـز التدخؿ اآلني ةفيي بمثابة إجراءات تحفظي
 :  الضبط اإلداري: ىيئات ثانياً 

كاألشػػػخاص الػػػذيف ليػػػـ حػػػؽ اسػػػتخداـ كسػػػائؿ  اإلداريػػػةيقصػػػد بييئػػػات الضػػػبط  الييئػػػات 
، كتبػػػػرز الحاجػػػػة لتحديػػػػدىا بسػػػػبب كثػػػػرة األشػػػػخاص القػػػػائميف عمييػػػػا كتنػػػػكع  الضػػػػبط اإلدارم

االختصاصات التي يضػطمعكف بيػا، األمػر الػذم يتعػذر معػو كجػكد معيػار عػاـ لتحديػد رجػاؿ 
 العاـ تحديدان حاسمان.   الضبط اإلدارم

تحديدان دقيقان كالتقميص منيا قدر اإلمكػاف، حتػى   إلدارمالضبط الذا كجب تحديد ىيئات 
ال يصػبح التقييػػد ىػك األصػػؿ كالتمتػع بالحريػػات العامػة ىػػك االسػتثناء، ىػػذا التحديػد يػػؤدم إلػػى 
القضػاء عمػى ظػاىرة تػداخؿ االختصػاص، فمػػك تعػددت الييئػات الممارسػة لمضػبط  ألدل ذلػػؾ 

 . (ّ)االختصاصإلى التنازع فيما بينيا في مجاؿ ممارسة ىذا 
عمػػى المسػػتكل   الضػػبط اإلدارمعمػػى ذلػػؾ، فػػإف ىنػػاؾ ىيئػػات تمػػارس اختصػػاص  كبنػػاءن 

الػػكطني، كىيئػػات تمػػارس الضػػبط فػػي حػػدكد جغرافيػػة أك إقميميػػة محػػددة كىػػي مػػا يطمػػؽ عمييػػا 
 بالضبط  المحمي، كيمكف تفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي:

                                  
زانا جالؿ: حدكد سمطات الضبط اإلدارم، لممزيد يراجع المكقع الكتركني:   ((ُ

http://www.barasy.com/index.php?name=Pages&op=page&pid=187  م. 2002/ 5/ 1في تاريخ 
(2) MATHIOT (A.): The one des cironstance exceptionnelles, Mel, Mestre, Parise, 1956, 
P.419.  

 .َِّريحانو، الجزائر، د س ط، ص  را، داإلدارم: الكجيز في القانكف مار بكضياؼ( د. ع(ّ

http://www.barasy.com/index.php?name=Pages&op=page&pid=187
http://www.barasy.com/index.php?name=Pages&op=page&pid=187
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 عمى المستوى المركزي:   الضبط اإلداريىيئات  -1
 فػػي عػػادةن  تتركػػز عمػػى المسػػتكل الػػكطني )الييئػػات المركزيػػة(  الضػػبط اإلدارم ىيئػػات إف

 أمػػا العميػػا، التنفيذيػػة بالسػػمطة منكطػػة التنظيمػػي جانبيػػا فػػي تكػػكف كىػػي المركزيػػة السػػمطة يػػد
 الػكزراء بعػض ، كيمػارس(ُ)الداخميػة كزيػر بيػد منكطػة فتكػكف الفردية بالتدابير المتعمؽ الجانب

الضػبط كتسػتطيع ىيئػات  ،(ِ)القػانكف فػي خاصػة نصػكص تحػدده استثنائيان  ضبطيان  اختصاصان 
 األنظمػة بكضػع األمػر تعمػؽ سػكاءن  ، الضػبط اإلدارم كسػائؿ جميع ممارسة المركزم  اإلدارم

 اإلجػػراءات لتنفيػػذ األنظمػػة كالقػػرارات، باتخػػاذ أك الفػػردم، الضػػبط قػػرارات اتخػػاذ أك الضػػبطية،
 التنفيذية(، كتتكزع السمطة )رئيس إدارية، سمطة أعمى يد في المركزم الضبط سمطات كتتركز
 حسػػب كالػػكزراء كفػػي مقػػدمتيـ كزيػػر الداخميػػة، الػػكزراء رئػػيس لتشػػمؿ المركػػزم الضػػبط ىيئػػات

ذلػػؾ، كغيػػرىـ مػػف أعضػػاء الييئػػات المحميػػة عمػػى  تخػػكليـ التػػي القػػكانيف المنظمػػة فػػي كػػؿ بمػػد
 .تباعان  الييئات مستكل المحافظة، كسنتحدث عف ىذه

 :رئيس السمطة التنقيذية -أ 
ف السػػػمطة إالعػػػاـ يتركػػػز بيػػػد السػػػمطة التنفيذيػػػة، فػػػ  الضػػػبط اإلدارمف أاذا كػػػاف األصػػػؿ 

الضػبط ف كظيفػة أفػي حػيف  ،تتركػز بيػد رئػيس الجميكريػة -في اليمف كمصػركما  –التنفيذية 
كظيفػػػػػػة محميػػػػػػة تمارسػػػػػػيا السػػػػػػمطات المحميػػػػػػة المتمثمػػػػػػة بالعمػػػػػػدة  ىػػػػػػي فػػػػػػي فرنسػػػػػػا  اإلدارم

 .(ّ)كالمديريف
يصػػػدر فيػػػك الػػػذم ، (ْ)رئػػيس السػػػمطة التنفيذيػػػة ىػػػكرئػػػيس الجميكريػػػة  يعتبػػػر فػػي الػػػيمفك 

كيصػدر القػرارات المنفػذة  ،نشػرىايعمػؿ عمػى القكانيف التي كافؽ عمييا مجمػس النػكاب اليمنػي ك 
التنفيذيػة التػي يتكالىػػا  أنظمتيػػافػرئيس الجميكريػػة يقػـك بإصػدار القػػكانيف كيػأمر بكضػع ، (ٓ)ليػا
ف رئيس الجميكرية لو سمطة تكميؼ أرئيس الكزراء كالكزراء المختصكف بالتنفيذ، كطالما  عادةن 
صػػدار القػػرار الجميػػكرم بتسػػمية أعضػػائياشػػك  مػػف يي  كؿ ألالمكجػػو او يعػػد نػػفإ ،(ٔ)ؿ الحككمػػة كا 

يقػػـك بتمثيػػؿ  حيػػث ،كيتمتػػع بصػػالحيات كاسػػعة بمكجػػب الدسػػتكر ؛ الضػػبط اإلدارملسػػمطات 
 .(ٕ)الجميكرية بالداخؿ كالخارج

                                  
مجمة مجمس الدكلة، السنة مقاؿ منشكر في ، كالقيكد الكاردة عميو( محمكد سعد الديف الشريؼ: أساليب الضبط اإلدارم  (ُ

  .ُٕ صـ، ُْٔٗالثانية عشر، 
 .( كاختصاص كزير السياحة بترخيص الفنادؽ كاالستراحات السياحية في اليمف(ِ
 .ُِ، د د ف، ص ُ، الكتاب الثاني، ط اإلدارم د. عبد المنعـ محفكظ: الكسيط في القانكف( (ّ
 ـ.  ََُِـ، ُْٗٗـ المعدؿ لألعكاـ ُُٗٗ( مف دستكر الجميكرية اليمنية لسنة َُٓالمادة )( (ْ
 ـ المعدؿ. ُُٗٗ( مف دستكر الجميكرية اليمنية لسنة ٖ/ ُُٗالمادة )( (ٓ
 ـ المعدؿ. ُُٗٗ( مف دستكر الجميكرية اليمنية لسنة ْ/ ُُٗالمادة )( (ٔ
 ـ المعدؿ. ُُٗٗ( مف دستكر الجميكرية اليمنية لسنة ُ/ ُُٗالمادة )( (ٕ
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لػػى االسػػتفتاء إكيػػدعك  ،لػػى انتخػػاب مجمػػس النػػكابإكيػػدعك النػػاخبيف فػػي المكعػػد المحػػدد 
كيضػػػع  ،كيصػػػدر القػػػرار الجميػػػكرم بتسػػػمية أعضػػػائيا ،كيكمػػػؼ مػػػف يشػػػكؿ الحككمػػػة ،العػػػاـ

كيشػػرؼ عمػى تنفيػػذىا عمػى الكجػػو المبػيف فػػي  ،باالشػتراؾ مػع الحككمػػة السياسػة العامػػة لمدكلػة
لى اجتماع مشترؾ مع رئػيس الجميكريػة كممػا دعػت الحاجػة إكيدعك مجمس الكزراء  ،الدستكر

كيصدر القكانيف التي كافؽ عمييا مجمس  ،كيسمي أعضاء مجمس الدفاع الكطني، (ُ)ذلؾ إلى
كيقـك بتعييف كعػزؿ كبػار مػكظفي الدكلػة مػف المػدنييف ، (ِ)صدار القرارات المنفذة لياالنكاب كا  

كيقػػػػـك بإنشػػػاء الرتػػػػب العسػػػػكرية كيمػػػنح النياشػػػػيف كاألكسػػػػمة التػػػي يػػػػنص عمييػػػػا  ،كالعسػػػكرييف
كيصػادؽ عمػى االتفاقيػات التػي  ،كيصدر قرار المصادقة عمى المعاىدات كاالتفاقيات ،القانكف

البعثػات الدبمكماسػية، ئ كينش ،تصديؽ مجمس النكاب بعد مكافقة مجمس الكزراءلى إال تحتاج 
كيمػػنح حػػؽ المجػػكء ، (ّ)السػػفراء كاعتمػػاد الممثمػػيف لمػػدكؿ كالييئػػات األجنبيػػةي تدعيسػػعػػيف ك يك 

كيتػكلى أم اختصاصػات أخػرل يػنص  ،ككػذلؾ يعمػف حالػة الطػكارئ كالتعبئػة العامػة ،السياسي
 .(ْ)عمييا الدستكر كالقانكف

مػػػكائح ىػػػذه الكتتعمػػػؽ  ،(ٓ)لػػػكائح الضػػػبط إصػػػدارفمػػػو  ،أمػػػا رئػػػيس الجميكريػػػة فػػػي مصػػػر
بالمحافظة عمى النظاـ العاـ، كال يجكز لػرئيس الجميكريػة تفػكيض اختصاصػو بإصػدار لػكائح 

 كىذا يجعمو يستأثر بالتنظيـ الضبطي الالئحي دكف سكاه. ،الضبط ألم سمطة أخرل
لػػكائح  إصػػدارف أذ إ ؛الجميكريػػة لػػيس لػػو اختصػاص ضػػبطيف رئػيس إأمػا فػػي فرنسػػا، فػػ

بمكجػب سػمطتو فػي تنظػيـ  -رئيس الجميكرية لكلكف ؛ (ٔ)األكؿالضبط مف اختصاص الكزير 
لػػػكائح الضػػػبط فػػػي  إصػػػدارمنيػػػا ، التػػػي (ٕ)اإلدارم ممارسػػػة سػػػمطات الضػػػبط -شػػػؤكف الدكلػػػة

 .األمكر التي ليست مف اختصاص القانكف
التنفيذيػػة فػػي فرنسػػا كمصػػر كالػػيمف يممكػػكف صػػالحية  ةرؤسػػاء السػػمطعميػػو، فػػإف  كبنػػاءن 
مع كجكد االختالؼ بينيما مػف حيػث مػدل ىػذه الصػالحية كمصػدرىا،  لكائح الضبط، إصدار

مػػػف  مباشػػػرة  رئيس السػػػمطة التنفيذيػػػة فػػػي مصػػػر كالػػػيمف يسػػػتمداف اختصاصػػػيما الضػػػبطيفػػػ

                                  
 ـ المعدؿ. ُُٗٗ/ ج، ىػ، ح( مف دستكر الجميكرية اليمنية لسنة ُّٕالمادة )( (ُ
 ـ المعدؿ. ُُٗٗ( مف دستكر الجميكرية اليمنية لسنة ٖ، ٕ/ ُُٗالمادة )( (ِ
 ـ المعدؿ. ُُٗٗتكر الجميكرية اليمنية لسنة ( مف دسُٓ، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، َُ، ٗ/ ُُٗالمادة )( (ّ
 ـ المعدؿ. ُُٗٗ( مف دستكر الجميكرية اليمنية لسنة ُٖ، ُٕ/ ُُٗالمادة )( (ْ
 ـ.  ُِٕٗ( مف دستكر جميكرية مصر العربية لسنة ُْٓالمادة )( (ٓ
 ( مف الدستكر الفرنسي.   ُِالمادة )( (ٔ
، دراسة مقارنة، دار يكنس لمطباعة كالنشر، سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية: شريؼ إسماعيؿ محمد د.( (ٕ

   .ُُّصـ، َُٖٗبدكف مكاف نشر، كالنشر، 

http://د.محمد/
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 إصػدار مػاف يمكنييالبمػد ىػذيف السمطة التنفيذية فػي اف رئيسأ أرلالنصكص الدستكرية، لذلؾ 
صدار  ،المكائح الضبطية  .الضبط  الفردمقرارات كا 

 الوزراء:رئيس  -ب 
الضػػػبط  لػػػكائح بإصػػػدار األصػػػيؿ االختصػػػاص صػػػاحب فرنسػػػا فػػػي األكؿ الػػػكزير يعتبػػػر

 المراسػيـ؛ كىػذا يعنػي أنػو يجػكز بكاسػطة الضػبط ، لػذلؾ فيػك يصػدر لػكائح(ُ)بمكجب الدسػتكر
 تقتضػػي الدسػػتكرية كاجباتػػو ألف ؛(ِ)تشػػريعي بػػنص يفػػكض لػػـ كلػػك الضػػبط لػػكائح إصػػدار لػػو

 . بذلؾ قيامو
 لػػػرئيس يجػػػكز كال الضػػػبط، لػػػكائح إصػػػدار لػػػو لػػػيس الػػػكزراء رئػػػيس فػػػإف مصػػػر، فػػػي أمػػػا

 اتخػػػاذ مػػػف الػػػكزراء رئػػػيس يمنػػػع ال ىػػػذا فأ إال الضػػػبط؛ لػػػكائح بإصػػػدار تفكيضػػػو الجميكريػػػة
 .العاـ النظاـ صكف أجؿ مف الفردية التدابير
 المتعمقػػػة القػػػكانيف بإصػػػدار اختصػػػاص أم يممػػػؾ ال الػػػكزراء رئػػػيس فػػػإف الػػػيمف، فػػػي أمػػػا
 إعػداد حػؽ يممكػا الػكزراء كمجمػس -الػكزراء رئػيس أم -كلكنػو  العاـ، النظاـ عمى بالمحافظة
 اختصػػاص كفػػؽ الجميكريػػة رئػػيس أك النػػكاب مجمػػس إلػػى كتقػػديميا كالقػػرارات القػػكانيف مشػػاريع

 كالخػػارجي الػػداخمي الدكلػػة أمػػف عمػػى لممحافظػػة الالزمػػة اإلجػػراءات باتخػػاذ كيقػػـك منيمػػا كػػؿ
 كيتػػػكلى ،(ّ)الدكلػػػة أمػػػكاؿ عمػػػى كالمحافظػػػة القػػػكانيف بتنفيػػػذ كيقػػػـك المػػػكاطنيف، حقػػػكؽ كلحمايػػػة
 كاالجتماعيػة كاالقتصػادية السياسػية المجػاالت فػي لمدكلػة العامػة السياسػة تنفيذ الكزراء مجمس
 .(ْ)كالقرارات لمقكانيف كفقان  كالدفاعية كالثقافية

 وزير الداخمية: -ج 
 نصػػػكص بمكجػػػب الػػػكزراء بعػػػض بيػػػا يقػػػـك التػػػي االختصاصػػػات بعػػػض اسػػػتثنينا مػػػا إذا
 يتمتػػع التػػي الصػػالحيات سػػعة حيػػث مػػف الػػكزراء رئػػيس بعػػد يػػأتي الداخميػػة كزيػػر فػػإف خاصػػة،

 تنطبػؽ ىػذا الػكزير يتخػذىا التػي الضػبطية التدابير أف حيث ، الضبط ىيئات مف باعتباره بيا
 . (ٓ)الدكلة إقميـ جميع عمى

لػكائح )أنظمػة  إصػدار سػمطة لػو لػيس -كالػيمف  مصػر فػي -الداخميػة  كزيػر أف كيالحظ
الداخميػػة  كزيػػر يمنػػع ال ىػػذا أف إال الحػػؽ؛ ىػػذا تمنحػػو لػػـ الدسػػتكرية النصػػكص أف إذ ؛(ضػػبط

                                  
 ( مف الدستكر الفرنسي.   ُِالمادة )( (ُ
السنة  ،المصرممجمة مجمس الدكلة مقاؿ منشكر في ، اإلدارملنظرية العامة لمضبط ا: ( محمكد سعد الديف الشريؼ(ِ

 .ِٓٗ ص ـ،ُِٔٗالحادية عشر، 
 ـ المعدؿ.ُُٗٗ/ ج، ىػػ، ح( مف دستكر الجميكرية اليمنية لسنة ُّٕلمادة )( ا(ّ
 ـ المعدؿ.ُُٗٗمف دستكر الجميكرية اليمنية لسنة ( ُّٕ( المادة )(ْ
 منشكرات ، دراسة مقارنة، كقرارات الضبط اإلدارم  أعماؿعف  اإلدارةمسؤكلية  ،د. عاشكر سميماف صالح شكايؿ( (ٓ

 .ٗٓص  ،م1997 األكلى،الطبعة  ،بنغازم ،جامعة قار يكنس
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 كيراقػػب ،(ُ)النظػػاـ عمػػى المحافظػػة سػػبيؿ فػػي الفرديػػة الضػػبطية التػػدابير اتخػػاذ مػػف المصػػرم
 كيعتمد برئاستو، الضبطية اختصاصاتيا كتباشر الشرطة، ىيئة عمؿ مصر في الداخمية كزير

 إلػػى -الفقػو بعػض نظػر فػي – يتجػو المصػرم المشػرع فأ إذ األمػف؛ عمػى لممحافظػة خططيػا
 ممثمػػة المركزيػػة اإلدارة إلػػى المشػػرع بيػػا يعيػػد التػػي الميػػاـ مػػف اإلدارم الضػػبط ميمػػة اعتبػػار
 النظػاـ عمػى بالمحافظػة تخػتص  المصػرية الشػرطة كىيئػة ،(ِ)الشػرطة كرؤسػاء الداخمية بكزير
 الجػرائـ منػع األخػص كعمػى كاألمكاؿ كاألعراض األركاح كبحماية ،كاآلداب العاـ كاألمف العاـ

 مػػػا كتنفيػػػذ المجػػػاالت كافػػػة فػػػي لممػػػكاطنيف كاألمػػػف الطمأنينػػػة بكفالػػػة تخػػػتص كمػػػا كضػػػبطيا،
 . (ّ) كاجبات مف كالمكائح القكانيف عمييا تفرضو
ـ َََِ( لسػػنة ُٓ( مػػف قػػانكف ىيئػػة الشػػرطة رقػػـ )ّالػػيمف فقػػد نصػػت المػػادة ) فػػي أمػػا

الحفػػاظ عمػى النظػػاـ كاألمػف العػػاـ بعمػى أف:   تخػتص الشػػرطة باعتبارىػا ىيئػػة مدنيػة نظاميػة 
األركاح كاألعػػراض كاألمػػكاؿ العامػػة كالخاصػػة كالمختمطػػة كالشخصػػية كاآلداب العامػػة كحمايػػة 

جػراء التحقيػؽ األكلػي بشػأنيا بمػا يػؤدم إلػى كفالػة الطمأنينػة  كالكقايػة مػف الجريمػة كضػبطيا كا 
لمشػرطة  اإلداريػة فإف الكاجبات النص ىذا خالؿ مف أنو كاألمف كالسكينة لممكاطنيف ؛  بمعنى

 عمييػا تفرضػو مػا تنفيػذ ككػذا العامة، كاآلداب العاـ كاألمف النظاـ عمى المحافظة تنحصر في
 .كاجبات مف كالمكائح القكانيف

 الراىنػػة، الػػيمف مرحمػػة فػػي القػػكانيف تنفيػػذ مجػػاؿ فػػي كاضػػحان  اليمنيػػة الشػػرطة دكر كيظيػػر
 القانكنيػة اإلجػراءات باسػتكماؿ كذلػؾ الكحػدة، دكلة تشريع ضكء في كاجباتيا تنفيذ يتمثؿ حيث
 اإلصػالح بقانكف المسمى التأميـ لقانكف تطبيقان  جبران، منيـ انتزعت التي المالؾ حقكؽ إلعادة

 الديمقراطيػػػة الػػػيمف جميكريػػػة) فػػػي جنػػػكب الػػػيمف الصػػػادر ـُٖٔٗ لسػػػنة( ّ) رقػػػـ الزراعػػػي
 .(ْ)(سابقان 

 اذا إال الضػبط لػكائح إصػدار يممػؾ ال الداخميػة كزيػر أف فرنسػا في المقرر العاـ كاألصؿ
 التػدابير بإصػدار الداخميػة كزيػر اختصاص مف يمنع ال ذلؾ كلكف بذلؾ، األكؿ الكزير فكضو
 كػػإجراءات الفرنسػػية، األراضػػي جميػػع فػػي العػػاـ النظػػاـ عمػػى بالمحافظػػة تتعمػػؽ التػػي الفرديػػة
 سػػػػالمة عػػػػف مسػػػػؤكالن  فرنسػػػػا فػػػػي الداخميػػػػة كزيػػػػر كيعتبػػػػر المطػػػػارات، كحمايػػػػة األجانػػػػب إبعػػػػاد

 .(ٓ)تصرفو تحت الشرطة قكات كتككف ،العاـ النظاـ عمى كالمحافظة كالممتمكات األشخاص

                                  
 . َٔص سابؽ،، مرجع كقرارات الضبط اإلدارم أعماؿعف  اإلدارةمسؤكلية  د. عاشكر سميماف صالح شكايؿ:( (ُ
  .ِّسابؽ، ص ، مرجعاإلدارم الكسيط في القانكف: ( د. عبد المنعـ محفكظ(ِ
 .بشأف ىيئة الشرطة المصرية ـُُٕٗلسنة  َُٗ( مف قرار رئيس جميكرية مصر العربية بالقانكف رقـ ّالمادة )( (ّ
 .الممغي ـُٖٔٗلسنة  ّقانكف اإلصالح الزراعي رقـ ( (ْ
 .ُُِص: سمطات الضبط اإلدارم  في الظركؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، إسماعيؿشريؼ  محمد د.( (ٓ

tel:109
tel:1971
tel:1968
http://د.محمد/
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 المحافظ )الحكام اإلداريون(: -د 
 كاألنظمػػػة القػػػكانيف تنفيػػػذ كعميػػػو المحافظػػػة، فػػػي التنفيذيػػػة السػػػمطة ممثػػػؿ المحػػػافظ يعتبػػػر
 كتحقيػػؽ العػػاـ، كالنظػػاـ العػػاـ األمػػف عمػػى المحافظػػة بغيػػة الػػكزارة مػػف إليػػو الصػػادرة كاألكامػػر
 .(ُ)كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية الحياة نكاحي تشمؿ كمتشعبة كثيرة أىداؼ

 كيباشػػػر المحافظػػػة، فػػػي  اإلدارم الضػػػبط سػػػمطة صػػػاحب المحػػػافظ يعتبػػػر فرنسػػػا، ففػػػي
 يخػػػػتص ذإ ـ،ُْٖٖ نيسػػػػاف ُٓ قػػػػانكف مػػػػف( ٗٗ) المػػػػادة نػػػػص بمكجػػػػب ىػػػػذه اختصاصػػػػاتو

 المنشػآت مػف األشػخاص كحمايػة ،محافظتػو في كالنظاـ العاـ األمف عمى بالمحافظة المحافظ
 إذا الشػكاطئ عمػى المالحػة سػير عمػى اإلشػراؼ لػو أف كمػا العامة، بالصحة كالمضرة الخطرة
 بعػػػػض كممارسػػػػة البمديػػػػة عمػػػػدة محػػػػؿ الحمػػػػكؿ المحػػػػافظ كيسػػػػتطيع سػػػػاحمية، مقاطعتػػػػو كانػػػػت

 . (ِ)الضركرة حاالت في الضبطية اختصاصاتو
 بالمحافظػة، العامػة كالقػيـ كاألخػالؽ األمػف عػف مسػؤكالن  يعتبػر المحػافظ فػإف مصػر، كفي
 مػػدير كعمػػى الداخميػػة، كزيػػر يضػػعيا التػػي السياسػػة إطػػار فػػي األمػػف مػػدير ذلػػؾ فػػي كيعاكنػػو
 عمػػى كيجػػب المحافظػػة، أمػػف عمػػى بالحفػػاظ الخاصػػة الخطػػط المحػػافظ مػػع يبحػػث أف األمػػف
 إعػػداد يػػتـ أف عمػػى الخاصػػة، األىميػػة ذات الحػػكادث عػػف فػػكران  المحػػافظ إخطػػار األمػػف مػػدير

 الكفيمة اإلجراءات جميع يتخذ أف كلممحافظ ،(ّ)بينيما باالتفاؽ الشأف ىذا في الالزمة التدابير
زالػػة كالخاصػػة، العامػػة الدكلػػة أمػػالؾ بحمايػػة  ،اإلدارم بػػالطريؽ تعػػديات مػػف عمييػػا يقػػع مػػا كا 
 السياسػػة تنفيػػذ عمػػى اإلشػػراؼ كيتػػكلى ،بالمحافظػػة الجميكريػػة لػػرئيس ممػػثالن  المحػػافظ كيعتبػػر
 إلػػى اختصاصػػاتيا تنقػػؿ لػػـ التػػي الػػكزارات فػػركع جميػػع عمػػى يشػػرؼ كمػػا فييػػا، لمدكلػػة العامػػة

 .(ْ)القضائية الييئات عدا فيما المحمية الكحدات
 لػػكائح إصػػدار سػػمطة لػػو لػػيس مصػػر فػػي المحػػافظ فأ المتقدمػػة النصػػكص مػػف كيسػػتفاد

 القػرارات إصػدار حػدكد سػمطاتو تتعدل كال العاـ، اإلدارم الضبط بمكضكعات المتعمقة الضبط
 . (ٓ)العامة كالقيـ كاألخالؽ األمف عمى بالمحافظة المتعمقة الفردية

 يضػعيا التػي السياسػة إطػار ضػمف األمػف، عمػى بالمحافظة اختصاصو يباشر فالمحافظ
 أف منػذي  األصػيؿ االختصػاص صػاحب أصػبح الذم األمف مدير مع كبالتعاكف الداخمية، كزير

                                  
 . ِّٖ، ص ـُْٗٗبدكف دار نشر،  الميبي المقارف، القاىرة، اإلدارمالقانكف  د. خالد عبد العزيز عريـ:( (ُ
 .ِّٖصد. خالد عبد العزيز عريـ: المرجع السابؽ، ( (ِ
القاىرة،  السعكد حبيب: االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في الظركؼ االستثنائية، دار الثقافة الجامعية، أبكد. محمكد  ((ّ

  .ّْص ـَُٗٗ
 .المصرم كتعديالتو ـُٕٗٗلسنة  ّْمف القرار بقانكف الحكـ المحمي رقـ   (ِٕ، ِٔالمكاد )( (ْ
 . ُّٕكضمانة الرقابة اإلدارية، مرجع سابؽ، ص اإلداريةد. سامي جماؿ الديف: المكائح ( (ٓ



    حدود سلطات الضبط  يف الظزوف االستجيائية 
     دراســــة مكــارىـــة                           

152 
 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

 

 يمكػػػف اذ لممحػػػافظ؛ الضػػػبطي النشػػػاط نعػػػدـ ال كلكننػػػا ،(ُ)الداخميػػػة كزارة عػػػف المحػػػافظ اسػػتقؿ
 العامػػػػة الدكلػػػػة أمػػػػالؾ بحمايػػػة يتعمػػػػؽ فيمػػػػا خػػػػاص إدارم ضػػػبط بسػػػػمطة لممحػػػػافظ االعتػػػراؼ
زالة كالخاصة،  لممحػافظ االعتػراؼ يمكػف كمػا ،(ِ)اإلداريػة بػالطرؽ تعديات مف عمييا يقع ما كا 

 كصػػحة أمػػف مػػف العػػاـ النظػػاـ أغػػراض أف إذ ؛(ّ)العػػاـ اإلدارم الضػػبط نشػػاط أكجػػو مػػف بعػػدد
 كزارة مػع أك بينيػا فيمػا تتعػاكف أف كالتػي يمكػف الػكزارات، مػف عػدد عمػى تتػكزع كآداب كسكينة
 .(ْ)األغراض  ىذه تحقيؽ أجؿ مف الداخمية
 لممجمس كرئيسان  محافظتو، في التنفيذية لمسمطة ممثالن  يعتبر المحافظ فإف اليمف، في أما
 اإلدارم  الحاكـ كىك فييا، الدكلة مكظفي جميع عمى كيتقدـ فييا سمطة أكبر كيعد فييا، المحمي

 كاألمف العامة، األخالؽ كحفظ كصكنيا، العامة الحريات قكاعد تطبيؽ المحافظ كيتكلى ٓ()لممحافظة
 .ٔ()الشخصية كالسالمة الحقكؽ كصكف المحافظة، في العامة كالراحة العامة، كالصحة العاـ كاألمف

 .ٔ()الشخصية
 بالمحافظػػػػة، المحمػػػػي المجمػػػػس اجتماعػػػػات رئاسػػػػة: منيػػػػا عػػػػدة اختصاصػػػػات كلممحػػػػافظ

 الجتماعاتػػو، كالتحضػػير اإلعػػداد أعمػػاؿ عمػػى كاإلشػػراؼ لممحافظػػة، التنفيػػذم المكتػػب كرئاسػػة
 ميامػػو تحقيػػؽ يكفػػؿ بمػػا كتكصػػياتو قراراتػػوبالمحافظػػة كتنفيػػذ  المحمػػي المجمػػس أعمػػاؿ كتنظػػيـ
 عمػى باإلشػراؼ كيقػـك ،(ٕ)القػانكف ىػذا ألحكػاـ طبقػان  المحمػي المجتمػع تنميػة في كدكره كأىدافو
 العمػػػؿ سػػػير كتقيػػػيـ متابعػػػة ككػػػذا المحمػػػي، المجمػػػس الجتماعػػػات كالتحضػػػير اإلعػػػداد أعمػػػاؿ

 التقػػػارير تنفيػػػذ كيتػػػابع أعماليػػػا، عػػػف كالمفػػػاجئ الػػػدكرم بػػػالتفتيش كالقيػػػاـ المحافظػػػة بمػػػديريات
 األمػكاؿ عمػى كالمحافظػة كالمػديريات بالمحافظػة األخػرل كاألنشػطة كالمكازنػة بالخطػة الخاصة
 مػف الصػادرة كالتعميمػات كالقػرارات القكانيف كتعميـ ،(ٖ)العامة كالحريات الحقكؽ كحماية العامة

                                  
انس قاسـ جعفر،  د. محمد، ك ُِِ، َُِد. محمكد عاطؼ البنا: حدكد سمطات الضبط اإلدارم، مرجع سابؽ، ص ( (ُ

 .ُْٕـ، صُٖٓٗ-ُْٖٗ الجزائر، ، مطبعة اخكاف مكرافتي،اإلدارم الكسيط في القانكف
سامي جماؿ الديف: المكائح اإلدارية كضمانة الرقابة اإلدارية،  كد.؛  ُْٔسابؽ، صالمرجع الد. محمكد عاطؼ البنا: ( (ِ

 . ( مف نظاـ الحكـ المحمي المصرم سابؽ الذكرِٕ، ِٔكراجع نص المكاد ) ؛ُّٕمرجع سابؽ، ص
 .َْص، ـُُٗٗالقاىرة، ، دار النيضة العربية، اإلدارمد. سعاد الشرقاكم: القانكف ( (ّ
نقؿ نظاـ الحكـ المحمي الى المحافظيف اختصاصات الكزارات التي ال تعتبر مرافؽ قكمية، كبالتالي يمكف اف يقـك المحافظ ( (ْ

 .كتعديالتو ـُٕٗٗمف قانكف الحكـ المحمي المصرم لعاـ (ِٕبنشاطات الضبط اإلدارم  العاـ المتعمؽ باختصاصات ىذه الكزارات ـ)
 .بشأف السمطة المحمية اليمنية ـَََِلسنة  ْ( مف القانكف رقـ ّٗالمادة )( (ٓ
 .بشأف السمطة المحمية اليمنية ـَََِلسنة  ْ( مف القانكف رقـ ّٗالمادة )( (ٔ
  .بشأف السمطة المحمية اليمنية ـَََِلسنة  ْ(، مف القانكف رقـ ّ، ِ، ُالفقرات  ُْنص المادة )( (ٕ
 .بشأف السمطة المحمية اليمنية ـَََِلسنة  ْ( مف القانكف رقـ ٕ، ٔ، ٓفقرات ال ُْنص المادة )( (ٖ

http://د.محمد/
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 كمتابعػػػػة بيػػػػا المعنيػػػػيف ككافػػػػة اإلداريػػػػة لمكحػػػػدات التنفيذيػػػػة األجيػػػػزة عمػػػػى المركزيػػػػة السػػػػمطة
 .(ُ)تنفيذىا

 األجيػػزة تنفيػػذىا تتػػكلى التػػي بالمشػػاريع المتعمقػػة كالتكريػػدات المقػػاكالت عقػػكد بػػإبراـ كيقػػـك
 كتعزيػز النافػذة كاألنظمػة لمقػكانيف كفقػان  كذلػؾ عنيػا، المناقصات إعالف بعد لممحافظة التنفيذية

 األجيػػػزة إلػػػى قػػػانكني طػػابع ذات منازعػػػات مػػػف عميػػػو يعػػرض مػػػا بإحالػػػة كذلػػػؾ القضػػاء، دكر
جػراء القضاء تنفيذىا منو يطمب التي كاألحكاـ كالقرارات األكامر كتنفيذ المختصة، القضائية  كا 
 لسػػػػكاف التمكينيػػػػة المػػػػكاد تػػػػكفير لضػػػػماف المعنيػػػػة المركزيػػػػة األجيػػػػزة مػػػػع الالزمػػػػة الترتيبػػػػات
جػراء العاجمة التدابير كاتخاذ تكزيعيا، كمتابعة المحافظة  حالػة لمكاجيػة الالزمػة االتصػاالت كا 
 الػػدعكة كتكجيػػو ،(ِ)آثارىػػا مػػف لمتخفيػػؼ كالشػػعبية الرسػػمية الجيػػكد كتنسػػيؽ كالطػػكارئ الكػػكارث

 السػػمطات مػػع كالتنسػػيؽ منيػػا، أم أك لممػػديريات المحميػػة لممجػػالس اسػػتثنائية اجتماعػػات لعقػػد
 أمػػػاـ المحمػػػي كمجمسػػػيا المحافظػػػة كتمثيػػػؿ لممحافظػػػة، العامػػػة بالشػػػؤكف يتعمػػػؽ فيمػػػا المركزيػػػة
 . (ّ)الغير مكاجية في القضاء

 عمػػى بالمحافظػػة تتعمػػؽ كاجبػػات بالمحػػافظ أناطػػت أنيػػا المتقدمػػة، النصػػكص كيظيػػر مػػف
 السػمطة بيػد رئػيس بشكؿ يتركز اليمف في  اإلدارم الضبط كأف أغراضو، كتحقيؽ العاـ النظاـ

 .كأنظمتو  الضبط لقكانيف كالتنفيذ التطبيؽ صالحيات ليا الالمركزية الكحدات كأف المركزية،
 الشرطة: ىيئة -ق 

 كلكائح القكانيف بتنفيذ يتعمؽ فيما عاـ اختصاص ذات الشرطة في مصر ىيئة تعتبر
 . (ٓ)الداخمية بكزير الممثمة المركزية بالسمطة الشرطة ىيئة ، كترتبط(ْ) الضبط
 كتككف الداخمية، بكزير ترتبط الشرطة قكات مف أنكاع ثالثة ىناؾ فإف فرنسا، في أما
 العامة كالصحة كالنقؿ المالية بالشؤكف تختص التي الشرطة مديرية ىي ،(ٔ)تصرفو تحت

 الشخصية، كالبطاقات السفر جكازات كاستخراج الشرطية كالخدمات الجميع، كسالمة
 بالبحث اختصاصيا تمارس التي العسكرية كالشرطة القضائية، الشرطة أجيزة عمى كالتفتيش

 كاألمف كاألزمات، الحركب أثناء العسكرية األكامر كمخالفي التجنيد، عف الياربيف عف

                                  
  .بشأف السمطة المحمية اليمنية ـَََِلسنة  ْ( مف القانكف رقـ ٗ، ٖالفقرتاف  ُْنص المادة )( (ُ
 .المحمية اليمنيةبشأف السمطة  ـَََِلسنة  ْ(، مف القانكف رقـ ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، َُالفقرات  ُْنص المادة )( (ِ
 .بشأف السمطة المحمية اليمنية ـَََِلسنة  ْ( مف القانكف رقـ ُٔ، ُٓالفقرتاف  ُْنص المادة )( (ّ
 .ُْٓد. محمكد عاطؼ البنا: حدكد سمطات الضبط اإلدارم، مرجع سابؽ، ص( (ْ
لسنة  َُٗلقانكف رقـ ( مف اُ، ككذلؾ نص المادة )ّٗ، مرجع سابؽ، صاإلدارمد. سعاد الشرقاكم: القانكف ( (ٓ

 .ـ، الخاص بييئة الشرطة المصريةُُٕٗ
(6) James ،Cramer : The world’s Police ،ed ،1968,P. 292. 

tel:1968
tel:1968
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 المخابرات جياز مف يتألؼ كالذم العاـ كاألمف النظاـ عمى المحافظة يتكلى الذم القكمي
 . اإلدارية كالشرطة القضائية كالشرطة

 العاـ، كحماية كاألمف النظاـ عمى بالمحافظة كمصر اليمف في الشرطة ىيئة كتختص
 الشرطة رجاؿ يتمتع كما ،(ُ)كضبطيا كاكتشافيا الجريمة كمنع كاألمكاؿ كاآلداب األركاح

 في كذلؾ بكاجباتيـ، لمقياـ الالـز بالقدر السالح كباستعماؿ المادية، القكة استخداـ بصالحية
 الضبط تدابير اتخاذ مصر في الشرطة ىيئة ، كتتكلى(ِ)القانكف عمييا نص التي األحكاؿ
 تتكلى المحمية، فالشرطة السمطة كقانكف الشرطة، ىيئة قانكف بمكجب كذلؾ الفردية،
اليمف  في أما الداخمية، لكزير المباشر األشراؼ تحت العاـ، كاألمف النظاـ عمى المحافظة

 المحافظة ميمة الشرطة ـ بشأف ىيئة الشرطة، قد أناط بييئةَََِ( لسنة ُٓفالقانكف رقـ )
 .(ّ)الداخمية لكزير المباشر اإلشراؼ تحت كذلؾ العاـ، كاألمف العاـ النظاـ عمى
 عمى المستوى الالمركزي:  اإلداريىيئات الضبط  -2

 ،اإلداريػػػة الالمركزيػػػة إلػػػى األخػػػذ بأسػػػمكب الحاضػػػر الكقػػػت فػػػي كثيػػػر مػػػف الػػػدكؿ تميػػػؿ
عطػػاء  تخفيػػؼ بيػػدؼ كذلػػؾ السػػمطة، مػػف قػػدران  كالمقاطعػػات األقػػاليـ فػػي المحميػػة السػػمطات كا 
 األعبػاء كمكاجية العمؿ، في البيركقراطية عمى كالقضاء المركزية، السمطة عمى العمؿ ضغط
 سػمطات كاضػحان  شػمكالن  الالمركزيػة أسػمكب شػمؿ كقد اإلدارة، نشاط اتساع عف الناجمة الكثيرة

 الضػػػبط، سػػػمطات مػػػف قػػػدران  المحمػػػي الحكػػػـ ىيئػػػات أعطػػػت الػػػدكؿ مػػػف كثيػػػران  أف إذ الضػػػبط؛
  .العاـ النظاـ عمى المحافظة أعباء تحمؿ مف المركزية اإلدارة لمشاركة

 فػػي اإلدارم الضػػبط كظيفػػة بممارسػػة المختصػػيف اإلداريػػة السػػمطة أعضػػاء أف نجػػد لػػذلؾ
 مػف ،(ٓ)العمػدة إلػى فرنسػا فػي مكككؿ المحمي اإلدارم فالضبط ،(ْ)كالمديركف العمدة ىـ فرنسا
 :القكؿ يمكننا ىنا مف

 فػي تػدخؿ محميػة كظيفػة ىػي عامػة، قاعػدة بكصػفيا فرنسا في اإلدارم الضبط كظيفة إف
 .(ُ)المحمية كالييئات السمطات اختصاص

                                  
ـ َََِ( لسنة ُٓ( مف القانكف رقـ )ّككذلؾ المادة ) ،ليو سابقان إ( مف قانكف ىيئة الشرطة المصرية المشار ّالمادة )( (ُ

 بشأف ىيئة الشرطة اليمنية. 
( ُٓ/ ب( مف قانكف ىيئة الشرطة رقـ )ُْمف قانكف ىيئة الشرطة المصرم السابؽ الذكر، كالمادة ) )ُِٓالمادة )( (ِ

 ـ. َََِلسنة 
 .اليمنية ـ بشأف ىيئة الشرطةَََِ( لسنة ُٓ( مف القانكف رقـ )ٓالمادة )( (ّ
، ِط، القاىرةالعربي في ظؿ النظاـ االشتراكي الديمقراطي التعاكني، دار المعارؼ، اإلدارم فؤاد مينا: القانكف  محمد د. ((ْ
 . ِْٗـ، صُٓٔٗ، ِط
ـ، ُٔٓٗ، ِالمصرم كالمقارف، دار الفكر العربي، القاىرة، ط اإلدارم محمد الطماكم: مبادئ القانكف سميماف د. ((ٓ
 . ّّٓص  ـ،ُٓٔٗ-ُْٔٗ؛ كد.السيد محمد مدني: القانكف الميبي، دار النيضة العربية، القاىرة، ِِّص

http://د.محمد/
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أم كزارة  المركزيػة؛ السػمطة بيػد عامػة بصػكرة تتركػز  الضػبط كظيفػة فإف مصر، في أما
 أم تممؾ فال المحمية السمطات أما األقاليـ، في المحافظكف كالمديركف العاصمة، في الداخمية
 يميػػػز مػػػا أف ذإ الػػػيمف؛ فػػػي الحػػػاؿ ؛ ككػػػذلؾ(ِ) اإلدارم الضػػػبط سػػػمطات مظػػػاىر مػػػف مظيػػػر
 فػػػي ممثمييػػا أك العاصػػػمة، فػػي المركزيػػػة السػػمطة يػػد فػػػي تركزىػػا ىػػػك اإلدارم  الضػػبط كظيفػػة

 فػػي تتمثػػؿ الالمركػػزم اإلدارم الضػػبط ىيئػػات أف نجػػد لػػذلؾ .(ّ)الالمركزيػػة اإلداريػػة الكحػػدات
 .لميمف بالنسبة الناحية ، كمدير(ْ)كمصر فرنسا مف كؿ في العمدة

 ال مدة: -أ 
 يتكالىػػا محميػػة كظيفػػة  الضػػبط اإلدارم كظيفػػة أف ىػػي فرنسػػا فػػي المقػػررة العامػػة القاعػػدة

 عمػػؿ كيػػنظـ كالقػػرل، المػػدف فػػي المحمػػي  الضػػبط اإلدارم بكظيفػػة القيػػاـ يتػػكلى فيػػك العمػػدة،
 المػػادة أف إذ ـ؛ُْٖٖ عػػاـ الصػػادرة البمػػديات قػػانكف فػػي صػػريحة نصػػكص الضػػبطي العمػػدة
 األمػف عمػى المحافظة العمدة كيتكلى لمعمدة، المحمي  الضبط اإلدارم كظيفة نظمت منو ٗٗ

 يسػػتطيع بحيػػث الالمركزيػػة، اإلدارة فػػي عضػػكان  العمػػدة كيعتبػػر القريػػة، أك المدينػػة فػػي كالنظػػاـ
 كظيفػػة يتػػكلى فرنسػػا فػػي فالعمػػدة ،(ٓ)بمدتػػو نطػػاؽ ضػػمف الضػػبط لػػكائح إصػػدار الصػػفة بيػػذه

 نقػؿ نحػك يميػؿ الحػديث االتجػاه فػإف ذلؾ كمع القرية، أك المدينة في المحمي  الضبط اإلدارم
 الضػػبط سػػمطة مػػنح إلػػى يميػػؿ كمػػا المركزيػػة، اإلدارة إلػػى العمػػدة مػػف  الضػػبط اإلدارم سػػمطة

 .(ٔ)المركزية السمطة إلى تابعيف لمكظفيف
 لػذلؾ القريػة، فػي المركزيػة لمسػمطة ممثمػيف يعتبػركف كالمشػايخ العمدة فإف مصر، في أما
 سػػمطة يممكػػكف ال انيػػـ إال كالمػػكائح، القػػكانيف كمراعػػاة كالنظػػاـ األمػػف عمػػى بالمحافظػػة يكمفػػكف
 يعتبر أنو مف بالرغـ ضبطية، كالية أية مف مجرد مصر في فالعمدة ،(ٕ)الضبط لكائح إصدار

 -أحيانػان –لػو جػاز كاف الضبط، لكائح إصدار يستطيع ال فيك القضائية، الضبطية أعضاء مف

                                                                               
محمكد سعد الديف الشريؼ: أساليب الضبط اإلدارم كالقيكد  :؛ ككذلؾّْٗسابؽ، صالمرجع الفؤاد مينا:  محمد د. ((ُ

 .ّٔ، صمرجع سابؽالكاردة عميو، 
 .ِِّمرجع سابؽ، ص، المصرم كالمقارفاإلدارم محمد الطماكم: مبادئ القانكف  د. سميماف ((ِ
لمتقسيـ لمجميكرية كيبيف القانكف الصادر بشأنيا عددىا كتقسيميا تقسـ أراضي الجميكرية اليمنية إلى كحدات إدارية كفقان  ((ّ

 .كحدكدىا
 . ُْٕحدكد سمطات الضبط اإلدارم، مرجع سابؽ، ص د. محمكد عاطؼ البنا: ((ْ
 .ُْٕسابؽ، صالمرجع الد. محمكد عاطؼ البنا:  ((ٓ
، ّْٗالعربي في ظؿ النظاـ االشتراكي الديمقراطي التعاكني، مرجع سابؽ، ص اإلدارم فؤاد مينا: القانكف محمد د. ((ٔ

كلكف ىذا التقسيـ ال يمنع مف التداخؿ بيف اختصاص ىيئات الضبط المركزية كالالمركزية، فالمحافظ يستطيع الحمكؿ محؿ 
ة اختصاصات البكليس القكمي عمدة البمدية لممارسة بعض نشاطات البكليس في حاالت الضركرة، كما يمكف لمعمدة مباشر 

 .ُّٖالميبي كالمقارف، مرجع سابؽ، ص اإلدارمتحت إشراؼ المحافظ، ينظر د. خالد عبد العزيز عريـ: القانكف 
 . ُْٕسابؽ، صالمرجع الد. محمكد عاطؼ البنا:  ((ٕ
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 مػػف مصػػر فػػي العمػػدة كتجػرد ،(ُ)القريػػة فػػي العػػاـ األمػػف عمػى لممحافظػػة فرديػػة أكامػػر إصػدار
 يترتػب ،الضػبط اإلدارم مكضػكعات ضػمف الفرديػة اإلداريػة القػرارات أك الضبط لكائح إصدار
 جميػع فػي  الضػبط اإلدارم مرفؽ عمى المترتبة األضرار عف مصر في الدكلة مسؤكلية عميو
 .(ِ)البالد أنحاء

 الناحية: مدير -ب 
 (ْ) رقـ المحمية السمطة قانكف الناحية مدير عمؿ كينظـ كفرنسا مصر في العمدة يقابمو

 قػرارات كينفػذ تعيينػان  كيعػيف لممديريػة، المحمػي المجمػس رئيس ىك الناحية كمدير ،َََِ لسنة
 كدراسػػػة السػػػنكية، كالمكازنػػػات الخطػػػط مشػػػركعات بػػػاقتراح كيقػػػـك لممحافظػػػة المحمػػػي المجمػػػس

 التنفيذيػػػػػػة األجيػػػػػػزة أعمػػػػػػاؿ عمػػػػػػى كالرقابػػػػػػة كاإلشػػػػػػراؼ كالتكجيػػػػػػو كالمعمكمػػػػػػات اإلحصػػػػػػاءات
 اإلجػراءات كاتخػاذ كافػة، المجػاالت  فػي النافذة كاألنظمة القكانيف تطبيؽ كمراقبة ،(ّ)بالمديرية
 فػػػػي األمنيػػػػة الحالػػػػة كمناقشػػػػة كجػػػػدت، إف كالمخالفػػػػات  االخػػػػتالالت أكجػػػػو بمعالجػػػػة الكفيمػػػػة
صػػدار المديريػػة  لممػػكاطنيف كاالسػػتقرار األمػػف تعزيػػز عمػػى تسػػاعد التػػي المناسػػبة التكصػػيات كا 
 كالخاصػػػة، العامػػػة كالممتمكػػػات األمػػػكاؿ عمػػػى كالمحافظػػػة العامػػػة كالحريػػػات الحقػػػكؽ كحمايػػػة
 بشػػػػأنيا، الالزمػػػػة كاإلجػػػػراءات التػػػػدابير كاتخػػػػاذ لممديريػػػػة، التمكينيػػػػة الحالػػػػة كمناقشػػػػة كدراسػػػػة
صػػػػػدار المديريػػػػػة مسػػػػػتكل عمػػػػػى المػػػػػكاطنيف تيػػػػػـ التػػػػػي العامػػػػػة الشػػػػػؤكف كمناقشػػػػػة  القػػػػػرارات كا 

 .  (ْ)بشأنيا الالزمة كالتكجييات
 لػو يجكز ال انو إال الناحية، حدكد داخؿ  الضبط اإلدارم سمطات يمارس الناحية كمدير

نما فردية، تدابير اتخاذ لو يجكز كال ، الضبط أنظمة إصدار  خالؿ مف بالكاجبات القياـ يتـ كا 
 المجمػس ليػذا الػرئيس كىػك المحمي، المجمس يتخذىا قرارات بكاسطة لممديرية المحمي المجمس
 المحمػػػػػي لممجمػػػػس الممنكحػػػػة الصػػػػالحيات بتمػػػػؾ شػػػػػبييو لػػػػو الممنكحػػػػة الصػػػػالحيات كيتػػػػكلى

 الناحيػػة مسػػتكل عمػػى كاألخػػرل المحافظػػة مسػػتكل عمػػى تمػػؾ لكػػف ليػػا تكػػرار كىػػي لممحافظػػة،
 فقط.

 السػػػمطة بيػػػد مطمقػػػة سػػػمطات ىػػػي بػػػاألمف المتعمقػػػة الضػػػبط سػػػمطات الػػػيمف، فػػػي كلكػػػف
 عمػػى المحافظػػة ميمػػة المركزيػػة الحككمػػة تتػػكلى أف إلػػى الفقػػو اتجػػاه لنػػا يؤكػػد كىػػذا المركزيػػة،
 مشػػاركة مػػف يقمػػؿ ال ىػػذا كلكػػف مكحػػدان، تشػػريعان  تتطمػػب التػػي الدكلػػة كظػػائؼ مػػف ألنػػو األمػػف،

                                  
 .ُِٕسابؽ، ص الظركؼ االستثنائية، مرجعشريؼ إسماعيؿ: سمطات الضبط اإلدارم في  محمد د. ((ُ
 .ِِّالمصرم كالمقارف، مرجع سابؽ، ص اإلدارم محمد الطماكم: مبادئ القانكف سميماف د. ((ِ
  .بشأف السمطة المحمية اليمنية ـَََِلسنة  ْ( مف القانكف رقـ ّٔنص المادة ) ((ّ
بشأف السمطة المحمية اليمنية، ككذلؾ ينظر: عمي ميدم عمي  ـَََِلسنة  ْ( مف القانكف رقـ ٖٔ، ٕٔنص المكاد ) ((ْ

جامعة بغداد،  كمية القانكف، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة، اإلدارة المحمية في الجميكرية اليمنية، عمي العمكم بارحمة:
 كما بعدىا.  ُّٔ، صـُٔٗٗ

http://د.محمد/
http://د.سليمان/
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 كػؿ رقابػة عمػى المركزيػة الحككمػة مػف أقدر ألنيا النظاـ، عمى المحافظة في المحمية الييئات
 بػاختالؼ ىػذا رأيػو (ُ)الفقػو كيػدعـ كحالتيػا، الرقابػة ىػذه بأساليب كأدرل العاـ، النظاـ ييدد ما

 بػؿ القريػة، فػي عنيػا المدينػة فػي تختمػؼ فيػي العامػة، الصػحة بحفػظ المتعمقػة التدابير طبيعة
 الييئػػات بيػا تعنػػى التػي المشػكالت أىػػـ مػف الغػذاء مشػػكمة أف آخػر؛ إذ إلػى قمػػيـإ مػف تختمػؼ
 كالخبػز كػالمبف حيكيػة، أساسػية بسػمع يتعمػؽ فيمػا الالزمػة الكقائيػة التدابير تتخذ لذلؾ المحمية،
،  التػي السػرعة كتحديػد الميػاه، كمجػارم األنيػار تمػكث بمنػع المحميػة الييئػات تيػتـ كما كالمحـك

 عػف الكقائيػة التػدابير تنػزؿ أال كيتعػيف المحميػة، حػدكدىا ضػمف السػيارات تتعداىا أف يجكز ال
 .(ِ)المركزم التشريع يفرضو الذم الحد

 املطلب الجاىي
 مببدأ املصزوعية  الضبط اإلداريتكييد سلطات 

جػػزءان مػػف السػػمطة التنفيذيػػة؛ بمػػا فػػي ذلػػؾ تنفيػػذ مػػا تباشػػر اإلدارة ميػػاـ عديػػدة باعتبارىػػا 
يصػػدره المشػػرع مػػف قػػكانيف؛ كىػػذا يرجػػع إلػػى طبيعػػة عمميػػا كاحتكاكيػػا اليػػكمي كالمتػػكاتر مػػع 

 . (ّ)مختمؼ أفراد المجتمع التي تنظـ ليـ القكانيف مختمؼ شؤكنيـ
تصاصػػيا لػػذلؾ فػػإف خضػػكع اإلدارة فػػي أعماليػػا لمبػػدأ المشػػركعية لػػيس شػػرطان لسػػالمة اخ

نمػػا ضػػمانة لمكضػػكعية تطبيقيػػا؛ لػػذلؾ تحػػرص معظػػـ دكؿ العػػالـ عمػػى العمػػؿ بػػو ألف  فقػػط، كا 
الضػػػػمانة األساسػػػػية التػػػػي تحمػػػػي حقػػػػكؽ األفػػػػراد كتضػػػػمف حريػػػػاتيـ، تكػػػػكف فػػػػي خضػػػػكع اإلدارة 

لو، ألف ىذا المبدأ جاء ليحمي الحقكؽ كالحريات مػف تعسػؼ اإلدارة كجػكر  كفقان لمقانكف، كالعمؿ 
كتجدر اإلشارة إلى أف مبدأ المشركعية قد انتشر في الكقت الحاضػر، بحيػث ال يقتصػر  الحكاـ.

أعمالػػػو عمػػػى بعػػػض الػػػدكؿ دكف األخػػػرل، إنمػػػا طبػػػؽ فػػػي جميػػػع الػػػدكؿ عمػػػى اخػػػتالؼ أنظمتيػػػا 
كانػػت رئاسػػية أـ برلمانيػػة، كىػػذا يرجػػع إلػػى عػػدـ الػػتالـز بػػيف مبػػدأ المشػػركعية  سػػكاءن السياسػػية، 

كمػػف المتفػػؽ عميػػو، أف مبػػدأ المشػػركعية يختمػػؼ  .(ْ)اسػػي التػػي تطبقػػو الدكلػػةكطبيعػػة النظػػاـ السي
نمػا قػد تكاجييػ ظػركؼ غيػر  امداه باختالؼ الظركؼ؛ فالحيػاة العامػة ال تسػير فػي اتجػاه كاحػد كا 

عاديػػة تيػػز نظاميػػا، بحيػػث تصػػبح التشػػريعات التػػي كضػػعت لمكاجيػػة الظػػركؼ العاديػػة عػػاجزة 
الت الحػػركب أك الكػػكارث أك الثػػكرات تكػػكف ىنالػػؾ ضػػركرة عػػف مكاجيػػة ىػػذه الظػػركؼ، ففػػي حػػا

حتػى لػك خالفػت القػانكف،  ،بعض القرارات لمكاجية تمؾ الحاالت إصدارممحة تحتـ عمى اإلدارة 

                                  
   .ٓٔ،ْٔص  ، مرجع سابؽ،اإلدارم الضبط أساليب محمكد سعد الديف الشريؼ: ((ُ
 ، مرجع سابؽ،اإلدارمسعاد الشرقاكم: القانكف  كد..، ٓٔ، ْٔسابؽ، ص المرجع المحمكد سعد الديف الشريؼ:  ((ِ
 . ُْ، َْص  

 .ِٔٓـ، صُٔٗٗ، ِ، طاإلسكندرية، دار المطبكعات الجامعية، اإلدارم د. سامي جماؿ الديف: أصكؿ القانكف (ّ)
 .ُٕـ، ص ََِِد. محمد عبد الحميد أبك زيد: مبدأ المشركعية كضماف تطبيقو، النسر الذىبي لمطباعة، القاىرة،  (ْ)
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نمػا البػد مػف  كىذا يرجع إلى تمؾ الظركؼ العصيبة التي ال تنفع قكاعػد المشػركعية لمكاجيتيػا، كا 
لػػػذلؾ فػػػإف الظػػػركؼ  .(ُ)ى النظػػػاـ العػػػاـ كسػػػالمتوإجػػػراءات سػػػريعة كفعالػػػة بيػػػدؼ الحفػػػاظ عمػػػ

االسػػػػتثنائية ال تمغػػػػي مبػػػػدأ المشػػػػركعية كلكنيػػػػا تكسػػػػع مػػػػف نطاقػػػػو، فػػػػاإلدارة تتحمػػػػؿ مػػػػف مبػػػػدأ 
المشػػركعية االعتياديػػة، كتمتػػـز المشػػركعية االسػػتثنائية التػػي تتمثػػؿ بتمكػػيف اإلدارة مػػف مكاجيػػة 

ت ليػػػذه الظػػػركؼ، فػػػإذا خمػػػت الظػػػركؼ الصػػػعبة التػػػي تكاجييػػػا عػػػف طريػػػؽ تشػػػريعات كضػػػع
التشػػػريعات مػػػف الػػػنص عمػػػى مػػػا يجػػػب عمػػػى اإلدارة إتباعػػػو فػػػي تمػػػؾ الظػػػركؼ، فيبػػػرز دكر 

 القضاء في تمكيف اإلدارة مف المكاجية كالتصدم لمخطر الذم يداىـ حقكؽ األفراد.
بػالقرار  الػذم يقػـك عمػى أسػاس  المشػركعية ككنػو مػرتبط كمما سبؽ يقتضي تكضيح مبدأ

أم يخضػػع لمقػػانكف، كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ يسػػتكجب دراسػػة مفيػػـك مبػػدأ المشػػركعية فػػي  المشػػركعية
 الفرع األكؿ، كمصادره في الفرع الثاني، كذلؾ عمى النحك التالي:

 القرع ا ول
 مقيوم مبدأ المشروعية

 المعمكؿ القانكنية يرتبط بالقكاعد اإلدارة ، ألف عمؿ القانكف المشركعية ىك أساس مبدأ إف

 المشػركعية مبػدأ يعتبػر ليػذا تعسػؼ األفػراد أثنػاء أداء نشػاطيا ، تجنػب بيػدؼ الدكلػة فػي بيػا

 غالبػان ف العػاـ، لمصالح تصرفاتيا جميع تككف ال التي الدكلة، سمطات مكاجية ضمانة لألفراد في

 .(ِ)أعماليا مشركعية عدـ يعني القانكف، كىذا عف تخرج ما
 مػدل مشػركعية بمراقبػة كذلػؾ ،زالجيػا أداء عمػى الرقابػة بمكضػكع مػرتبط المشػركعية كمبػدأ

 ىػذا الجيػاز بيػا يقػـك التػي األعمػاؿ بػيف كمػف القػانكف، إطػار فػي تػتـ كذلػؾ لمعرفػة ىػؿ أعمالػو،

 المشركعية، مبدأ لتطبيؽ الكاسع المجاؿ كىك األفراد، مكاجية في بو يقـك عمؿ ىك أىـ الذمالقرار 

، معيبػة اإلداريػةالمخالفػات، حيػث تصػدر بعػض القػرارات  فيػو التػي تكثػر األكسػع المجػاؿ أنػو كما
المشػركعية يقتضػي أف يػتـ  مبػدأ مفيػـك كلتحديػد فتكػكف إمػا باطمػة نسػبيان أك باطمػة بطالنػان مطمقػان.

 تحديد المفيـك الكاسع لمبدأ المشركعية، ثـ المفيـك الضيؽ، كذلؾ عمى النحك التالي:
 الواسع لمبدأ المشروعية: م: المقيو أولً 

                                  
 .ُٓمرجع سابؽ، ص  ،مبدأ المشركعية كضماف تطبيقو د. محمد عبد الحميد أبك زيد: (ُ)
 كالمؤسسات الدكلة فرع القانكف، في الماجستير درجة لنيؿ مذكرة الجزائر، في القانكف كدكلة اإلدارة كريمة: يكسفي( د. (ِ

 .ٓ ص ،ـََِٕ، الجزائر، خدة بف يكسؼ جامعة ،الحقكؽ العمكمية، كمية
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يقصد بمبدأ المشركعية بمفيكمو الكاسع بأنو: الخضكع التاـ لمقانكف مف جانب األفراد 
لدكلة، كىك ما يعبر عنو بخضكع الحكاـ كالمحككميف لمقانكف، كسيادة ىذا األخير ز اكجيا

 .(ُ)كانت إرادة الحاكـ أك المحكـك سكاءن كعمك أحكامو كقكاعده فكؽ كؿ إرادة؛ 
سيادة القانكف، أم خضكع جميع بمعناىا الكاسع بأنيا:  مشركعية كعرؼ آخر ال

 المتمثمة السارية القانكنية لمقكاعد كأجيزتيا األشخاص بما فيو السمطة العامة بكؿ ىيئاتيا
 .(ِ)بالدكلة 

خضكع  تعني التي القانكنية، الدكلة بفكرة بأنيا:   مبدأ يتصؿ أيضان كتعرؼ المشركعية 
 لذلؾ كتبعان  عنيا، الصادرة كالتصرفات األعماؿ كجميع نشاطيا صكر كؿ في لمقانكف الدكلة
 ألحكامو، كالرضكخ كالقضائية لمقانكف كالتنفيذية التشريعية الدكلة في العامة السمطات تخضع

 مكاجية في قانكنية ألثار كمنتجة صحيحة السمطات ىذه أعماؿ كتصرفات تككف فال
 أصبحت ليا مخالفة صدرت ىي فإف القانكف، لقكاعد مطابقتيا بمقدار إال بيا؛ المخاطبيف

 .(ّ)مشركعة  غير
 في التطبيؽ الكاجبة العامة القانكنية المبادئ مف المشركعية كمما سبؽ يعتبر مبدأ

 االتجاىات السياسية عف النظر بغض ،الدكلة، كلسمك القانكف أصبح مبدأ لممشركعية
 .(ْ)الدكلة تتبناىا التي كاالجتماعية كاالقتصادية

 : المقيوم الضيق لمبدأ المشروعية:ثانياً 
 حكامػان كمحكػكميف الجميػع فيقصػد بػو:   خضػكع  الضػيؽ بمفيكمػو المشػركعية مبػدأ أما
كمػا أف التصػرفات  الدكلػة، فػي اإلداريػة القػانكف، كعمػى كجػو الخصػكص كافػة األجيػزة لسيادة

 تككف أف يجب كباسميا اإلداريةاألشخاص التي تمثؿ ىذه األجيزة  مف تصدر التي كاألفعاؿ
 كالػذم القػانكف، حػدكد فػي اإلدارة تصػرفات تكػكف أف يجػب لمقػانكف؛ كبعبػارة أخػرل خاضػعة
 كػاف كأيػان  تػدرجيا حػدكد كفػي شػكميا كمصػدرىا كػاف أيػان  الممزمػة العامػة القكاعػد جميػع يشػمؿ
 .(ٓ)كعمميا اإلدارة تصرؼ

                                  
 تطبيقية، مذكرة دراسة مقارنة ،اإلدارم القضاء في السيادة أضرار أعماؿ عف التعكيض حكـ العتبي: حمكد مفرح محمد( (ُ

 ،ـَُُِ الرياض، األمنية، لمعمـك العربية نائؼ جامعة ،العميا الدراسات كمية الجنائية، العدالة في الماجستير لنيؿ، درجة
 .ٔ ص
 .ٖص ،ـََِٓ الجزائر، كالتكزيع، لمنشر العمـك دار اإلدارية، المنازعات في الكجيز :بعمي صغير محمد د.( (ِ
 كالعمـك الحقكؽ كمية القانكف، في ريستجالما شيادة لنيؿ مذكرة المشركعية، مبدأ تحقيؽ القادر: ضمانات عبد زركقي( (ّ

 .ٕص  ،ـَُِّ الجزائر،  كرقمة، مرباح، قصدم جامعة إدارم، قانكف السياسية،
 .ّص ـ،ََِٔ ،عماف األردنية، الجامعة لمنشر، الثقافة دار ، اإلدارم القضاء كنعاف: د. نكاؼ( (ْ
 .ٔـ، ص ََِٕ، ، القاىرةلمنظمة العربية لمتنمية اإلداريةاد. أسامة النعيمات: مطبكعات ( (ٓ
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 العػاـ، بمفيكمػو لمقػانكف بأنيػا:   الخضػكع العػاـ البعض مبدأ المشركعية بمعنػاه كعرؼ 
 كؿ في لمقانكف جميعيا تخضع الدكلة سمطات فإ حيث لمقانكف، كالمحككميف خضكع الحكاـ

 تمتػـز المبػدأ يفػرض عمػى اإلدارة أف ؛ كىػذا(ُ)عنيػا  تصػدر التي كمختمؼ التصرفات نشاطيا
القانكنيػة المقػررة فػي الدكلػة، كأف تصرفاتيا الحدكد المرسكمة ليا في مجمكعة القكاعػد  كؿ في

 تمارس فاعميتيا في نطاقيا.
 يشػمؿ أف الضػيؽ المشػركعية بمفيكمػو مبدأ في المراد بالقانكف فإف كعمى ىذا األساس،

 أيػان  مجػردة قانكنية قاعدة كؿ يشمؿ أنو بمعنى الدكلة، في الكضعي القائمة القانكف قكاعد كؿ
 مصدرىا. كاف

 القرع الثاني
 مبدأ المشروعيةمصادر 

 بو تقضي لما طبقان  اإلدارة أف تمارس كافة أنشطتيا عمى يممي المشركعية مبدأ كاف إذا
 مصادر ىذه كالحالة تعتبر القكاعد ىذه فإف تدرجيا، الختالؼ تبعان  القكاعد القانكنية مجمكعة

 القكاعد جميع حاصؿ ىك األخير المبدأ ىذا بأف :القكؿ إلى يدعكنا مما ،المشركعية مبدأ
 . (ِ)أعماليا تقييد اإلدارة عمى تفرض التي القانكنية

، كذلؾ عمى (مكتكبةالالمكتكبة كغير )مصادر مبدأ المشركعية  كسيتـ تكضيح جميع
 النحك التالي:

 : المصادر المكتوبة:أولً 
ليا قكة ك مصادر المكتكبة القكاعد القانكنية الممزمة المدكنة في كثيقة رسمية، باليقصد 

يأتي في قمة المصادر حيث  ،الدستكر يعمكىا ،تتفاكت ىذه المصادر في درجة قكتيا، ك قانكنية
 ، كيمكف تفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي: (ّ)األساسية كالمعاىدات كالقكانيف كالتنظيمات

 الدستور: -1

يعد الدستكر القانكف األساسي في الدكلة، فيك يتضمف مبادئ أساسية في مختمؼ 
يتكفؿ بضبط كتحديد أىـ كأخطر  مف أنونكاحي الحياة، كيستمد الدستكر سمكه كمرتبتو 

عالقة ىي عالقة الحاكـ كالمحككميف، كما يتضمف إلى جانب ذلؾ اإلعالف عف الحقكؽ 
اخؿ الدكلة، كبالتالي يتعذر القكؿ بأف الدكلة دكلة قانكنية كالحريات التي يتمتع بيا األفراد د

                                  
(1)PATRICK Janin, Cours De Droit Administratif, Presses Universitaires De Lyon, 1994, P.10 

 . ُّـ، ص ُِٖٗ، ُ، طالقاىرة  ،المبناني، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية اإلدارم القضاء د. خميؿ محسف:( (ِ
 .ُٗـ، ص ََِٗ، ُط جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، دعكل اإللغاء، د. عمار بكضياؼ:( (ّ
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بدكف كجكد القكاعد الدستكرية الالزمة لتنظيـ ىذه الدكلة، مف خالؿ تبياف نظاـ الحكـ كتحديد 
 ، كمف أمثمة ىذه القكاعد الدستكرية.(ُ)الحقكؽ كالحريات العامة

ـ المعدؿ عمى ُُٗٗلسنة ( مف دستكر الجميكرية اليمنية ّالمادة )عميو نصت ما  
 ".بحمايتيا ةالدكل كتمتـز مكفكلة عامة كالحريات أف:   الحقكؽ

 الم اىدات: -2

مصادر مبدأ المشركعية، بعد أف يتـ التصديؽ عمييا مف قبؿ  إحدل تعتبر المعاىدات
لدكلة كتسمك عمى ليذه ا، فتصبح جزء مف التشريع الداخمي في الدكلة السمطة المختصة

كنص عمى ذلؾ صراحة  ،ذىب المشرع اليمني إلى األخذ بنظرية كحدة القانكف كقدالقانكف، 
 في النصكص القانكنية التالية:

 بميثاؽ العمؿ الدكلة ( مف دستكر الجميكرية اليمنية عمى أف:   تؤكدٔنصت المادة )-
 كقكاعد ،العربية الدكؿ جامعة كميثاؽ ،اإلنساف لحقكؽ العالمي كاإلعالف ،المتحدة األمـ

  .عامة  بصكرة بيا المعترؼ الدكلي القانكف
ـ عمى أف:  ال تخؿ ََِِ( لسنة ُْ( مف القانكف المدني رقـ )ّّنصت المادة )-

األحكاـ المتقدمة بتطبيؽ القكاعد التي ينص عمييا قانكف خاص أك اتفاؽ دكلي أك 
ذا لـ يكجد  معاىدة دكلية نافذة في الجميكرية، فإنيا تطبؽ دكف أحكاـ المكاد السابقة، كا 

نص في قكانيف الجميكرية اليمنية يحكـ مسألة تنازع القكانيف المعركضة عمى القضاء 
فيرجع إلى قكاعد القانكف الدكلي الخاص المتعارؼ عمييا دكليان ما لـ يتعارض أم مف 

 ذلؾ مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية .
ـ ََِِ( لسنة ْٓرقـ ) ( مف قانكف المرافعات كالتنفيذ المدنيْٕٗنصت المػػادة )-

كالتي تعقد بيف  ،عمى أف:  العمؿ بالقكاعد المتقدمة ال يخؿ بأحكاـ المعاىدات المعقكدة
 اليمف كبيف غيرىا مف الدكؿ في ىذا الشأف .

عمى ذلؾ ينبغي مكاءمة القكانيف مع المكاثيؽ الدكلية، كالمكاءمة ىي: مجمكع  كبناءن 
اإلجراءات المتخذة إلزالة التعارض بيف القكانيف الداخمية )الكطنية( مع المكاثيؽ كاالتفاقيات 

 كاإلعالنات الدكلية التي كقعت كصادقت عمييا الدكلة.  
التفاقيات الدكلية كمع القانكف الدكلي، كلـ يعد مقبكالن أف تكجد قكانيف متعارضة مع ا
إذا كانت ىذه الدكلة أك تمؾ قد  السيمابحيث يشكؿ التعارض عقبة أماـ تطبيؽ أحكاميا؛ 

كالتي تشكؿ جزءان  ،كقعت أك صادقت أك انضمت إلى ىذه االتفاقيات أك المعاىدات الدكلية

                                  
 .ُِـ، ص ََِٗ، ُطمبدأ المشركعية كدكر القاضي في حمايتو، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  د. عمار بكضياؼ:( (ُ
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العالـ قاطبة قد أصبحت اليـك أساسيان كىامان مف القانكف الدكلي العاـ، عالكة عمى أف دكؿ 
 جزءان مف النظاـ الدكلي، كال تستطيع أف تتممص مف التزاماتيا الدكلية... . 

كمما سبؽ يتضح بأف المعاىدات تحتؿ المرتبة الثانية بعد الدستكر ضمف مصادر 
 اإلدارم المشركعية، كعمى اإلدارة أف تحتـر تمؾ المعاىدات الدكلية، لذلؾ فإف قرارات الضبط

التي تصدر عف اإلدارة إذا كانت مخالفة لممعاىدات التي تـ المصادقة عمييا مف السمطة 
 المختصة تعتبر غير مشركعة. 

 القوانين "التشري ات ال ادية": -3

 في كؿ دكلة تعرؼ القكانيف بأنيا قكاعد قانكنية عامة كمجردة تضعيا السمطة التشريعية
ألحكاـ الدستكر مستندة في ذلؾ إلى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، لذلؾ ينبغي عمى كافة  كفقان 

في الدكلة كاألفراد احتراـ أحكاميا ألنيا أحكاـ عامة كشاممة في إلزاميا،  اإلداريةاألجيزة 
 .(ُ)كىذا لكي يسكد مبدأ المشركعية في الدكلة فتككف السيادة لمقانكف

القكانيف مف قبؿ السمطة التشريعية ينبغي عدـ مخالفتيا لقكاعد كأحكاـ  إصداركفي حالة 
 الدستكر كالمعاىدات التي تـ التكقيع كالمصادقة عمييا مف قبؿ الجيات المختصة في الدكلة.

 التنظيمات )التشري ات القرعية(: -4

نفيذية التنظيمية التي تصدرىا السمطة الت اإلداريةتعرؼ التنظيمات عمى أنيا القرارات 
طبقان لمدستكر، بحيث تصدر بشكؿ مراسيـ رئاسية، أك تنفيذية أك قرارات كزارية، كما قد 
تصدر مف الكالة أك رؤساء المجالس الشعبية البمدية، كمدراء المؤسسات العمكمية ذات 

 .(ِ)الطابع ، بحيث تككف ىذه القرارات بمثابة قكاعد قانكنية عامة كمجردة كاجبة التطبيؽ
 المصادر غير المكتوبة: :ثانياً 

المصادر غير بتتمثؿ  ،كجد مصادر أخرل لمبدأ المشركعيةتإلى جانب المصادر المكتكبة 
 كالمبادئ العامة لمقانكف، كيمكف تفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي: ،كالقضاء ،لعرؼكامكتكبة، ال
 رر:ـال  -1

ة صالحياتيا يقصد بالعرؼ ما جرل بو العمؿ مف جانب السمطة التنفيذية في مباشر 
بشكؿ متكاتر عمى نحك يمثؿ قاعدة ممزمة كاجبة اإلتباع، لكي يتحقؽ العرؼ ال بد مف اعتياد 

في الدكلة عمى إتباع نمط معيف مف السمكؾ بشأف عمؿ معيف بكتيرة  اإلداريةإحدل الجيات 
كاحدة كبشكؿ منتظـ خالؿ مدة زمنية معينة مع الشعكر بإلزاميتيا، كبالتالي تنشأ قاعدة 

  ، كفي ىذا الصدد.(ّ)قانكنية عرفية
                                  

 . ٓـ، ص ََِّ، اإلسكندرية، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، منشأة المعارؼ، اإلدارم القضاء د. سامي جماؿ الديف:( (ُ
 .ٗـ، ص ََِٕ، ِ، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط اإلدارم الكجيز في القانكف د. عمار بكضياؼ:( (ِ
جامعة  ،ية الحقكؽغالل حياة: حدكد سمطات الضبط اإلدارم، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانكف العاـ المعمؽ، كم( (ّ

 .ِّـ، ص َُِْتممساف، 
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ـ عمى أنو: ََِِ( لسنة ُْ( مف القانكف المدني اليمني رقـ )ُٓٓالمادة ) أكضحت
ا قاـ خالؼ عمى المسائؿ التي لـ يتـ االتفاؽ عمييا، فإف المحكمة تقضي فييا طبقان  ... إذ

 لطبيعة المعاممة كألحكاـ القانكف كالعرؼ كالعدالة .
 :ىما أساسييف ركنيف تكفر أساس عمى يقـك العرؼ كمما سبؽ يتبيف أف

 خالؿ كمنتظمة مستمرة بصفة سمكؾ إتباع عمى اإلدارة إعتياد في يتمثؿك المادم:  الركف -
 عف تخمت ثـ معينة لفترة السمكؾ ىذا انتياج عمى اإلدارة اعتادت ، فإذامحددة زمنية مدة

 االستمرارية صفة لغياب كىذا عرؼ إدارم، أماـ نككف ال أخرل فترة في إتباعو
 السمكؾ كمخالفتو ذلؾ بإلزامية تشعر أف اإلدارة عمى أف إلى باإلضافة ،كاالنتظاـ
( مف ُمشركع، كىذا ما عبرت عنو المادة ) غير عمميا كيككف لممسؤكلية يعرضيا

ـ بشأف القانكف المدني عمى أف:   ... يشترط في العرؼ ََِِ( لسنة ُْالقانكف رقـ )
 أف يككف ثابتان كال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالميػػة كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة.

السمككيات، أم شعكر  بتمؾ بااللتزاـ االعتقاد في المعنكم الركف يتمثؿك الركف المعنكم:  -
 األشخاص مف جانب أك اإلدارة جانب مف سكاءن األطراؼ بإلزامية ىذا السمكؾ المتبع، 

معيا، كلكي يككف التصرؼ الذم تقـك بو اإلدارة عرفان ممزمان ليا يجب أف  المتعامميف
 يتكفر فيو شرطاف ىما:

 رسو اإلدارة بصفة دائمة كمنتظمة.أف يككف العرؼ عامان، كتما -
 .(لالئحة)ا لقانكف أك التنظيـأك امدستكر لأف ال يككف العرؼ مخالفان  -
 ،ن إذا تعارض التصرؼ الذم تقـك بو اإلدارة مع التشريع فال يعد عرفا ،عمى ذلؾ كبناءن  -

ال عد ذلؾ   .(ُ)لمبدأ المشركعية انتياكان كينبغي عدـ العمؿ بو، كا 
 القضاء: -2

كذلؾ مف  ،اإلداريةمكتكبة لمبدأ المشركعية اليعتبر القضاء مف أىـ المصادر غير 
الغامضة كالنصكص المتعارضة، كاستنباط القاعدة  اإلدارية خالؿ التفسير لمنصكص القانكنية
؛ فالقاضي  لو دكر ميـ مف خالؿ إنشاء القكاعد اإلداريةالتي تتالءـ مع طبيعة المنازعة 

يجد حالن لمنزاع القائـ أمامو إذا لـ يتضمف القانكف نصان لحؿ النزاع، ل ،العامة باجتياده
عندما  كفكبالتالي تتميز ىذه القكاعد بالمركنة كالكضكح، حيث يمجأ إلييا القضاة اآلخر 

 . (ِ)تعرض عمييـ حاالت مماثمة
 المبادئ ال امة لمقانون: -3

                                  
 .ُّمبدأ المشركعية كدكر القاضي  في حمايتو، مرجع سابؽ، ص  عمار بكضياؼ:د. ( (ُ
 .ِٔغالل حياة: حدكد سمطات الضبط اإلدارم، مرجع سابؽ، ص ( (ِ
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 التي كىي بيا، اإلدارة التزاـ ضركرة كيعمف ،القضاء يستنبطيا التي المبادئ بيا يقصد
 يعرض ما عمى كيطبقيا الدكلة، في العاـ القانكني الضمير خالؿ القاضي مف عنيا يكشؼ
 القانكني النظاـ في رسخت التي القانكنية مف القكاعد مجمكعة أنيا كما منازعات، مف عميو
 فقد مكتكب، قانكني في نص كركدىا يشترط المحاكـ؛ كال بكاسطة استنباطيا كيتـ ،لمدكلة
 المتنكعة، كتمثؿ كأىدافو القانكني النظاـ طبيعة مف القاضي كيستخمصيا عنو خارجان  يككف

 .المشركعية لمبدأ انتياكان  مخالفتيا
 ،الدفاع حؽ كفالة مبدأ  القضاء ىك مصدرىا نجد التي لمقانكف العامة المبادئ بيف كمف

 ،اإلدارية القرارات رجعية عدـ مبدأك  ،كاإلنصاؼ العدؿ مبدأك  ،الحرية مبدأك  ،المساكاة كمبدأ
 مصدرك  ،(ُ)جكانبيا مختمؼ في العامة اإلدارة عمى تسرم العامة التي المبادئ مف كغيرىا
( مف دستكر ْٗالمادة ) مف اليمف نجدىا في عدة نصكص قانكنية؛ في اإللزامية قكتيا

:   حؽ الدفاع أصالة أك ككالة مكفكؿ في عمى أف تنص تيالكتعديالتو الجميكرية اليمنية 
ألحكاـ القانكف، كتكفؿ الدكلة العكف  كفقان جميع مراحؿ التحقيؽ كالدعكل كأماـ جميع المحاكـ 

عمى أف:   حيث تنص ( مف الدستكر ذاتو ِٓلمقانػكف ،  المادة ) كفقان القضائي لغير القادريػف 
عي القائـ عمى العدؿ كالحرية كالمساكاة يقـك المجتمع اليمني عمى أساس التضامف االجتما

عمى أف:   تكفؿ الدكلة تكافؤ الفرص لجميع  ، حيث تنص(ِْالمادة )ككذألؾ لمقانػكف ،  كفقان 
 .المكاطنيف سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان كثقافيان كتصدر القكانيف لتحقػيػؽ ذلػؾ 

تقـك بيا اإلدارة العامة  ينبغي أف تككف جميع األعماؿ أك التصرفات التي ،كمما سبؽ
كة ىذا مع مراعاة التدرج في ق ،غير مكتكب ـفي حدكد القانكف أيان كاف مصدره مكتكبان أ

م عمؿ إدارم يككف خارج عف أحكاـ مبدأ المشركعية يككف محالن لمطعف فيو أماـ أ، ك القانكف
فأم تقييد ليا مف  القضاء، كبما أف الحريات العامة مصكنة كمكفكلة في الدستكر أك القانكف؛

خالالن بمبدأ المشركعية. اإلداريةالسمطات   يعتبر مساسان كا 
بحيث أنيا  ،مف خالؿ مبدأ المشركعية تتـ الضبط اإلدارم ىيئاتتقييد  كمف ثـ فإف

كبمقتضى ذلؾ فإف كؿ تصرؼ تقـك بو  ...ليذا المبدأ شكالن كمكضكعان  تصرفاتيا تخضع
عف مساءلة  فضالن مما يجعمو قابؿ لإللغاء  كف يقع باطالن مخالؼ لمقان الضبط اإلدارم ىيئات
 .   (ِ)اإلدارة

  

                                  
 .ُٓمرجع سابؽ، ص اإلدارية، المنازعات في عمي: الكجيزب محمد صغير( د. (ُ
. كأيضان، أحمد ُْٕـ، ص ََِٕ، ِ، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط اإلدارم الكجيز في القانكف( ناصر لباد: (ِ

شيادة  لنيؿ رسالة السياسية، التعددية ظؿ في الجزائرم النظاـ في العامة اإلدارة أعماؿ عمى الشعبية الرقابة قارش: عممية
 .ّٓص  ـ،َُِِ/ َُُِ الجزائر، جامعةكمية الحقكؽ، العاـ،  القانكف في الدكتكراه 
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 انثاوً ادلثحث

 وظزٌح انظزَف االستثىائٍح َشزَط تغثٍقٍا 
ف في جميع تصرفاتيا يتعيف عمى اإلدارة االلتزاـ بالقانكف فإنو عمالن بمبدأ المشركعية  كا 

ظركؼ الىذا المفيـك يصمح في ظؿ الظركؼ العادية، لكنو ال يصمح لمتطبيؽ في ظؿ كاف 
إلى استفحاؿ األزمة، بما يؤدم إلى قد يؤدم اإلصرار عمى تطبيقو  إفالعادية ال سيما  غير
 مخاطر شديدة. إلىنييار الدكلة، أك عمى األقؿ تعريض سالمتيا ا

تجبر عمى اتخاذ بعض  ، فإنيااستثنائيةفإذا كاجيت اإلدارة في بعض األكقات ظركفان 
كحسف  ،اإلجراءات التي تعد غير مشركعة في الظركؼ العادية، بيدؼ حماية النظاـ العاـ

صفة المشركعية بإجراءاتيا تمؾ  تكصؼسير المرافؽ العامة بانتظاـ كاضطراد، ف
 .(ُ)االستثنائية
في بعض األحياف إلى حاالت طارئة  يمكف أف يتعرض مجتمعان ماعمى ذلؾ،  كبناءن 

تيدد ف، (كالزلزاؿ أك الفيضانات) قدريةكالحرب كالفتف الداخمية كالككارث ال ،غير اعتيادية
تتكسع  لإلدارة أفكياف المجتمع كتعرضو ألخطار كبيرة، ففي مثؿ ىذه الظركؼ االستثنائية 

ف خرجت ىذه االختصاصات عف الضكابط الميافي اختصاصات ال قررة في القانكف، ، حتى كا 
التي تقتضي سرعة  ،اإلدارة في مكاجية ىذه الظركؼسيما إذا لـ تسعؼ القكاعد العادية 

 .سالمة البالد كدرء المخاطر عنياالمجتمع، ك التصرؼ حفاظان عمى 
كألىمية تطبيؽ نظرية الظركؼ االستثنائية بشركطيا، فإنو يتطمب تعريؼ ىذه النظرية 

 مطمبيف ىما:كبياف تمؾ الشركط في 
 المطمب األكؿ: تعريؼ نظرية الظركؼ االستثنائية.

 المطمب الثاني: شركط تطبيؽ نظرية الظركؼ االستثنائية.
  

                                  
 .  َّـ، ص ََُِجامعة دىكؾ،  ،، كمية الحقكؽاإلدارم د. مازف ليمك راضي: القضاء( (ُ
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 املطلب األول
 تعزيف ىظزية الظزوف االستجيائية واألساس الذي بييت عليه

، كيمكف أف نأتي تباينت أراء شراح القانكف حكؿ تعريؼ نظرية الظركؼ االستثنائية
بنماذج مف التعريفات ليذه النظرية، كمحاكلة معرفة األساس القانكني الذم تقـك عميو، كذلؾ 

 في الفرعيف اآلتييف:
 القرع ا ول

 ت رير نظرية الظرور الستثنائية

تعتبر نظرية الظركؼ االستثنائية مف النظريات التي ثار حكليا جدؿ فقيي يتعمؽ 
الفقياء إلى أكثر مف رأم، حيث يرل جانب منيـ بأنيا بأصؿ نشأتيا التاريخية، حيث انقسـ 

نظرية قانكنية مف أصؿ قضائي، فيي ترجع في ميد نشأتيا إلى تأصيؿ مجمس الدكلة 
األكضاع المادية التي تؤدم بتمؾ  ، كيعرؼ األستاذ ريفيرك الظركؼ االستثنائية(ُ)الفرنسي

ا اإلدارة لتطبيؽ قكاعد المشركعية إلى كقؼ العمؿ بالقكاعد القانكنية العادية التي تطبقي
 .(ِ)الخاصة باألزمات، كيقـك القاضي ببياف مقتضيات ىذه المشركعية الخاصة

أف ىذه النظرية مكجكدة في الفقو اإلسالمي كىـ يستندكف في ذلؾ إلى قاعدتي كييذكر 
، فيي مقررة في الشريعة (ّ) )الضركرات تبيح المحظكرات( ك )الظركؼ تقدر بقدرىا(

، كىناؾ مف يرل أف نظرية (ْ)سالمية كتمتقي في جكىرىا مع كجيات نظر فقياء القانكف اإل
الظركؼ االستثنائية معركفة كمقررة في الشريعة اإلسالمية إال أنيا ليست مف ابتدعيا، حيث 
أنيا معركفة كمقررة في عالـ ما قبؿ اإلسالـ؛ إذ كردت تطبيقات لحالة الضركرة في كؿ مف 

ف نظرية الضركرة كتنظيـ دستكرم لـ يظير إال بعد نشأة الشريعة  الييكدية كالمسيحية، كا 
كمبادئ احتراـ حقكؽ كحريات  ،الدكلة بمفيكميا الحديث القائـ عمى مبدأ سيادة القانكف

 .(ٓ)اإلنساف

                                  
 .ِٔٓـ، صُْٗٗدراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،  ،د. رأفت فكدة: مصادر المشركعية اإلدارية كمسبباتيا( (ُ
 .  ُٖٔـ، ص ُٖٕٗ، مطبعة جامعة بغداد، الطبعة الثانية، اإلدارم د. شاب تكما منصكر: القانكف( (ِ
كالدستكرم كتطبيقاتيا في التشريع األردني، دراسة   اإلدارم د. ىاني عمى إبراىيـ الطيماكم: نظرية الضركرة في القانكف( (ّ

 .  ْٓـ، ص ُِٗٗ ،مقارنة، رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة
د. يحيي الجمؿ: نظرية الضركرة في القانكف الدستكرم كبعض تطبيقاتيا المعاصرة، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية ( (ْ

 .  ُٓـ، ص ََِِالقاىرة، الطبعة الثالثة، 
د. أمير حسف جاسـ: نظرية الظركؼ االستثنائية كتطبيقاتيا المعاصرة، مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية، المجمد ( (ٓ

 .   ُِْـ، ص ََِٕالرابع، العدد الثامف، 
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 اإلداريةعماؿ أك التصرفات كيقصد بنظرية الظركؼ االستثنائية بأنيا: بعض األ
مشركعة في الظركؼ االستثنائية، إذا ثبت  دة في الظركؼ العادية، تعكالمعتبرة غير مشركع

 .(ُ)لزكميا لمكاجية ىذه الظركؼ كالمحافظة عمى النظاـ العاـ أك دكاـ سير المرافؽ العامة
بإصدار قرارات   الضبط اإلدارمكتعرؼ الظركؼ االستثنائية بانيا:  السماح لسمطات 

ركجان عمى مبدأ المشركعية، كلكنيا تعتبر مشركعة بالرغـ كأكامر تعتبر في األكقات العادية خ
مف ذلؾ لصدكرىا في إطار ظركؼ استثنائية لممحافظة عمى النظاـ العاـ، كبذلؾ تعفى ىذه 

تعمقت ىذه القيكد باالختصاص أك الشكؿ أك  سكاءن السمطات مف قيكد المشركعية العادية 
باختصاصات كاسعة كشاممة لـ ينص القانكف ، كما تتمتع ىذه السمطات كغيرىا المكضكع

 . (ِ)عمى تمتعيا بيا مف ناحية أخرل 
في دساتيرىا كمكاثيقيا كذلؾ  ،ىذه النظرية مضاميف تبنتالدكؿ قد  ف أغمبيةكا  

نصكصان صريحة تؤكد عمى ضركرة كجكد تنظيـ قانكني  ، حيث أدخمت عمييااألساسية
يتـ إضفاء الصفة بمكجب ذلؾ بيا المجتمع، ك لكي تستطيع مكاجية أم ظرؼ يمر  ،استثنائي

 عماؿ التي تقـك بيا اإلدارة في ظؿ ىذه الظركؼ.الشرعية عمى األ
كمما تجدر اإلشارة إليو أف اإلدارة قد تضطر في الظركؼ االستثنائية، أف تقـك بإصدار 

؛ العاـ المكائح كالتعميمات التي تيدؼ إلى حسف سير المرافؽ العامة كالمحافظة عمى النظاـ
فتمجأ إلى  ،أك مكاجيتو ضمف القكاعد العادية أف اإلدارة إذا رأت أف كضعان قائمان  :بمعنى

تطبيؽ نظرية الظركؼ االستثنائية مف أجؿ مكاجية الظرؼ القائـ كالمحافظة عمى النظاـ 
 العاـ.

حتى  ان ف مبدأ المشركعية يظؿ قائميمكف الكصكؿ إلى ىذه النتيجة: إ ذكرهكمما سبؽ 
ف  السيما إذا  تعميمات كأنظمة ال تتمتع بيا في الظركؼ العادية،بإصدار ت اإلدارة ماقكا 

لمحافظة عمى النظاـ العاـ كحسف سير المرافؽ العامة، عمى كانت الحكمة مف إصدارىا ىي ا
 ىذه عند زكاؿفقط؛ ف أف تتمتع بيذه السمطات الكاسعة خالؿ فترة الظركؼ االستثنائية

 د اإلدارة إلى تطبيؽ مبدأ المشركعية في ظؿ الظركؼ العادية.الظركؼ تعك 
 القرع الثاني

 ا ساس الذي بنيت عميو نظرية الظرور الستثنائية

يكاد يجمع فقو القانكف العاـ عمى أف نظرية الظركؼ االستثنائية تقـك عمى حؽ الدكلة 
ىذه  فال تكصؼ ؛ةالذم يبيح ليا األفعاؿ غير المشركع ،الشرعي في الدفاع عف النفس

                                  
 .  ٗٗـ، ص ََِْنشر،  كمكاف ، الجزء األكؿ، بدكف داراإلدارمد. عمى خطار شطناكم: القضاء ( (ُ
كمية الحقكؽ، جامعة المصرم كالمقارف، الكتاب الثاني،  اإلدارم ي: الكسيط في مبادئ القانكفد. مصطفى محمكد عفيف( (ِ

 .  َُِـ، ص ُِٗٗ، ، الطبعة األكلى طنطا
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مف  أك يشكؿ عذران مانعان  ،المصرم كالفرنسي يفبأنيا جرائـ كما ىك مسمؾ المشرعاألفعاؿ 
 .(ُ)المسؤكلية الجنائية كما ىك مسمؾ القانكني )الكنسي( الفرنسي السابؽ عمى الثكرة

نظرية الظركؼ االستثنائية ىك حماية ل األساس يرل بأف ،مف الفقو ان إال أف ىناؾ جانب
، مما (العادية كغير العادية)المجتمع كاستمرار سير المرافؽ العامة بانتظاـ في الظركؼ 

حالؿ محميا ل استنادان  يتعيف عمى اإلدارة مضركرة تعطيؿ القكاعد القانكنية العادية مؤقتان، كا 
؛ بمعنى عف مكاجية الظركؼ الطارئة المشركعية االستثنائية، ما دامت القكاعد العادية عاجزة

اتخاذ إجراءات كتدابير إذا رأت اإلدارة أف تطبيقيا لمقكاعد العادية سيؤدم إلى شمميا، فميا 
 .(ِ)استثنائية ضركرية لممحافظة عمى النظاـ العاـ

كالرأم السائد في الفقو يتجو إلى أف فكرة الضركرة ىي أساس نظرية الظركؼ 
لضركرة تمؾ الحالة مف الخطر الجسيـ الحاؿ التي يتعذر تداركيا االستثنائية كيقصد با

بالكسائؿ العادية مما يدفع السمطات القائمة عمى حالة الضركرة أف تمجأ إلى الكسائؿ 
 .    (ّ)القانكنية االستثنائية لدفع ىذا الخطر كلمكاجية األزمات

ية؛ إالَّ أنو في بعض كما أف تشريع القكانيف يتـ مف أجؿ تطبيقيا في الظركؼ العاد
األحياف قد تكاجو الدكلة ظركؼ استثنائية كالحرب كاألزمات تعجز معيا القكاعد العادية عف 
مكاجية ىذه الظركؼ، األمر الذم يقتضي تكسيع سمطات اإلدارة كتحريرىا مف الخضكع 

تباريف ال بد لمقكاعد العادية لمكاجية ىذه الظركؼ، كالحقيقة أف اإلدارة قد تجد نفسيا أماـ اع
 مف ترجيح أحدىما عف اآلخر ىما: 

إما احتراـ المشركعية كااللتزاـ بالقكاعد المطبقة في الظركؼ العادية، بما يترتب عمى  -
 ذلؾ تعريض مصالحيا لمخطر لعجزىا عف حماية ىذه المصالح.

ذلؾ التحرر مف مبدأ المشركعية العادم  أك تحديد ما يكاجييا مف أخطار بما يقتضيو -
 كطرح بعض قكاعده جانبان بالقدر الالـز لمكاجية ىذه الظركؼ.

لذا تظير فكرة الظركؼ االستثنائية لتقتضي بكجكب قياـ اإلدارة بمكاجية ما ييددىا مف 
أخطار كلك خالفت مبدأ المشركعية المطبؽ في الظركؼ العادية، فتحؿ مشركعية استنثائية 

ؿ المشركعية العادية بحيث تعتبر قرارات اإلدارة الصادرة في الظركؼ االستثنائية خالفان مح
 . (ْ)لمبدأ المشركعية مشركعة كصحيحة عمى الرغـ مف عدـ مشركعيتيا في الظركؼ العادية

                                  
 .  ُّْـ، ص ََِْ، ِطقضاء اإللغاء، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  اإلدارم،د. عدناف عمرك: القضاء ( (ُ
 .  ٗٗ، مرجع سابؽ، ص اإلدارم م: القضاءحكؿ ىذا المعنى د. عمى خطار شطناك ( (ِ
 .  ٕٓـ، ص ُٖٖٗد. كجدم ثابت غرباؿ: السمطات االستثنائية لرئيس الجميكرية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ( (ّ
 . ٖٗـ، ص ََِِكمية القانكف،  ،، جامعة المستنصريةاإلدارم د. محمد عمي أجكاد: مبادئ القانكف( (ْ
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ليذا فإف األساس لنظرية الظركؼ االستثنائية أك الضركرة يكمف في كجكد خطر معيف 
طر أك الحالة الشاذة أك الظرؼ االستثنائي الطارئ بأكصافو التي حاؿ جسيـ، فيذا الخ

يتطمبيا القضاء ىك الذم يبرر قياـ حالة الضركرة، كىك األساس الذم ينبثؽ منو أك تستند 
إال بكجكد ىذا الخطر أك الحالة الشاذة، فمكاله لما  أصالن إليو، فحالة الضركرة ال تنشأ كال تقـك 

لما تعذر إعماؿ القكاعد العادية، كبالتالي جاز الخركج عمييا  كانت ىناؾ ضركرة كلكاله
 . (ُ)لحماية المصمحة العامة الميددة بشتى صكرىا

 املطلب الجاىي
 شزوط تطبيل ىظزية الظزوف االستجيائية

المنظمة لنظرية الظركؼ االستثنائية في تقييد السمطة التنفيذية -غالبان –الدساتيرتتكافؽ 
تصبح النصكص المنظمة ليا كسيمة بيدىا لتحقيؽ مصالح منعان مف أف  ،بشركط معينة

شخصية، باإلضافة إلى أف تحديد مثؿ ىذه الشركط يعد كسيمة لتمييز ىذه النظرية عف 
كنظرية السمطة التقديرية  ،كنظرية أعماؿ السيادة ،النظريات األخرل التي تحكـ عمؿ اإلدارة

 عمى النحك اآلتي:  جد أساسيا في الفقو الفرنسيتف ىذه الشركط أك القيكد ألإلدارة، ك 
 : وجود ظرر استثنائي جسيم وحال:أولً 

أىـ  كيعد ىذا القيد أك الشرط ،كيتمثؿ ىذا الظرؼ بكجكد تيديد بخطر مكجو ضد الدكلة
 القدرية الشركط الالزمة لقياـ ىذه النظرية؛ كىذا الخطر الذم قد يككف داخميان كالككارث

 .كاالقتصادية أك العصياف المسمح كالمظاىرات غير المسمحة، كقد يككف خارجيان كالحركب
كحاالن،  ان يمجس: أف يككف يف في ىذا الخطر ىماتكيستقر الفقو عمى كجكب تكافر صف

كقد ذىب جانب مف الفقو إلى أف الخطر يككف جسيمان إذا كاف مف غير الممكف دفعو 
، أما بالنسبة لصفة (ِ)فإذا أمكف دفعو بيذه الكسائؿ ال يعد جسيمان  ،بالكسائؿ القانكنية العادية
تبمغ األحداث أك الظركؼ حدان تؤدم معو إلى المساس بالمصمحة أف يككف حاالن ىك أف 

 .(ْ)، بما يعني كجكد تيديد بخطر جسيـ حاؿ مكجو ضد الدكلة(ّ)مكضكع الحماية
  

                                  
مدل ضركرة السمطات االستثنائية في جميكرية مصر العربية كالرقابة عمييا، دراسة مقارنة، د. ثركت الجكىرم: ( (ُ

 .  ُُٓـ، ص ََِٓالقاىرة،  ،بالقانكف الدستكرم الفرنسي، دار النيضة العربية
 .  َٕٖـ، ص ُّٖٗشيحا: القانكف الدستكرم، الدار الجامعية، بيركت،  د. إبراىيـ عبد العزيز( (ِ
 .َُٔ، ص رجع سابؽمثابت غرباؿ: السمطات االستثنائية لرئيس الجميكرية، ( د. كجدم (ّ
سمطة رئيس الدكلة التشريعية في ظؿ الظركؼ االستثنائية، رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة إلى كمية  كاظـ الجنابي:( (ْ

 .ِٓ، ص ُٔٗٗجامعة بغداد، ، القانكف
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 بالطرق القانونية ال ادية:: استحالة مواجية الظرر الستثنائي ثانياً 
قادرة تشريعية ييقصد بيذا الشرط أنو إذا ما حدث ظرؼ استثنائي ككانت ىناؾ قكاعد 

عمى مكاجية ىذا الظرؼ فإنو ينبغي المجكء إلى ىذه القاعدة، أما إذا لـ تكف ىناؾ نصكص 
 ،استثنائي مكاجية ىذا الظرؼ ففي ىذه الحالة يجب المجكء إلى نظاـ قانكنيكافية لقانكنية 

لتفادم ىذا الظرؼ عمى أف يتـ ذلؾ تحت رقابة القضاء ، كىك ما ذىب إليو مجمس الدكلة 
أكد عمى أنو إذا كاف المكقؼ االجتماعي أك االقتصادم  ـ، حيثُٖٓٗالفرنسي في عاـ 

الناتج عف الحرب التي كانت دائرة في اليند الصينية بأف السمطات كالكسائؿ التي يممكيا 
مكجب القكانيف القائمة تكفي لمكاجية متطمبات ىذا المكقؼ دكف حاجة إلى أف الحاكـ ب

، فإف التصرؼ أك اإلجراء الصادر (ُ)يتجاكز نطاؽ اختصاصاتو المقررة في ىذه القكانيف
لمكاجية ىذا الظرؼ االستثنائي يجب أف يككف مما تقتضيو الضركرة القصكل كفي 

أم أف الضركرة تقدر بقدرىا، فإذا ما تجاكزت اإلدارة ليذا القدر فإنيا تعرض  ؛(ِ)حدكدىا
 تككف قراراتيا عرضة لمطعف أماـ القضاء باإللغاء أك التعكيض.ف ؛لةأنفسيا لممس

 : أن يكون اليدر من النظام القانوني الستثنائي تحقيق المصمحة ال امة:ثالثاً 
في كؿ األعماؿ التي تصدر عف اإلدارة؛ إف شرط المصمحة العامة ىك شرط جكىرم 

ف أم عمؿ تتخذه اإلدارة يجب إف يقصد بو أك  ،أكانت الظركؼ عادية أـ استثنائية سكاءن 
، (ّ)كأال تككف الغاية منو الكصكؿ إلى تحقيؽ أغراض شخصية ،تحقيؽ مصمحة عامة

كبالتالي يجب عمى اإلدارة أف تيدؼ إلى دفع ىذه الظركؼ كمكاجيتيا لممحافظة عمى كياف 
الجماعة، كىذا ىك اليدؼ العاـ، فإذا ما أخمت اإلدارة كاستعممت سمطتيا الكاسعة في أم 
ىدؼ آخر مف أىداؼ المصمحة العامة كاف تصرفيا مشكبان بانحراؼ السمطة عف مقصدىا 

مقضاء إذا ما طعف أمامو في لـك المسؤكلية في جانب اإلدارة كيككف المشركع، كعندئذ تق
التعكيض عف األضرار الناجمة  ذلؾ التصرؼ أك بإلغاءحكـ يمشركعية تصرؼ اإلدارة، أف 

 .(ْ)أك كمييما عنو
 : ضرورة تطبيق اإلدارة لقاعدة الضرورة يجب أن تقدر بقدرىا: راب اً 

أف تككف اإلجراءات المتخذة مف جانب اإلدارة تتناسب مع الظركؼ االستثنائية  :بمعنى
التي اقتضت ىذه اإلجراءات، كأال يتجاكز القدر الضركرم لمكاجية ىذا الظرؼ، كعمى ذلؾ 

                                  
 .ِٔكاظـ الجنابي: سمطة رئيس الدكلة التشريعية في ظؿ الظركؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  ( د.(ُ
الظركؼ االستثنائية بيف النظرية كالتطبيؽ، بحث منشكر في مجمة العدالة العراقية، العدد  :عبد الباقي نعمة عبد اهللد.  ((ِ
 .ُٗ، ص ـَُٖٗ، ٔ، س ِ -ُ
 . ّٕ، ص ـُْٗٗبغداد، بدكف دار نشر، ، اإلدارم ( د. مصطفى كامؿ، شرح القانكف(ّ
 . ُُِـ، ص ُْٖٗ( د. طعيمة الجرؼ: مبدأ المشركعية كضكابط خضكع اإلدارة لمقانكف، دار النيضة العربية، القاىرة، (ْ
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إذا ثبت أف اإلدارة كاف في استطاعتيا رغـ الظركؼ االستثنائية أف تتبع أحكاـ التشريعات 
ؼ معيف أك إتباع إجراء محدد، لكنيا لـ تتبع ىذه األحكاـ فتصرفاتيا العادية عند اتخاذ تصر 

 .(ُ)تعتبر باطمة
 : انتياء سمطة اإلدارة الستثنائية بانتياء الضرورة أو الظرر الستثنائي:خامساً 

يقتصر أثر الظرؼ االستثنائي عمى الفترة الزمنية التي يقـك فييا ذلؾ الظرؼ فال يمتد 
فزكاؿ الضركرة أك الظرؼ االستثنائي يكجب عمى اإلدارة إتباع قكاعد  ؛إلى ما بعد انتيائيا

المشركعية العادية، فالسمطة االستثنائية لإلدارة مقترنة بالظرؼ االستثنائي كتدكر معو كجكدان 
 .(ِ)كعدمان 
إذا تكافرت شركط تطبيؽ نظرية الظركؼ االستثنائية عمى ذكره، أنو  ما سبؽيعني ك 
كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمكاجية ما  ،كاف لإلدارة أف تتدخؿ لمكاجيتيا المكضح آنفان  النحك

 أىميا: يترتب عمييا مف نتائج أك آثار
تمتمؾ اإلدارة الخركج عف أحكاـ القكانيف العادية التي تمتـز بالخضكع ليا، كاحتراـ  -ُ

فتستطيع أف تكقؼ تطبيقيا أك تعديميا، كأف تمغييا عف  ،قكاعدىا في الظركؼ العادية
طريؽ أنظمة أك لكائح الضركرة أك القرارات التي ليا قكة القانكف، كما تصدره بيذا 

 .(ّ)الشأف يعد مشركعان 
تزكيد اإلدارة باختصاصات جديدة في الظركؼ االستثنائية ليس ليا أساس قانكني  -ِ

أك أف تكقؼ العمؿ  ،إدارم جديد لمضباط مشركع، كأف تمنح الكزير بإنشاء مركز
الشكؿ،  االلتزاـ بقكاعدبالقانكف النافذ في الظركؼ االستثنائية، كأيضان تحرر اإلدارة مف 

كمثاؿ ذلؾ أف انعداـ االتفاؽ الكدم ال يمكف أف يعيب مشركعية إجراء االستيالء 
 .  (ْ)المتخذ بقصد إيكاء السجناء أك المبعديف

  

                                  
، مبدأ المشركعية كتنظيـ مجمس الدكلة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلدارم : القضاءإماـ( د. محمد عبده (ُ

 . ِٓاإلسكندرية، الطبعة األكلى، بدكف سنة نشر، ص 
 . ِٓـ، ص َُِٓ، الطبعة األكلى، ، القاىرة، مكتبة السنيكرماإلدارم ( د. كساـ صبار العاني: القضاء(ِ
 . ّٓسابؽ، ص المرجع ال( د. كساـ صبار العاني: (ّ
 http ://www.startimes.com: اإللكتركني( مقاؿ منشكر عمى المكقع (ْ
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 انثانث ادلثحث

 االستثىائٍح انظزَف يفاإلداري سهغاخ انضثظ  عهى انقضائٍح انزقاتح
 ىذا الدكر  النظاـ العاـ، فبدكف صيانة في اإلدارة تقـك بو الذم الدكر أىمية سابقان  ذكرنا

أف تككف  كأ ،الفكضى، كلكف ىذا ال يعني تقييد ىذه اإلجراءات لحقكؽ األفراد كحرياتيـ تعـ
 اإلجراءات.تحت رحمة ىذه 

لكنيا ليست طميقة بال  الجيات الضبطية، خطكرة الكظيفة التي تقـك بيافعمى الرغـ مف 
نما تخضع  القيكد التي كضعت لضماف حقكؽ األفراد مف استبداد  كأمضكابط لقيكد، كا 

 اإلدارة.
لرقابة   الضبط اإلدارمالضمانات ىك خضكع سمطات  كأكمف أىـ ىذه الضكابط 

ف كان ت في الظركؼ االستثنائية تتحمؿ مف مبدأ المشركعية االعتيادية، القضاء، فاإلدارة كا 
لكنيا تخضع لما يسمى بالمشركعية االستثنائية، فاإلجراء المتخذ مف قبؿ اإلدارة في الظركؼ 

 .االستثنائية يجب أف ينصب لمكاجية تيديد حقيقي لمنظاـ العاـ، كليس مجرد خمؿ بسيط
ـ ُٓٔٗيناير  ّر في حكميا الصادر في كىذا ما أكدتو محكمة القضاء  في مص

الذم تذىب فيو إلى أف:   إجراءات االعتقاؿ كتحديد اإلقامة يجب أال يمجأ إلييا إالَّ عند 
الضركرة القصكل التي يقتضي فييا المجكء إلى اإلجراءات العادية، لما في ذلؾ مف مساس 

لذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث الرقابة عمى الكقائع المادية  .(ُ) بالحرية الشخصية ... 
الضبط كصحة تكييفيا القانكني، كالرقابة عمى مالئمة قرارات   الضبط اإلدارملقرارات 
 : يمي ماك في الظركؼ االستثنائية، في مطمبيف  اإلدارم

 املطلب األول
 فها الكاىوىييوصحة تكي اإلداريالزقابة على الوقائع املادية لكزارات الضبط 

 حالة في إللغاءلتككف محؿ  قرارات الضبط أف عمى الفرنسي الدكلة مجمس استقر
 باختصاص تتمتع اإلدارة كانت سكاءن صحيحة،  غير كقائع عمى إصدارىا عند اإلدارة استناد
 . (ِ)تقديرم أك مقيد

                                  
 .  ُِد. محمد حسنيف عبد العاؿ: الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلدارم، مرجع سابؽ، ص ( (ُ
 لقكانيف تطبيقان  تصدر التي الضبط القاعدة قرارات ىذه مف يستثنى كاف الفرنسي الدكلة مجمس أف إلى باإلشارة الجدير( (ِ

( Chardeauحيث أخذ برأم المفكض ) ،(Grangeـ في قضية )ُٗٓٗعنو سنة  كعدؿ ،الضركرة قكانيف أك استثنائية
لب المجمس في العدكؿ عف قضائو السابؽ كذلؾ أثناء الطعف في قرار صادر مف السمطات الفرنسية المكجكدة في االذم ط

لمزيد مف التفاصيؿ ، ـُٔٓٗمارس  ُٔالمحاميف حسب المرسـك الصادر في الجزائر كذلؾ مف أجؿ تحديد إقامة أحد 
 ، كما بعدىا. ُُسابؽ، ص المرجع الراجع: د. محمد حسنيف عبد العاؿ: 
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بأف  :فيمكننا القكؿ ،في صحة التكييؼ القانكني المجمس آنؼ الذكر أما بالنسبة لدكر
عممية التكييؼ القانكني الصحيحة تتـ مف خالؿ تخصيص قاعدة القانكف التي تحكـ الحالة 
الكاقعية الفردية، كفي الكقت ذاتو بتجريد الحالة الكاقعية مف فرديتيا كالكصكؿ بيا إلى مستكل 

عاـ المجمس  كؿكرغـ عد، عمكمية القاعدة القانكنية، كذلؾ لما يحقؽ التطابؽ أك التكافؽ
 ـ عف عدـ النظر في صحة الكقائع المادية لقرارات الضبط االستثنائية؛ إال أنو امتنعُٗٓٗ

يؼ القانكني العتبارات عممية في تركو لإلدارة سمطة كاسعة يالنظر في صحة التك عف
 لمكاجية تمؾ الظركؼ.

 ككنيا مف أكثرعممية  اعتبارات عمى قد قاـ الفرنسي الدكلة مسمؾ مجمس أف كالحقيقة
 كعمى ذلؾ عمى األقدر ييف ،العممية كالفنية اإلمكانيات لدييا اإلدارة أف عمى مستندان  ،قانكنية
 .(ُ)ظاىر خطأ لـ يشكبو اإلدارة أف تقدير عمى تقـك البيف( التي الخطأ(فكرة 

 التي دقيقة لمنصكص فحص بعممية القاضي قياـ نجد ،مصربالكضع في  كبالمقارنة
، كيشترط في (ِ)لمبدأ )التفسير الضيؽ( كفقان يعمؿ  ، حيث الضبط اإلدارم سمطة نشاط تحكـ

باعتبار ذلؾ يضمف  ،كصحيح ،اإلجراء المتخذ أف يككف مستند عمى سبب حقيقي ال كىمي
، كمف األمثمة عمى ذلؾ (ّ) الضبط اإلدارمسالمة التكييؼ القانكني ليذه الكقائع في مجاؿ 

يناير  ُّ( في ّّٓي العدد )فالعميا المصرية في حكميا  اإلداريةما ذىبت إليو المحكمة 
 ـ، َُٗٗ

حيث ينص عمى أف:   ... فإف مف شأف ما تقدـ قياـ الحالة الكاقعة التي لإلدارة استعماؿ 
ـ الخاص بشؤكف التمكيف ُْٓٗ( لسنة ٓٔالكسيمة االستثنائية المقررة بالمرسـك رقـ )

فيو  اـ حيث ذىبَُٓٗمايك  ُُدرتو محكمة القضاء في ، كأيضان الحكـ الذم أص(ْ)... 
إلى   ... أف ما يقره المدعي مف أف التعرض المجيز لممصادرة ىك الذم يؤدم إلى قياـ ثكرة 

فتنة، غير قائـ في خصكصية الدعكل، فال ثكرة قامت بسبب الكتاب الصادر أك  إشعاؿأك 

                                  
 كما بعدىا.   ْٖالعاؿ: الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلدارم، مرجع سابؽ، ص  عبد حسنيف د. محمد( (ُ
حيث يعمد القضاء إلى التكسع في تفسير ىذه النصكص  ،مجمس الدكلة مف ىذه القاعدة النصكص االستثنائية يستثني( (ِ

كالبند السابع مف المادة  ،ـُِّٗ( لسنة ُٓ( مف قانكف األحكاـ العرفية رقـ )ّكىذا كاضح في الفقرة السابقة مف المادة )
 .ـُْٓٗلسنة  ّّٓ( قانكف األحكاـ العرفية رقـ ّ)
ـ، َََِ د. محمد الككيؿ: حالة الطكارئ كسمطات الضبط اإلدارم، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية، ((ّ
 كما بعدىا.   ُِْص
صادر، دار ، الكتاب الثاني، المنشكرات الحقكقية، اإلدارم د. محمد ماىر أبك العينيف: دعكل اإللغاء أماـ القضاء( (ْ

 .َُٔـ، ص ُٖٗٗبيركت، 
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إذ أف يء مف ىذا مف قريب أك بعيد، األمر بشـ يشر كال فتنة نشبت أك أكشكت، كل ،كادت
 .(ُ)ما يثيره المدعي مف ذلؾ ال كجو لو كال غناء فيو ...  

ـ ُِٕٗكتجدر اإلشارة إلى أف دكر مجمس الدكلة المصرم اتسع بعد صدكر دستكر 
الضبط مف خالؿ قيامو برقابة حقيقية كفعالة لحماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ مف قرارات 

 استنادان قرارات االعتقاؿ التي تصدر  كخاصةن  ،التي تصدر تطبيقان لقانكف الطكارئ  اإلدارم
فحالة الطكارئ ىي ظرؼ استثنائي،  (،األحكاـ العرفية سابقان )إلى قانكف حالة الطكارئ 

كالسمطة الضبطية إذا كانت تتمتع مف خاللو بسمطات كاسعة ال مثيؿ ليا، فيذا ال يعني أف 
القانكف كتخرج مف اإلطار القانكني المرسـك ليا في نصكص قانكف تيدد مبدأ سيادة 

قضاء مجمس  قاـ بو الدكر البارز الذم مف رغـعمى الالطكارئ، كمما تجدر اإلشارة إليو أنو 
ـ ُِٖٗسنة  ان تشريعي الدكلة المصرم في ىذا الشأف، نجد المشرع المصرم أصدر تعديالن 

تطبيقان لقانكف المتخذة  منيا قرارات االعتقاؿ()  الضبط اإلدارمأخضع بمكجبو قرارات 
 .(ِ)لرقابة محكمة أمف الدكلة العمياالطكارئ 

كالحقيقة أف ىذا التعديؿ التشريعي قد آثار تساؤالت كجدالن قانكنيان، حيث طعنت محكمة 
( لسنة َٓ( مف القانكف رقـ )ّالقضاء  أماـ المحكمة الدستكرية العميا بعدـ دستكرية المادة )

 ـ.ُِٖٗ
 يا المحكمة بعدـ دستكرية النص:إليأىـ الحجج التي استندت يتـ ذكر ك 

( مف الدستكر التي تحدد اختصاصات مجمس ُِٕإف ىذا النص يخالؼ نص المادة ) .ُ
الدكلة المصرم كييئة قضائية، كبالتالي يعد نقؿ االختصاص ىنا معيب بعيب عدـ 

 الدستكرية.
ف كانت جية  .ِ قضائية؛ إالَّ أف التظمـ الذم رسمو ليا القانكف رقـ إف محاكـ أمف الدكلة كا 

صاحب )ـ ال يعد طريؽ مكازم مانع مف اختصاص مجمس الدكلة ُِٖٗ( لسنة َٓ)
كىذا  ،ألنو ال يكفر لمطاعف مزايا قضاء اإللغاء ،اإلداريةفي المنازعات  (الكالية العامة

 ( مف الدستكر.ٖٔيعد مخالؼ لنص المادة )

                                  
 .  ٖٓمرجع سابؽ، ص دارم، العاؿ: الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإل عبد حسنيف د. محمد( (ُ
ـ المصرم التي تنص عمى أف:   تختص محكمة أمف الدكلة العميا ُِٖٗ( لسنة َٓ( مف القانكف رقـ )ّالمادة )( (ِ

( مكرران مف القانكف رقـ ّمشار إلييا بالمادة ))طكارئ( دكف غيرىا بنظر كافة الطعكف كالتظممات مف األكامر كالقرارات ال
ـ المشار إليو، كتحاؿ إلى ىذه المحكمة بحالتيا جميع الدعاكل كالطعكف كالتظممات المشار إلييا ُٖٓٗ( لسنة ُِٔ)

كالمنظكرة أماـ أية جية قضائية أك غير قضائية. كتجدر اإلشارة إلى أف رقابة المجمس قبؿ صدكر التعديؿ ىي شاممة 
ـ الذم أعطى لرئيس الجميكرية كالية ُُٖٗ( لسنة ُْٔإللغاء كالتعكيض(، كلـ ينتقص منيا شيء سكل القانكف رقـ ))ا

أكتكبر  ُٔالفصؿ في التظممات التي قدمت عقب األحداث الطارئة التي مرت بيا البالد بعد مقتؿ الرئيس أنكر السادات في 
 .   ٖٗؽ، ص سابالجع المر ـ، د. محمد حسنيف عبد العاؿ: ُُٖٗ
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الحجج كاألسانيد التي استندت إلييا محكمة القضاء  المصرية، كرغـ كنحف بدكرنا نؤيد 
 ،قضت بدستكرية المادة المذككرة ، حيثذلؾ لـ تقر المحكمة الدستكرية العميا ىذه الحجج

 ىذا الشأف. في كتكالت أحكاميا
المبادئ المقررة المستمدة مف أحكاـ القضاء قضاء أما بالنسبة لمقضاء اليمني، فإف 

 .(ُ)أف القرار يككف عرضة لإللغاء إذا شابو عيب السبب أك عيب مخالفة القانكفاليمني 
فالمحاكـ اليمنية تمارس رقابتيا عمى الكجكد المادم لمكقائع كتتأكد مف صحتيا، فإذا 
انعدمت الكقائع التي تستند عمييا اإلدارة عند إصدارىا أك تبيف عدـ صحتيا حكمت بانعداـ 
القرار  النعداـ سببو، كمف تمؾ األحكاـ الحكـ الصادر مف محكمة غرب أمانة العاصمة 

أشارت في حيثياتو بالقكؿ:  ... إف مدار الخالؼ بيف الطرفيف الذم تتفرع  االبتدائية، الذم
عميو مسائؿ الخالؼ األخرل ىك كاقعة إيقاؼ المدعي عف عممو باإلنذار كاالعتذار؛ إال أف 
سكء فيـ المختصيف لمدلكؿ تمؾ التعميمات قد جعميـ يسارعكف بإبالغ المدعي بإيقافو عف 

لتمؾ اإلجراءات استطردت بالقكؿ:  ... لما كانت المستندات ة المحكمالعمؿ ، كبعد تحميؿ 
المقدمة مف المدعي صريحة كقاطعة بقياـ اإلدارة المختصة مف البنؾ بإبالغو بالتكقؼ عف 
عممو ككقؼ مستحقاتو، كألف مثؿ ىذه العقكبات مخالفة لما نص عميو قانكف الخدمة المدنية 

ت قد اتخذت في حؽ المدعي دكف تحقيؽ مسبؽ مف عقكبات تأديبية، كألف تمؾ اإلجراءا
كبما أف انقطاع المدعي عف عممو بعد إبالغو  ،كلمجرد تعميمات تفتقر إلى أسباب قانكنية

بكقفو عف العمؿ أمر مبرر كبدييي، حيث إف قرار إنيا خدمتو قد استند إلى ىذا االنقطاع 
 . (ِ) مما يجعمو مشكبان بعيب انعداـ السبب ... 

قررت فيو عدـ  ، حيثاؾ حكـ آخر صادر عف محكمة غرب أمانة العاصمةكما أف ىن
مسؤكلية كزارة اإلعالـ عف عدـ طباعة أحد األعداد ألحد الصحؼ؛ كذلؾ لعدـ قياـ الدليؿ 
عمى صدكر أمر أك قرار مف كزارة اإلعالـ بإيقاؼ طباعة ذلؾ العدد الذم كاف قد سحب 

حيفة المدعية، كىك الفعؿ المباشر كالسبب في عدـ )بركفاتو( مف المطبعة مف قبؿ إدارة الص
 طباعتو.

ىذا الحكـ يتجمى بكضكح عدـ كجكد كقائع مادية ككاقعية مضمكف كبالرجكع إلى 
لصدكر قرار ضبطي إدارم مف كزارة اإلعالـ بإيقاؼ طباعة الصحيفة؛ حيث أقاـ محامي 

                                  
ىػ، د. حسف عمي ُُْٕ( لسنة ُٖٓممزيد يراجع: حكـ محكمة استئناؼ أمانة العاصمة في القضية اإلدارية رقـ )( ل(ُ

كما  ٕـ، ص ََِْمجمي: مبادئ قانكنية كقضائية في الدعاكل اإلدارية، مكتبة خالد بف الكليد، صنعاء، الطبعة األكلى، 
 بعدىا.   

 ُىػ المكافؽ ُُْٓشكاؿ  ُٔىػ صادر بتاريخ ُُْٓ( لسنة ِرقـ ) لغرب أمانة العاصمة االبتدائيةكـ المحكمة ( ح(ِ
 ـ، صادر عف محكمة غرب صنعاء، غير منشكر.  ُٓٗٗمارس 
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لعدد مف الصحيفة ىك كزارة اإلعالـ الدليؿ عمى صحة أف السبب في عدـ طباعة ذلؾ ا
كليس اإلجراء صادر  ،سحب أكلياتو )البركفات مف المطبعة( مف قبؿ إدارة الصحيفة المدعية

 .(ُ)عف الكزارة
فيمكننا القكؿ بأنو لما  ،أما بالنسبة لدكر القاضي في البحث في صحة التكييؼ القانكني

ىك المحافظة عمى النظاـ العاـ، فإف  اإلدارم الضبط اإلدارمكاف اليدؼ المحدد لسمطة 
قرار الضبط  إصدارالقاضي  يبسط رقابتو لمتحقؽ مف أف الظركؼ التي دفعت اإلدارة إلى 

نظاـ العاـ، كالقاضي في رقابتو لصحة تكييؼ لمقد تكفر فييا كصؼ اإلخالؿ أك التيديد 
نظاـ العاـ في حاالت اإلدارة لمكقائع قد يخالفيا الرأم في مدل تكفر كصؼ الخطكرة عمى ال

معينة، فيك يحؿ تقديره محؿ تقدير اإلدارة في ضكء تفسيره لمقصد المشرع؛ أم أف عمؿ 
القاضي في ىذه الحالة يندرج في إطار رقابة المشركعية، كقد يقـك بمراجعة دقيقة تتضمف 
ة بعض الجكانب العممية أك الفنية لتقدير صحة أك عدـ صحة التكييؼ الذم أضفتو اإلدار 

عمى الكقائع، كي تستخمص منيا مثالن إصابة الشخص بمرض عقمي يجعمو يمثؿ تيديدان 
لألمف العاـ يبرر احتجازه في أحد المستشفيات، أك أف كتابان معينان يتجاكز حدكد حرية الرأم 
إلى المساس بالعقائد كاألدياف مما يبرر مصادرتو، أك أف مجمة أك فممان إباحيان مما يبرر 

تقديره  اإلدارم أك تداكلو، ففي مثؿ ىذه الحاالت كأمثاليا قد يحؿ القاضي حظر عرضو
 . (ِ)الشخصي محؿ تقدير اإلدارة

 املطلب الجاىي
  يف الظزوف االستجيائيةاإلداري الزقابة على مالئنة قزارات الضبط  

في حالة الطكارئ فال  اإلدارميبسط القاضي رقابتو عمى مشركعية قرارات الضبط 
نما يبحث في مالئمتيا كمدل تناسب اإلجراء  ،يتحقؽ فقط مف كجكد الكقائع كصحتيا كا 

 المتخذ في تمؾ الظركؼ مع الحالة الكاقعية التي دفعت اإلدارة إلى إصداره.

                                  
ىػ، حيث جاء في حيثيات الحكـ قكؿ المحكمة:  ... ُُْٔ( لسنة ْرقـ ) لغرب أمانة العاصمة كـ المحكمة االبتدائية( ح(ُ

الشاىد بحضكر ممثؿ كزارة اإلعالـ إلى المطبعة كأمرىـ ليا بكقؼ طباعة العدد، مخالؼ القكؿ ... الذم لـ يشر بأف أقكاؿ 
مطمقان إلى تمقي الدار أم أمر بتكقيؼ الطبع بؿ جاء في مذكرتو التي يرد بيا عمى استفسارات المحكمة إلى أف العدد )...( 

اشترطكا عمى األخكة صحيفة ... حذؼ بعض السطكر مف الصحيفة كرفض  لـ يتـ اكتماؿ طباعتو ألف األخكة في اإلعالـ
األخكة بصحيفة ... ذلؾ كقامكا بأخذ صحيفتيـ بدكف طباعة فمـ يقـ الدليؿ عمى صدكر أمر بإيقاؼ الطبع أك نحكه، مما 

عنيا فعؿ مادم كمنع الطبع  يا القانكف ىي التي ينتجحيجعؿ دعكل الرقابة السابقة غير ذات محؿ، فالرقابة السابقة التي يمن
أك حجز أك مصادرة المطبكع أك مساءلة صاحب الشأف، ... فالسبب المباشر لعدـ طبع العدد )...( ىك سحب أكلياتو 
)البركفات( مف المطبعة؛ فيذا الفعؿ قطع رابطة السببية بيف طمب حذؼ بعض السطكر كبيف عدـ الطبع ، د. حسف عمي 

 .   ُٓية في الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ، ص مجمي: مبادئ قانكنية كقضائ
 كما بعدىا.   ْٖالعاؿ: الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلدارم، مرجع سابؽ، ص  عبد حسنيف د. محمد( (ِ
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استثناء عمى القاعدة التي تقضي بػػػ  اإلدارم كتعد الرقابة عمى مالئمة قرارات الضبط
 أف القاضي  يجب عميو االمتناع عف مراجعة اإلدارة في تقديرىا ألىمية الكاقعة التي استندت 

  بنجاميف لكنو في حكمو الشيير  ،قراراتيا  في نظر مجمس الدكلة الفرنسي إصدارعمييا في 
مية التي تتعمؽ بتقييد كتنظيـ كاستثنى القرارات الصادرة مف السمطة المح ،عدؿ عف ذلؾ

 . (ُ) الضبط اإلدارمحريات المكاطنيف في مجاؿ 
في مصر اتجاه مجمس الدكلة الفرنسي باألخذ  اإلدارم كقد سايرت محكمة القضاء

في الظركؼ االستثنائية، كىذا كاضح  كخاصةن اإلدارم، بالرقابة عمى مالئمة إجراءات الضبط 
ـ الذم تذىب فيو إلى أف:  كلكف كانت اإلدارة ُّٓٗمارس  ِٗفي حكميا الصادر في 

تممؾ حرية كزف مناسبات العمؿ كتقدير أىمية النتائج التي تترتب عمى الكقائع ... فالمناط 
ان لمكاجية حاالت معينة كالحالة ىذه في مشركعية القرار الذم تتخذه اإلدارة ىك أف يككف الزم

مف دفع خطر جسيـ ييدد األمف كالنظاـ باعتبار ىذه الكسيمة ىي الكحيدة لمنع الخطر، 
 .(ِ)كلمقضاء  حؽ الرقابة عمى قياـ ىذا المسكغ أك عدـ قيامو 

 ُٓالعميا المصرية ىذا االتجاه في حكميا الصادر في  اإلداريةكقد سايرت المحكمة 
فيو إلى  ... إال أف التدبير الذم تتخذه اإلدارة في الظركؼ ـ الذم تذىب ُٔٓٗمايك 

 .(ّ)كيككف الكسيمة الكحيدة لمنع ىذا التيديد  ،االستثنائية يمـز أف يككف ضركريان 
العميا  اإلداريةكقد صدر عدد مف األحكاـ الحديثة بيذا الخصكص منيا حكـ المحكمة 

لكزير كز  ... ال يج أنو ب فيو إلىـ الذم تذىُِٗٗديسمبر  ِٕ( في ِٗٔالمصرية رقـ )
 ،التمكيف المجكء إلييا إال إذا استنفذت جميع الكسائؿ العادية المتاحة لتسيير مرفؽ التمكيف

كلـ يجد بعدىا بدان مف االلتجاء إلى تمؾ الكسيمة االستثنائية لتحقيؽ اليدؼ الذم حدده 
المشرع مف ضماف تزكيد البالد بالمكاد التمكينية كتحقيؽ العدالة في تكزيعيا، كأف يككف 
الكزير في ىذه الحالة أماـ ضركرة ممحة اقتضتيا حتمية تحقيؽ الصالح العاـ ... كحينئذ 

الصالح العاـ عمى رعاية مصمحة األفراد؛ شريطة أف تقدر الضركرة بقدرىا كال  يرجح تحقيؽ
لما تحتمو المبادئ العامة مف المكازنة بيف ضركرات الصالح العاـ  كفقان تتجاكز حدكدىا 

                                  
 القرار بمكجب الفرنسي مجمس الدكلة غىأل كقد االجتماعات عقد في المكاطنيف حرية صدر ىذا الحكـ بخصكص( (ُ

كما بعدىا؛  ْٕ العاؿ: مرجع سابؽ، ص عبد حسنيف أحد االجتماعات د. محمد عقد مدينة )نيفرز( بمنع عمدة عف الصادر
  اإلدارم كتجدر اإلشارة إلى أنو بعد ىذا الحكـ اتسعت رقابة مجمس الدكلة لتشمؿ مجاالت أخرل كمنيا قرارات الضبط

في مجاؿ حرية النشر كالصحافة، كىذا فيما يتعمؽ بالظركؼ كأيضان  ،المتعمقة بحرية العبادة، كحرية الصناعة كالتجارة
العادية، أما الظركؼ االستثنائية فنجده قد شدد لككف تمؾ اإلجراءات تتسع عمى حساب الحريات العامة، كاستثنى فقط ما 

 يتعمؽ بػػػػػ  إجراءات البكليس العميا .  
 . ِِْ، ص مرجع سابؽ ،اإلدارم الضبط كسمطات الطكارئ ( د. محمد الككيؿ: حالة(ِ
 . ّٔٓص  ـ،ََِّ دار كمكاف نشر،بدكف  ،اإلدارم : الضبطبيد الحساكم( د. محمد ع(ّ
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كمف أىميا حؽ الممكية الفردية ... ، كأيضان حكميا  ،القكمي كاحتراـ الحقكؽ الخاصة باألفراد
ـ الذم تذىب فيو إلى أف:  ... كضع األمكاؿ تحت الحراسة ُّٗٗاير فبر  ُْالصادر في 

السيما أف  ،كاالعتقاؿ ليست مف األسباب المبررة في ذاتيا لإلدراج في سجؿ الخطريف
لـ تقدـ أية أدلة تؤدم  اإلداريةكما أف الجية  ،إجراءات استثنائية نمت في ظؿ حالة الطكارئ

 .(ُ) . الى الشبيات التي أستندت إلييا ..
فقد كجدنا أف مف  ،في اليمف اإلدارمأما بالنسبة لمرقابة عمى مالئمة قرارات الضبط 

بالمحكمة العميا أف:  رقابة القضاء عمى أعماؿ  اإلداريةالمبادئ المقررة في قضاء الدائرة 
كيتحقؽ عدـ المشركعية عندما يصادـ  ،ال المالئمة ،اإلدارة مقصكرة عمى عدـ المشركعية

 .(ِ)  ...عمؿ اإلدارة أك المرفؽ نصكص القانكف أك عندما تمتنع عف تطبيقيا
كما جاء في حيثيات حكـ آخر ليا حكؿ الطعف المقدـ مف أحد أعضاء النيابة بإبطاؿ 

ـ( لتنقالت أعضاء النيابة الصادرة مف مجمس القضاء ُٖٗٗ/ ُالحركة القضائية رقـ )
ألعمى، أف:  ... سمطة قاضي اإللغاء مقصكرة عمى نظر تكفر المشركعية في القرار ا

المطعكف فيو غير مطابؽ لمقانكف  اإلدارمالمطعكف فيو أمامو، فإذا كجد القاضي أف القرار 
دكف أف يمـز  ،أك الالئحة أك لـ يصدر عمى مقتضى القانكف أك الالئحة يحكـ بإلغائو فقط

ككؿ ما يخكؿ  ،ار بعمؿ شيء، فال يجكز لو إلزاـ اإلدارة بتصحيحو مثالن اإلدارة مصدرة القر 
 اإلدارملو ىك إلغاءه فقط، كما أف قاضي اإللغاء ال يممؾ حؽ القياـ بتصحيح القرار 

يصحح أك ف ،ألف القاضي ال يحؽ لو أف يحؿ محؿ اإلدارة ،المطعكف فيو أك حتى تعديمو
كمثؿ ىذا العمؿ يعد خرقان  ،اإلداريةفي أعماؿ السمطة يعدؿ القرار، ألنو بيذا العمؿ يتدخؿ 

لمبدأ دستكرم ىك مبدأ الفصؿ بيف السمطات، فيك في ىذه الحالة بدأ يمارس عمؿ اإلدارة كلـ 
فاألصؿ أف قاضي اإللغاء يختص  ،يقتصر عمى الحكـ فقط، كىذا يعد مخالفة دستكرية

 .(ّ)بمراقبة المشركعية دكف المالئمة 

                                  
كحكميا الصادر في  ،ـُِٗٗديسمبر  ِٕؽ الصادر في  ّّ( لسنة ِٗٔحكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية رقـ ) ( (ُ
 .   ُِٔماىر أبك العينيف: مرجع سابؽ، ص  : د.ؽ أشار إليو ِْ( لسنة ُِّـ العدد )ُّٗٗفبراير  ُْ
شعباف  ٔىػػ جمسة يـك َُِْ( لسنة َْٖالحكـ الصادر مف الدائرة اإلدارية بالمحكمة العميا في القضية اإلدارية رقـ )( (ِ

عميو فييا ىي المجنة العميا لالنتخابات بصفتيا جية اإلدارة المدعى  ىـ، التي كاف المدعُٗٗٗأغسطس  ُْالمكافؽ 
عمييا، حيث جاء فيو:  ... كأنو ما بدر مف المدعى عمييا كاف مكضكعان متعمقان بالمالئمة أكثر مما يتعمؽ بالمشركعية كرقابة 

تطبيقيا، أما مكضكع المالئمة  عنداإلدارة أك المرفؽ نصكص القانكف  ـالقضاء  مقصكرة عمى المشركعية؛ أم عندما تصاد
لمطرفيف كاف لو العامؿ األكبر في كقكع ىذا اإلرباؾ الذم نعتقد أنو عديـ األثر عمى كاختيار الكقت فالظرؼ االستثنائي 

جميكر ناخبي المدعي ما داـ قد قاـ بالدعاية الالزمة لنفسو في دائرتو ... ، مأخكذ مف د. حسف عمي مجمي: مبادئ قانكنية 
 كما بعدىا.    ُُّكقضائية في الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ، ص 

مرجع الـ، د. حسف عمي مجمي: ُٗٗٗ( لسنة ُكـ الدائرة اإلدارية المحكمة العميا، صنعاء، في القضية اإلدارية رقـ )ح( (ّ
 كما بعدىا.    ُِِسابؽ، ص ال
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اإلشارة إلى أف حيثيات األحكاـ المذككرة تؤكد أف القضاء اليمني أخذ باألصؿ كتجدر 
يقتصر في  اإلدارمف القاضي إالفرنسي كالمصرم، حيث  اإلدارم المستقر عميو في القضاء
عمى الكجكد المادم لمكقائع كصحة تكييفيا مف الناحية  –اإلدارمرقابتو عمى سبب القرار 

حث كتقدير مالئمة القرار كمدل التناسب بينو كالحالة الكاقعة التي دكف قيامو بب –القانكنية 
التي تعد مف  -األحكاـ  كىك يصدر ىذهأننا نأمؿ مف القضاء اليمني  دفعت إلى إصداره؛ إال

، التي كضع في حيثياتيا مبادئ (ُ)المبنات األكلى إلنشاء قضاء إدارم مستقؿ في اليمف
، كمنيا أف: رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة مقصكرة اريةاإلدقانكنية كقضائية في الدعاكم 

  الضبط اإلدارمأف يشير باالستثناء أنو في مجاؿ  -عمى عدـ المشركعية ال المالئمة 
حينما يتصؿ األمر بالحريات العامة كجب أف يككف تدخؿ اإلدارة ألسباب جدية تبرره؛ بحيث 

كاسعة تتجاكز حدكد الرقابة العادية، كذلؾ ببحثو  اإلدارمتككف رقابة القاضي لقرار الضبط 
عمييا، ككف تمؾ الرقابة  بناءن كتقديره أىمية الكقائع كمدل تناسبيا مع القرار الضبطي المتخذ 

إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ كفي الكقت ذاتو حماية  اإلدارم تكفؿ اتجاه قرارات الضبط
 حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ.

حقكؽ  ال تكفؿ فقط حماية اإلدارمائية عمى مالئمة قرارات الضبط فالرقابة القض
نما ، أال تنحرؼ (ِ)تضمف ىذه الرقابة، في تقدير بعض الفقياء-أيضان -المكاطنيف كحرياتيـ، كا 

 عف غايتيا كىدفيا المحدد كىك المحافظة عمى النظاـ العاـ.   الضبط اإلدارمسمطة 
  

                                  
ىػػ المشار إليو:  ... إال أنو ال بد أف نكضح أف القضاء  ال َُِْ( لسنة َْٖجاء في حيثيات الحكـ في القضية رقـ )( (ُ

عمينا كال زاؿ في بداية السمـ ألف ىذا القضاء، يعني الرقابة عمى اإلدارة إذا خالفت كخرجت عمى القانكف العاـ، زاؿ جديدان 
 إنما يجب عمينا أف نحرص عمى كضع المبنات األكلى لمقضاء  بتأني كبدقة كبمكازنة حريصة عمى حقكؽ الطرفيف .   

 كما بعدىا.   ْالعاؿ: الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلدارم ، مرجع سابؽ، ص  عبد حسنيف د. محمد( (ِ
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 حــامتـاخل

تناكلنا في مقدمة ىذه الدراسة باننا سنختـ ىذه الدارسة بخاتمة تتضمف أىـ النتائج 
 كالتكصيات، كيمكف تفصيميا عمى النحك التالي: 

 النتائج:أىم : أولً 
 النصكص مراعاة الضبطية آخذه في االعتبار صالحياتيا اإلدارم الضبط تمارس سمطات -ُ

 مخالفة القاعدة القانكنية األعمى؛ ليا ال يجكز حيث القانكنية، القكاعد مف عمىالقانكنية األ
أك  التشريعية تخالؼ النصكص حيافبعض األ في اإلدارة ألف مطمقة ليست القاعدة ىذه لكف

 االستثنائية. لظركؼا ، السيما في حالةلذلؾ كجكد مبرر حالة في تعطؿ بعض أحكاميا
 كما صكرة قانكنية تأخذ فقد الضبطية، سمطاتيا في اإلدارة تستخدميا التي الكسائؿ تتنكع -ِ

لقكة المادية )التنفيذ استخداـ اكالقرارات الفردية،  ،المكائح((التنظيمية  القرارات ىك الحاؿ في
المباشر(، كما ييمنا مف ىذه الكسائؿ ىي لكائح الظركؼ االستثنائية التي تصدرىا اإلدارة 

 تحتاج إلى معالجة سريعة. حالة لمكاجية 
ازدادت أىمية مبدأ المشركعية نتيجة الزدياد تدخؿ الدكلة في مجاالت الحياة المختمفة، كلـ  -ّ

نما شمؿ مداه، حيث  ف الحياة العامة ال تسير عمى إيقتصر األمر عمى أىميتو فقط كا 
نما قد تكاجييا ظركؼ غير عادية تيدد نظاميا ،كتيرة كاحدة بحيث تصبح التشريعات  ،كا 

مكاجية تمؾ الظركؼ، كلكف ىذا ال يعني إلغاء مبدأ المشركعية، كلكنيا العادية عاجزة عف 
 المشركعية االستثنائية.طبؽ كت ،تكسع مف نطاقيا بحيث تتحمؿ اإلدارة مف ىذا المبدأ مؤقتان 

قد تصدر بناءن عمى أسباب غير مشركعة تيدد النظاـ العاـ،  اإلدارمإف قرارات الضبط  -ْ
كأف مبدأ المشركعية ىك مفيـك صالح في كؿ الظركؼ،  ،ريةكذلؾ لتممؾ اإلدارة سمطة تقدي

الظركؼ، حتى كلك تعارضت مع  ىذه التعامؿ مع سمطةالضبط  ىيئاتبحيث تممؾ 
 الشرعية العادية؛ إال أف نشاطيا يبقى شرعي ألنو يدخؿ في مجاؿ الشرعية االستثنائية.

في ممارستيا الضكابط  كأممتزمة بمجمكعة مف القيكد  اإلدارمالضبط  ىيئات -ٓ
بمبدأ المشركعية شأنيا في ذلؾ شأف كامؿ  سمطاتيا الختصاصاتيا، كتبعان لذلؾ تتقيد

ت اختصاص الضبط كىك حى نً ، كأف تمتـز باليدؼ الذم مف أجمو مي اإلداريةاألعماؿ 
 اإلخالؿ بو. كأالمحافظة عمى النظاـ العاـ كمنع انتياكو 

الظركؼ  المحيطة، السيما تتأثر اتساعان كضيقان بالظركؼ اإلدارمإف إجراءات الضبط  -ٔ
لذلؾ نييب  ،االستثنائية كما تتخذه اإلدارة مف إجراءات ال يقرىا القانكف في األحكاؿ العادية

 بالقضاء أف يحكـ رقابتو عمى تمؾ اإلجراءات كخاصة فيما يتعمؽ بامتياز التنفيذ المباشر.
عداد قضاة  اإلدارم الضبطالرقابة القضائية عمى سمطات  -ٕ بحاجة إلى تككيف كا 

 متخصصيف  في مجاؿ القضاء  لتحقيؽ رقابة أكثر نجاعة. 
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ألحكاـ  اؿالفعَّ  التطبيؽ جؿأ مف فعالة، قضائية لرقابة اإلدارم الضبط أعماؿ خضكع -ٖ
 التحقؽ عف طريؽ كذلؾ الحريات، لممارسة المقررة الضمانات عف الخركج كعدـ ،القانكف

 الخطر بيف التناسب كمدل التكييؼ القانكني، كسالمة لمكقائع المادم الكجكد صحة مف
  االستثنائية الظركؼ حالة في الضبطي كخاصة اإلجراء كبيف ،العاـ النظاـ ييدد الذم

 التوصيات:أىم : ثانياً 
سمطاتيا عدـ مخالفة القاعدة القانكنية األعمى،  ممارسة عند اإلدارم الضبط نكصي ىيئات -ُ

 التشريعية تخالؼ النصكص حيافبعض األ في اإلدارة ألف ؛مطمقة ليست القاعدة ىذه لكف
 االستثنائية. لظركؼ، السيما في حالة الذلؾ كجكد مبرر حالة في أك تعطؿ بعض أحكاميا

المتمثمة في المحافظة عمى  ،باألىداؼ المحددة ليا اإلدارمالضبط  ىيئاتضركرة التزاـ  -ِ
، فإذا استيدفت أغراض أخرل كاف سمككيا معيبان ستقر عميياالنظاـ العاـ بمدلكالتو الم

 باالنحراؼ بالسمطة.
أف تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة مف أجؿ  اإلدارمالضبط ىيئات يقترح الباحث عمى  -ّ

الحاالت  نصكص قانكنية استثنائية مف أجؿ مكاجيةمجأ إلى اإلبقاء عمى سالمة الدكلة، فت
، فإذا ما انتيت ىذه الحاالت المضطربة تتـ التي تحتاج إلى معالجة سريعة االستثنائية

  العكدة لتطبيؽ القكاعد العادية. 
عمى الرغـ مف تممؾ اإلدارة سمطة تقديرية كأف مبدأ المشركعية ىك مفيـك صالح في كؿ  -ْ

الظركؼ، حتى كلك تعارضت  ىذه التعامؿ معسمطة الضبط  ىيئاتالظركؼ، بحيث تممؾ 
 االستثنائية. طبقان لممشركعية الشرعية العادية؛ إال أف نشاطيا يبقى شرعيمع 

ممارستيا  عندالضكابط  كأأف تمتـز بمجمكعة مف القيكد  اإلدارمالضبط  ىيئاتيجب عمى  -ٓ
، اإلدارية، كتبعان لذلؾ تتقيد بمبدأ المشركعية شأنيا في ذلؾ شأف كامؿ األعماؿ سمطاتيال

 العاـ. المحافظة عمى النظاـالمخصص ليا، أال كىك  كأف تمتـز باليدؼ
تتأثر اتساعان كضيقان بالظركؼ االستثنائية كما تتخذه  اإلدارمإذا كانت إجراءات الضبط  -ٔ

اإلدارة مف إجراءات ال يقرىا القانكف في األحكاؿ العادية؛ لذلؾ نييب بالقضاء أف يحكـ 
 بامتياز التنفيذ المباشر.فيما يتعمؽ  كخاصةن  ،رقابتو عمى تمؾ اإلجراءات

 اإلدارم مرقابة القضائية عمى سمطات الضبطنكصي المشرع اليمني إعطاء أىمية أكثر ل -ٕ
عداد قضاة متخصصيف في  اإلدارمعمكمان كقرارات الضبط  خصكصان؛ كذلؾ في تككيف كا 

 أكثر فاعمية.  اإلداريةالنزاعات  مجاؿ
جؿ التطبيؽ ألحكاـ أالة، مف لرقابة قضائية فعَّ  اإلدارمعماؿ الضبط أع ك ضركرة خض -ٖ

كعدـ الخركج عف الضمانات المقررة لممارسة الحريات، كذلؾ عف طريؽ التحقؽ  ،القانكف
مف صحة الكجكد المادم لمكقائع كسالمة التكييؼ القانكني، كمدل التناسب بيف الخطر 

  في حالة الظركؼ االستثنائية. كخاصةن  ،الضبطي اإلجراءكبيف  ،الذم ييدد النظاـ العاـ
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 الدراســـةص ـــخــلـم
األمػـ المتحػػدة،  بإشػػراؼفػي الػيمف لمسػػمطة بعػد عشػر سػػنكات مػف بػدء االنتقػػاؿ السياسػي  

كبعػػد مػػا يقػػارب الخمػػس سػػنكات مػػف التػػدخؿ العسػػكرم لػػدكؿ التحػػالؼ بقيػػادة المممكػػة العربيػػة 
لمسػػمـ كاألمػػف َُِٓمػػارس  ِٔالسػػعكدية، فػػي  ـ، كلمعمػػـ أف الحالػػة فػػي الػػيمف تشػػكؿ تيديػػدا ن

 الدكلييف في المنطقة.
فػػي قضػػايا الػػيمف  كمػػف المالحػػظ أف األمػػـ المتحػػدة فقػػدت دكرىػػا المركػػزم كالعػػب رئيسػػي

الدكر األساسي في تحديد مسػار الممػؼ  -حاليان -كممفيا الدكلي، لتترؾ المجاؿ لتمعب السعكدية
 أك عبر حمفائيا في مجمس األمف الدكلي. . كتتصدر الممؼ مباشرةن اليمني دكليان 

كمػػف الكاضػػح فػػي الػػيمف أف األمػػـ المتحػػدة تكاجػػو ميمػػة صػػعبة فػػي إرسػػاء عمميػػة يتفػػػؽ 
الجميع في المجتمع الدكلي، كلقد أصبحت ىػذه العمميػة كمػا يقػـك بػو دكر األمػـ المتحػدة عمييا 

 بشكؿ عاـ، كخاصة عمى مستكل مجمس األمف، ممعبنا لمتنافسات عبر الصراع في اليمف.
 األطػػراؼإذا لػـ تتكصػؿ ” مزيػد مػف الخطػكات“كعميػو فقػد أعمػف المجمػس اسػتعداده التخػاذ 

ء الصػراع بينيمػا، بمػا فييػا اسػتخداـ البنػد السػابع مػف ميثػاؽ األمػـ باليمف إلى حؿ جذرم إلنيا
 المتحدة الذم يسمح باستخداـ القكة، أك العقكبات االقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

الػدكلي العديػد مػف القػرارات فيمػا يخػص النػزاع بػاليمف، كطالبػت  األمػفكما اصدر مجمس 
مفاكضػات السػالـ التػي يرعاىػا المبعػكث  الخػاص بػاالنخراط فػي  األطراؼىذه القرارات جميع 

 لألمـ المتحدة إلى اليمف. 
كبما أف المفاكضات اليمنية/اليمنية،  تجرم في إطار القانكف الدكلي كبمساعي مف األمػـ 
المتحػػػدة إليجػػػاد حمػػػكؿ دبمكماسػػػية كسياسػػػية ال تتعػػػارض مػػػع مبػػػادئ كشػػػركط القػػػانكف الػػػدكلي، 

بحػػػث يسػػػعى إلػػػى دراسػػػة كتحميػػػؿ المرجعيػػػات القانكنيػػػة التػػػي كالمصػػػمحة الكطنيػػػة، فػػػإف ىػػػذا ال
 انطمقت منيا المفاكضات اليمنية، كمدل مكائمتيا مع نصكص كقكاعد القانكف الدكلي.

كعميػو فقػد مػػرت المفاكضػات اليمنيػػة/ اليمنيػة بعػػدة محطػات كمسػػارات سياسػية كاقتصػػادية 
نسانية، بدأن  كيد، سكؼ يػتـ بيانيػا مػف خػالؿ ىػذه مف جنيؼ ثـ إلى الككيت ثـ الس كعسكرية، كا 

 دراسييف كما يمي: مطمبيفالدراسة، كالتي تـ تقسيميا إلى 
 : االطار العاـ لممفاكضات في القانكف الدكلي.األكؿ المطمب
 .اليمنية لألزمةالثاني: المرجعيات القانكنية كالسياسية  المطمب
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ABSTRACT 

 
       Ten years after the start of the political transition in Yemen led by the United 

Nations, and after nearly five years of military intervention by the coalition countries led by 
the Kingdom of Saudi Arabia, on March 26, 2015, knowing that the situation in Yemen 
constitutes a threat to international peace and security in the region. 

      It is noticeable that the United Nations lost its central role as a major 
player in Yemen's issues and its international file, leaving the space for Saudi Arabia to play 
- currently - the primary role in determining the course of the Yemeni file internationally. 
And it tops the file directly or through its allies in the UN Security Council. 

It is clear in Yemen that the United Nations is facing a difficult task in establishing a 
process agreed upon by everyone in the international community, and this process and what 
the role of the United Nations in general does, and especially at the level of the Security 
Council, has become a playground for competitions across the conflict in Yemen. 

Accordingly, the Council declared its readiness to take "more steps" if the parties in 
Yemen did not reach a radical solution to end the conflict between them, including the use 
of Article Seven of the United Nations Charter which permits the use of force or economic 
sanctions to impose the implementation of decisions. 

The UN Security Council has also issued many decisions regarding the conflict in 
Yemen, and these resolutions called on all parties to engage in peace negotiations sponsored 
by the UN Special Envoy to Yemen. 

Since the Yemeni / Yemeni negotiations are taking place within the framework of 
international law and with the endeavors of the United Nations to find diplomatic and 
political solutions that do not conflict with the principles and conditions of international law 
and the national interest, this research seeks to study and analyze the legal references from 
which the Yemeni negotiations were launched, and their compatibility with the texts And 
the rules of international law. 

Accordingly, the Yemeni / Yemeni negotiations have passed through several political, 
economic, military, and humanitarian stations and paths, starting from Geneva, then to 
Kuwait and then Sweden, which will be explained through this study, which was divided 
into two academic topics as follows: 

The first topic: the general framework for diplomatic negotiations in international law. 
The second topic: the founding legal framework for the Yemeni negotiations and their 

course. 
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 :ةـــدمـــكامل
شػػػػػيدت بػػػػػدايات القػػػػػرف العشػػػػػريف تحسػػػػػنان ممحكظػػػػػان إلػػػػػى حػػػػػد كبيػػػػػر فػػػػػي عالقػػػػػات الػػػػػدكؿ 

أجيػػػػػػزة دكليػػػػػػة لمسػػػػػػير عمػػػػػػى السػػػػػػالـ العػػػػػػالمي كحػػػػػػؿ  أنشػػػػػػئتمػػػػػػع بعضػػػػػػيا الػػػػػػبعض، فقػػػػػػد 
المنازعػػػػات بالكسػػػػائؿ السػػػػػممية، كالدبمكماسػػػػية، كمػػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه الكسػػػػػائؿ المفاكضػػػػات، حيػػػػػث 

يـ بصػػػػػػػفة رسػػػػػػػمية، كمػػػػػػػزكديف تجػػػػػػػرم عمميػػػػػػػة المفاكضػػػػػػػات بػػػػػػػيف أشػػػػػػػخاص يمثمػػػػػػػكف بمػػػػػػػدان
بكثػػػػػػػػائؽ تفػػػػػػػػكيض تحمػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػابع الدكلػػػػػػػػة يطمػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػييـ اسػػػػػػػػـ المنػػػػػػػػدكبيف أك الممثمػػػػػػػػيف أك 

الحاجػػػػػة ممحػػػػػة ألف تقػػػػػـك األمػػػػػـ المتحػػػػػدة بعمػػػػػؿ  أصػػػػػبحتكألجػػػػػؿ ىػػػػػذا، فقػػػػػد  المتفاكضػػػػػيف.
كبيػػػػػػػر لحػػػػػػػؿ األزمػػػػػػػات كالمشػػػػػػػاكؿ بػػػػػػػيف الػػػػػػػدكؿ قبػػػػػػػؿ أف تتفػػػػػػػاقـ كتتحػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػى صػػػػػػػراعات 

ر عمػػػػػى الػػػػػدكؿ، بػػػػػؿ عمػػػػػى المنازعػػػػػات التػػػػػي تحػػػػػدث داخػػػػػؿ كحػػػػػركب، كلػػػػػيس األمػػػػػر يقتصػػػػػ
لػػػػى انتيػػػػاؾ حقػػػػكؽ  الدكلػػػػة الكاحػػػػدة، كالتػػػػي قػػػػد تصػػػػؿ إلػػػػى تيديػػػػد األمػػػػف كالسػػػػالـ الػػػػدكلييف، كا 

 السمـ أك أثناء النزاع المسمح. أثناء سكاءن ، اإلنساف
كعميػػػػو فػػػػإف المفاكضػػػػػات الدكليػػػػة تأخػػػػػذ مكانػػػػة بػػػػارزة فػػػػػي السػػػػاحة الدكليػػػػػة كبػػػػديؿ عػػػػػف 
اسػػػػػتخداـ القػػػػػكة، كتراجػػػػػع لػػػػػنيج الحػػػػػكار، كيضػػػػػؿ التفػػػػػاكض أداة رئيسػػػػػة ال غنػػػػػى عنيػػػػػا إلدارة 

لتسػػػػػػكية الصػػػػػراعات أك إلدارة حػػػػػػاالت التعػػػػػاكف الالمحػػػػػػدكدة بػػػػػػيف  سػػػػػكاءن العالقػػػػػات الدكليػػػػػػة، 
 الكيانات الدكلية المتعددة. 

كمػػػػف الكاضػػػػػح فػػػػي الػػػػػيمف أف األمػػػػـ المتحػػػػػدة تكاجػػػػو ميمػػػػػة صػػػػعبة فػػػػػي إرسػػػػاء عمميػػػػػة 
 سالـ يتفؽ عمييا جميع الفرقاء السياسييف، كالالعبيف الدكلييف. 

كمػػػػػف المعػػػػػركؼ أف النػػػػػزاع المسػػػػػمح بػػػػػيف األطػػػػػراؼ اليمنيػػػػػة المتصػػػػػارعة قػػػػػد بػػػػػدأ  فػػػػػي 
الكضػػػػع فأصػػػػبح أكثػػػػر ـ، متػػػػأثرة بثػػػػكرات مػػػػا سػػػػمي بػػػػالربيع العربػػػػي، ثػػػػـ تطػػػػكر َُُِعػػػػاـ 

ـ، بعػػػػػد قيػػػػػاـ دكؿ لتحػػػػػالؼ العربػػػػػي بالتػػػػػدخؿ العسػػػػػكرم فػػػػػي الػػػػػيمف َُِٓ/ّ/ِٔسػػػػػكءا فػػػػػي 
الػػػػػػدكلي المتعمقػػػػػػة  األمػػػػػػفمؤسسػػػػػػيف ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى حجيػػػػػػة قػػػػػػرارات مجمػػػػػػس  إنػػػػػػذاردكف سػػػػػػابؽ 

بػػػػاليمف، حيػػػػث تػػػػـ انعقػػػػاد جمسػػػػة لمجمػػػػس األمػػػػف، التخػػػػاذ قػػػػرار بشػػػػأف الكضػػػػع فػػػػي الػػػػيمف، 
.كىػػػػك (ُ)العديػػػػد مػػػػف القػػػػرارات ذات الصػػػػمة بيػػػػذا المكضػػػػكعكقػػػػد اسػػػػتجاب المجمػػػػس، كأصػػػػدر 

 ما سيتـ التطرؽ إلى تمؾ القرارات الحقان، كمف خالؿ تقسيمات ىذه الكرقة البحثية.

                                  
 القرارات التالية: أىميا( أصدر مجمس األمف العديد مف القرارات ذات الصمة بيذا المكضكع، كاف مف (ُ

 ـَُُِ( لسنة َُِْالقرار رقـ ) -
 ـ. َُِِيكنيك/ حزيراف  ُِ( في َُِٓقرار مجمس األمف رقـ ) -
 ـ. َُِْفبراير/ شباط  ِٔ( في َُِْقرار مجمس األمف رقـ ) -
 ـ.َُِٓشباط / فبراير   ُٓ( في َُِِقرار مجمس األمف رقـ ) -
 ـ.َُِٓشباط / فبراير  ِْ( في َِِْقرار مجمس األمف رقـ ) -
 ـ.َُِٓنيساف/ أبريؿ  ُْ( في ُِِٔقرار مجمس األمف رقـ ) -
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 : مشكمة البحث:أولً 
 -تكمف مشكمة البحث في إثارة التساؤالت األتية:

 ما مدل فعالية المرجعية القانكنية لممفاكضات اليمنية/اليمنية؟ -
 ألحكاـ القانكف الدكلي العاـ؟ كفقان ما مفيـك المفاكضات الدكلية كما أركانيا  -
 ما المرجعيات القانكنية التي ارتكزت عمييا المفاكضات اليمنية/اليمنية؟ -
 ما دكر األمـ المتحدة كمف إلييا في إدارة المفاكضات اليمنية/اليمنية؟ -
دـ التكصػػػػػؿ إليجػػػػػاد حػػػػػؿ محاكلػػػػػة معرفػػػػػة الجيػػػػػة المسػػػػػئكلة عػػػػػف فشػػػػػؿ المفاكضػػػػػات كعػػػػػ -

 لألزمة اليمنية؟ مع محاكلة تقديـ حمكؿ ليا، برؤية قانكنية محايدة.
 ىمية الموضوع ودوافع البحث:: أثانياً 

 :اآلتيتأتي أىمية البحث مف خالؿ 
 القانكني التي قامت عميو المفاكضات اليمنية. األساسبياف  -
النزاعػػػػػػػػات المحميػػػػػػػػة  إنيػػػػػػػػاءتكضػػػػػػػػح أىميػػػػػػػػة المفاكضػػػػػػػػات كػػػػػػػػأداة دكليػػػػػػػػة كدكرىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي  -

 كالدكلية بالكسائؿ السممية.
التحميػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػانكني كالسياسػػػػػػػػػي لمسػػػػػػػػػار المفاكضػػػػػػػػػات اليمنيػػػػػػػػػة / اليمنيػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ  -

 مراحميا.
إلػػػػػػػى فشػػػػػػػؿ بعػػػػػػػض مػػػػػػػف المفاكضػػػػػػػات  أدتكالػػػػػػػدكافع التػػػػػػػي  األسػػػػػػػبابالكقػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػى  -

اليمنيػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػف المعرقػػػػػػػػؿ لعػػػػػػػػدـ تنفيػػػػػػػػذ مخرجػػػػػػػػات مػػػػػػػػا تػػػػػػػػـ االتفػػػػػػػػاؽ عميػػػػػػػػو فػػػػػػػػي تمػػػػػػػػؾ 
 ت. المفاكضا

محاكلػػػػػة تقػػػػػديـ رؤيػػػػػػة مسػػػػػتقبمية ألم عمميػػػػػػة تفػػػػػاكض قادمػػػػػػة، مػػػػػف خػػػػػػالؿ مػػػػػا تكصػػػػػػمنا  -
 إليو مف نتائج، كتكصيات بيذه البحث.

 تقديـ تحميؿ قانكني كسياسي لمسار المفاكضات اليمنية/ اليمنية بكؿ مراحميا. -
 :: أىدار البحثثالثاً 
 كف الدكلي العاـ.ألحكاـ القان كفقان بياف مفيـك المفاكضات اليمنية كأركانيا  -
 بياف المرجعيات القانكنية التي ارتكزت عمييا المفاكضات اليمنية/ اليمنية. -
 تكضيح مسارات المفاكضات اليمنية كمراحميا. -
 بياف دكر األمـ المتحدة في إدارة المفاكضات اليمنية/اليمنية كمف إلييا. -
 بياف أسباب فشؿ المفاكضات لحؿ األزمة اليمنية. -
 نية لحؿ األزمة اليمنية عبر المفاكضات.كضع رؤية قانك  -
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 : تساؤلت البحث:راب اً 
 ما نتائج كمخرجات المفاكضات اليمنية/ اليمنية؟  -
 الحمكؿ الفعالة لمحالة اليمنية؟ إيجادىؿ تقـك األمـ المتحدة بدكرىا في  -
مػػػػػػا الحمػػػػػػكؿ كالمعالجػػػػػػات القانكنيػػػػػػة التػػػػػػي مػػػػػػف شػػػػػػأنيا أف تنيػػػػػػي الصػػػػػػراع الػػػػػػدائر فػػػػػػي  -

 اليمف؟
 : منيج البحث وأدواتو:خامساً 
اعتمػػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػػة بدرجػػػػػػػػة أساسػػػػػػػػية عمػػػػػػػػى: المػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػفي كالمػػػػػػػػنيج التحميمػػػػػػػػي  

المتحػػػػػدة، كقػػػػػرارات مجمػػػػػس  األمػػػػػـاالسػػػػػتداللي لنصػػػػػكص كقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي، كميثػػػػػاؽ 
 الدكلي المتعمقة باليمف، كالتي ليا عالقة بيذه الدراسة. األمف
أمػػػػا أداة البحػػػػث فتتمثػػػػؿ فػػػػي إتبػػػػاع ىػػػػذيف المنيجػػػػيف كالمػػػػذاف يتيحػػػػاف دراسػػػػة لكصػػػػؼ  

 حالة األزمة اليمنية، كما يجرم فييا بصكرة أكثر بيانا. 
 : خطة البحث:سادساً 

كمػػػػا  أساسػػػػييف مطمبػػػػيفألىػػػػداؼ البحػػػػث نقسػػػػمو إلػػػػى  إلػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ، كتحقيقػػػػان  اسػػػػتنادان 
 يمي:

 ات في القانون الدولي.: الطار ال ام لممقاوضا ولالمطمب 
 الثاني: المرج يات القانونية والسياسية لالزمة اليمنية.المطمب 
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 األَل ادلغهة
 انعاو نهمفاَضاخ يف انقاوُن انذَيل اإلعار

  
تيػػػػػا بػػػػػالطرؽ السػػػػػممية، كلػػػػػـ اتمتػػػػػـز الػػػػػدكؿ فػػػػػي القػػػػػانكف الػػػػػدكلي الحػػػػػديث بتسػػػػػكية منازع

المتحػػػػػػدة، حيػػػػػػث كػػػػػػاف لمػػػػػػدكؿ حريػػػػػػة تسػػػػػػكية يكػػػػػػف ىػػػػػػذا االلتػػػػػػزاـ قائمػػػػػػان قبػػػػػػؿ ميثػػػػػػاؽ األمػػػػػػـ 
تيػػػػػػا عػػػػػػف طريػػػػػػؽ القػػػػػػكة العسػػػػػػكرية، بػػػػػػؿ إف ىػػػػػػذه القػػػػػػكة كاسػػػػػػتخداميا كانػػػػػػت مػػػػػػف أىػػػػػػـ امنازع

مظػػػػػػاىر السػػػػػػيادة. كتنقسػػػػػػـ كسػػػػػػائؿ التسػػػػػػكية السػػػػػػممية إلػػػػػػى كسػػػػػػائؿ مباشػػػػػػرة بػػػػػػيف األطػػػػػػراؼ 
 المتنازعة مثؿ المفاكضات كالتحقيؽ كالقضاء كالتحكيـ.

 التالييف:الفرعيف إلى  لمطمباكعميو فقد تـ تقسيـ ىذا  
 : ماىية المفاكضات في القانكف الدكلي.األكؿ الفرع
 القانكني لممفاكضات الدكلية. األساسالثاني: الفرع 

 ا ول القرع

 ماىية المقاوضات في القانون الدولي
كذلؾ عمى النحك  ،مف خالؿ ىذا المطمب سيتـ تكضيح مفيـك المفاكضات كأركانيا

 التالي:
 المقيوم ال ام لممقاوضات: :أولً 
 التعريف اللغوي للمفاوضات: -ُ

مفيػػػػػػػـك مصػػػػػػػطمح المفاكضػػػػػػػة فػػػػػػػي المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة يعنػػػػػػػي المراكضػػػػػػػة، كىػػػػػػػك مصػػػػػػػطمح 
شػػػػػػاع اسػػػػػػتعمالو فػػػػػػي المعػػػػػػامالت التجاريػػػػػػة، كتحديػػػػػػدان فػػػػػػي معػػػػػػامالت البيػػػػػػع كالشػػػػػػراء، كفػػػػػػي 

 .(ُ)عمميات المزايدة كالمناقصة
فالتفػػػػػػاكض ىػػػػػػك كسػػػػػػيمة يػػػػػػتـ اسػػػػػػتخداميا مػػػػػػف قبػػػػػػؿ األطػػػػػػراؼ المشػػػػػػاركيف فػػػػػػي العمميػػػػػػة 

إلػػػػػى مػػػػػا يجمػػػػػع بيػػػػػنيـ مػػػػػف  اسػػػػػتنادان التفاكضػػػػػية، بقصػػػػػد تنظػػػػػيـ كتنميػػػػػة عالقػػػػػاتيـ المتبادلػػػػػة 
 .(ِ)مصالح مشتركة

  
                                  

 عمى الرابط االتي: القانكف الدكلي، بحث منشكر( أ. د ميمكد الميذبي: المفاكضة في (ُ
https://qawaneen.blogspot.com/2010/06/blog-post_6037.html 

 ـََِِ/ّ/ُٓتاريخ الدخكؿ:
 ،، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف(االشخاص ،المصادر ،( د. سييؿ حسيف الفتالكم، القانكف الدكلي العاـ )التعريؼ(ِ
 .ُِٓـ، صََِٗ، ُط

https://qawaneen.blogspot.com/2010/06/blog-post_6037.html
https://qawaneen.blogspot.com/2010/06/blog-post_6037.html
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 المفهوم الدبلوماسي للمفاوضات: -ِ

كذلؾ الرتباط المسألة بآليات العمؿ  ،الدبمكماسية :اقترب مفيـك التفاكض مف معنى
 .(ُ)الخارجي لمدكلة

فقػػػػػػد جػػػػػػاء مفيػػػػػػـك المفاكضػػػػػػات فػػػػػػي القػػػػػػامكس الدبمكماسػػػػػػي) أف المفاكضػػػػػػات ال تمثػػػػػػؿ 
نمػػػػػا  -فحسػػػػػب  - سػػػػػبب كجػػػػػكد الممثػػػػػؿ الدبمكماسػػػػػي بصػػػػػفتو رئيسػػػػػان لمبعثػػػػػة الدبمكماسػػػػػية، كا 

ضػػػػػػػعة لعمميػػػػػػػة تمثػػػػػػػؿ جػػػػػػػكىر الدبمكماسػػػػػػػية كميػػػػػػػا، ككػػػػػػػؿ أشػػػػػػػكاؿ كجكانػػػػػػػب الدبمكماسػػػػػػػية خا
 التفاكض(.

 المفهوم القانوني للمفاوضات الدولية:  -ّ

تبػػػػػادؿ كجيػػػػات النظػػػػػر فيمػػػػا بػػػػػيف ممثمػػػػي شخصػػػػػيف مػػػػػف  :يقصػػػػد بالمفاكضػػػػػة ) قانكنػػػػان(
ا، فإنمػػػػػا ىػػػػػي مػػػػػف قبيػػػػػؿ التجريػػػػػد، فإنػػػػػو مػػػػػأشػػػػػخاص القػػػػػانكف الػػػػػدكلي العػػػػػاـ، كمػػػػػا فػػػػػي حكمي

لػػػػػدكلي العػػػػػاـ، إنمػػػػػا تػػػػػتـ يتعػػػػػيف أف نقبػػػػػؿ بحقيقػػػػػة أف العالقػػػػػات مػػػػػا بػػػػػيف أشػػػػػخاص القػػػػػانكف ا
عبػػػػػػر أشػػػػػػخاص طبيعيػػػػػػيف مخػػػػػػكليف حػػػػػػؽ تمثيػػػػػػؿ تمػػػػػػؾ الكحػػػػػػدات القانكنيػػػػػػة، كيقتصػػػػػػر حػػػػػػؽ 

عمػػػػػػػػػى األجيػػػػػػػػػزة التنفيذيػػػػػػػػػة ) الحككمػػػػػػػػػات(،  -كبشػػػػػػػػػكؿ كاضػػػػػػػػػح  -مباشػػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػػذه الميمػػػػػػػػػة 
كممثمػػػػػػػػػييـ المفكضػػػػػػػػػيف قانكنػػػػػػػػػان، فيػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف يتحػػػػػػػػػدث باسػػػػػػػػػـ الدكلػػػػػػػػػة، أك باسػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػخص 

 .(ِ)االعتبارم
ـ، عمػػػػػى مػػػػػنح ُٗٔٗاتفاقيػػػػػة فينػػػػػا لقػػػػػانكف المعاىػػػػػدات لمعػػػػػاـ  ( مػػػػػفٕكتػػػػػنص المػػػػػادة )

يمثمػػػػػكف دكليػػػػػـ لػػػػػدييا حيػػػػػث رؤسػػػػػاء البعثػػػػػات الدبمكماسػػػػػية صػػػػػالحية التفػػػػػاكض مػػػػػع الػػػػػدكؿ، 
دكف حاجػػػػػة إلػػػػػى تفػػػػػكيض خػػػػػاص بػػػػػذلؾ، كمػػػػػا نصػػػػػت عمػػػػػى مػػػػػنح ىػػػػػذه الصػػػػػالحية لممثمػػػػػي 

المنظمػػػػػات  الػػػػػدكؿ لػػػػػدل المنظمػػػػػات الدكليػػػػػة بالنسػػػػػبة إلػػػػػى المعاىػػػػػدات المقترحػػػػػة فػػػػػي إطػػػػػار
 .(ّ)المعتمديف لدييا

كفػػػػػػػي مثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه الحػػػػػػػاالت يكتفػػػػػػػي المفػػػػػػػاكض بإبػػػػػػػداء مكافقتػػػػػػػو المبدئيػػػػػػػة )أك التكقيػػػػػػػع 
كالتعيػػػػػد بعرضػػػػػو عمػػػػػى السػػػػػمطات المختصػػػػػة  ،بػػػػػاألحرؼ األكلػػػػػى( عمػػػػػى االتفػػػػػاؽ الػػػػػذم تػػػػػـ

 في دكلتو.
  

                                  
،  اإلسكندرية( د. ىشاـ محمكد االقداحي، عمـ التفاكض الدكلي كاالتصاؿ الدبمكماسي، مؤسسة شباب الجامعة، (ُ

 .ُِِـ، صََُِ
 ( أ. د ميمكد الميذبي، المفاكضة في القانكف الدكلي، مرجع سابؽ.(ِ
 -ََِْ ،ٓكالككارث، دار النيضة العربية، القاىرة، ط كاألزمات اإلنسانيمحمد العناني، القانكف الدكلي  إبراىيـ( أ. د. (ّ

 .َِّـ، صََِٓ
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 : أركان المقاوضات:ثانياً 
يتضح مف خالؿ المفاىيـ السابقة أف عممية المفاكضات اغمبيا ال تخمكا مف عدد مف 

 :(ُ)التي تقـك عمييا أم مفاكضات، كىي كما يمي األركاف
مػػػػػػػػا تػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػيف طػػػػػػػػرفيف أك أكثػػػػػػػػر، كقػػػػػػػػد تسػػػػػػػػير  عػػػػػػػػادةن أطػػػػػػػػراؼ المفاكضػػػػػػػػة:  -ُ

 .(2)بتبادؿ المذكرات أك تجرم كتابةن  المباحثات شفييان 
كميػػػػة  ةالبػػػػد مػػػػف كجػػػػكد مكضػػػػكع مػػػػا متنػػػػازع عميػػػػو بصػػػػكر كجػػػػكد نػػػػزاع حقيقػػػػي:  -ِ

 أك ىناؾ بعض النقاط مختمفيف حكليا لنفس المكضكع.
الفتػػػػػرة الزمنيػػػػػػة لممفاكضػػػػػػات: لػػػػػيس ىنػػػػػػاؾ زمػػػػػػف محػػػػػدد إلنجػػػػػػاز المفاكضػػػػػػات،  -ّ

فقػػػػػد تنتيػػػػػي خػػػػػالؿ جمسػػػػػة كاحػػػػػدة أك جمسػػػػػتيف، كفػػػػػي يػػػػػـك أك ثالثػػػػػة أيػػػػػاـ كحػػػػػد 
ت، كمػػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ مػػػػع ادنػػػػى، كقػػػػد تطػػػػكؿ لتصػػػػؿ إلػػػػى سػػػػنو أك عػػػػدت سػػػػنكا

 المفاكضات اليمنية السعكدية.
لػػػػػػػػيس إلجػػػػػػػػراء المفاكضػػػػػػػػات شػػػػػػػػكالن محػػػػػػػػددان يػػػػػػػػتـ إتباعػػػػػػػػو، فػػػػػػػػاألمر متػػػػػػػػركؾ  -ْ

 .(3)لممتفاكضيف
مػػػػػػا قبػػػػػػؿ المفاكضػػػػػػات: يجػػػػػػب قبػػػػػػؿ الػػػػػػدخكؿ فػػػػػػي أم عمميػػػػػػة تفػػػػػػاكض أف يػػػػػػتـ  -ٓ

تحديػػػػد طبيعػػػػة النػػػػزاع كحصػػػػر أسػػػػبابو، كالتأكػػػػد مػػػػف مالءمػػػػة الظػػػػركؼ إلجػػػػراء 
يػػػػػار الكقػػػػػت المناسػػػػػب لبػػػػػدء عمميػػػػػة التفػػػػػاكض، كتييئػػػػػة الكثػػػػػائؽ التفػػػػػاكض، كاخت

 كالمستندات المتعمقة بالنزاع كدراستيا بجدية قبؿ بدء المفاكضات.
الرغبػػػػػػػة الكاممػػػػػػة مػػػػػػػف قبػػػػػػؿ أطػػػػػػػراؼ النػػػػػػػزاع  إبػػػػػػداء ي:تعنػػػػػػػك اإلرادة الضػػػػػػمنية:  -ٔ

أك ضػػػػػغط مػػػػػف أم طػػػػػرؼ  إكػػػػػراهلمجمػػػػكس عمػػػػػى طاكلػػػػػة المفاكضػػػػػات مػػػػػف دكف 
تفاكضػػػػػػػػة أك كمييمػػػػػػػػا، بمعنػػػػػػػػى أف األطػػػػػػػػراؼ قبمػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى أحػػػػػػػػد األطػػػػػػػػراؼ الم

العمميػػػػػة التفاكضػػػػػية بمحػػػػػض إرادتيػػػػػا، كمػػػػػا يجػػػػػب أف تتميػػػػػز بالسػػػػػرية كالكتمػػػػػاف 
إلبعادىػػػػػػػػا عػػػػػػػػف التػػػػػػػػأثيرات الخارجيػػػػػػػػة، كبسػػػػػػػػرعة اإلجػػػػػػػػراء كاإلنجػػػػػػػػاز لتيدئػػػػػػػػة 

 .(4)التكتر الذم ساد العالقات بيف األطراؼ

                                  
( محمد ثابت حسنيف، المفاكضات الدكلية: رؤية عممية كاقعية، المركز الديمقراطي العربي، تاريخ النشر أكتكبر (ُ

 ـ.ََِِ/ّ/ُٓتاريخ الدخكؿ:. https://democraticac.de/?p=57124ـ، متاح عمى الرابط االتي: َُِٖ
 دم مسعكد، آليات التفاكض في القانكف الدكلي، مقاؿ منشكر عمى الرابط اإللكتركني االتي:( أمؿ عبد اليا(ِ

http://www.dampress.net/?6 
 ـ.ََِِ/ّ/ُٔتاريخ زيارة المكقع:

 .ٖٓـ، صََُِ، القاىرة، ( أ. د. ابراىيـ محمد العناني، القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية(ّ
( استخدمت الكاليات المتحدة ىذا األسمكب مع فيتناـ الشمالية عندما عمدت أثناء المفاكضات إلى شف غارات كحشية (ْ

 =                                               بقصد التكصؿ إلى إيقاؼ الحرب التي كانت كباالن عمى كاشنطف. 

https://democraticac.de/?p=57124
http://www.dampress.net/?6
http://www.dampress.net/?6
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نيايػػػػة المفاكضػػػػات: يتكقػػػػؼ نجػػػػاح المفاكضػػػػات فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف األحيػػػػاف عمػػػػى  -ٕ
مػػػػػدل مػػػػػا يقدمػػػػػو األطػػػػػراؼ مػػػػػف تنػػػػػازالت، كانتيػػػػػاء المفاكضػػػػػات بنجػػػػػاح يسػػػػػفر 

كثيقػػػػػػة )تسػػػػػػمى بيانػػػػػػان مشػػػػػػتركان( مكقعػػػػػػة مػػػػػػف األطػػػػػػراؼ تتضػػػػػػمف  إصػػػػػػدارعػػػػػػف 
شػػػػركط االتفػػػػاؽ أك البنػػػػكد األساسػػػػية لمتسػػػػكية، كفػػػػي حػػػػاؿ انتيػػػػت المفاكضػػػػات 

فػػػػػػاف األطػػػػػػراؼ المعنيػػػػػػة تصػػػػػػدر بيانػػػػػػا بصػػػػػػكرة منفػػػػػػردة أك مجتمعػػػػػػة بالفشػػػػػػؿ، 
تعمػػػػف فيػػػػو فشػػػػؿ المفاكضػػػػات كاحيانػػػػا تتػػػػرؾ البػػػػاب مفتكحػػػػا إذا كػػػػاف فػػػػي نيتيػػػػا 
العػػػػػػكدة إلػػػػػػى  التفػػػػػػاكض أك إلفسػػػػػػاح المجػػػػػػاؿ لطػػػػػػرؼ ثالػػػػػػث لتقريػػػػػػب كجيػػػػػػات 

 .(1)النظر

 الثاني القرع

 ا ساس القانوني لممقاوضات الدولية
 ا مم المتحدة:  أدبيات: المقاوضات في أولً 

تػػػػأتي أىميػػػػة المفاكضػػػػات فػػػػي ككنيػػػػا تسػػػػاىـ فػػػػي تحقيػػػػؽ أىػػػػـ مقاصػػػػد كمبػػػػادئ ميثػػػػاؽ 
األمػػػػػـ المتحػػػػػدة فيمػػػػػػا يتعمػػػػػؽ بصػػػػػكف السػػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف كبتعزيػػػػػػز التعػػػػػاكف فيمػػػػػا بػػػػػػيف 
 الػػػػػدكؿ، كلػػػػػذلؾ ينبغػػػػػي عمػػػػػى الػػػػػدكؿ أف تسترشػػػػػد بمبػػػػػادئ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي ذات الصػػػػػمة فػػػػػي
مفاكضػػػػاتيا، كذلػػػػؾ نظػػػػػران لمػػػػدكر اليػػػػاـ الػػػػػذم يمكػػػػف أف تؤديػػػػو المفاكضػػػػػات البنػػػػاءة كالفعالػػػػػة 
فػػػػػي تحقيػػػػػؽ مقاصػػػػػد الميثػػػػػاؽ عػػػػػف طريػػػػػؽ المسػػػػػاىمة فػػػػػي إدارة العالقػػػػػات الدكليػػػػػة كالتسػػػػػكية 
السػػػػممية لممنازعػػػػات ككضػػػػع قكاعػػػػد دكليػػػػة جديػػػػدة لسػػػػمكؾ الػػػػدكؿ، كمػػػػا أف مػػػػف شػػػػأف تحديػػػػد 

دكليػػػػػة كالمكاءمػػػػػة بينيػػػػػا أف يسػػػػػيما فػػػػػي زيػػػػػادة القػػػػػدرة عمػػػػػى مبػػػػػادئ تكجيييػػػػػة لممفاكضػػػػػات ال
التنبػػػؤ لػػػػدل األطػػػػراؼ المتفاكضػػػػة، كيخففػػػػا مػػػػف الشػػػػؾ، كيسػػػػاعدا عمػػػػى تييئػػػػة جػػػػك مػػػػف الثقػػػػة 

 في المفاكضات، كيمكف أف يكفرا إطاران مرجعيان لممفاكضات.
 :(ِ)كىناؾ ميزتيف رئيسيتيف في المفاكضات كأداة رئيسية لتسكية المنازعات ىما

 إمكاف تطبيقيا في جميع أنكاع النزاعات.  -ُ
 

                                                                               
ـ، ىذا األسمكب خالؿ المفاكضات التي كاف يجرييا المبعكث ُِٖٗاجتياح لبناف في عاـ  كاستخدمت إسرائيؿ بعد=

األمريكي فيميب حبيب مف أجؿ انسحاب منظمة التحرير الفمسطينية مف بيركت، كأيضان ما صرحت بو الخارجية الركسية 
ابية بشكؿ غير مسبكؽ قبؿ بدء مف أف المنظمات اإلرىابية في سكريا بإيعاز مف الخارج صعدت مف عممياتيا اإلرى

المفاكضات، نقالن عف: محمد ثابت حسنيف، المفاكضات الدكلية: رؤية عممية كاقعية، أمؿ عبداليادم مسعكد، آليات 
 التفاكض في القانكف الدكلي، مرجع سابؽ.

 ( أمؿ عبد اليادم مسعكد، المرجع السابؽ.(ُ
 .ُّٖـ، صََِِف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، أ. د. صالح الديف عامر، مقدمة لدراسة القانك ( (ِ



 الينيية-املزجعية الكاىوىية للنفاوضات الينيية 
 و )دراسة حتليلية(4141  -و 4199للفرتة مً       

195 

 

 

 م2020 ديسمبر - يوليو( 5) العـدد
 

 . (ُ)ألنيا ال تترؾ في النفكس شعكر االستياء عند المجكء إلييا  -ِ
كألجػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ، فقػػػػػػػد جػػػػػػػاءت الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف المػػػػػػػكاد القانكنيػػػػػػػة التػػػػػػػي تضػػػػػػػمنيا ميثػػػػػػػاؽ األمػػػػػػـػ 

التػػػػػػػدابير الدبمكماسػػػػػػػية لحػػػػػػػؿ المنازعػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة، كأىميػػػػػػػا  اتخػػػػػػػاذالمتحػػػػػػػدة، كالتػػػػػػػي تػػػػػػػدعك إلػػػػػػػى 
( مػػػػػػػف الفصػػػػػػػؿ األكؿ مػػػػػػػف ّ/ِالمفاكضػػػػػػػات المباشػػػػػػػرة، فقػػػػػػػد كرد فػػػػػػػي المػػػػػػػادة) أسػػػػػػػمكبانتيػػػػػػػاج 

ميثػػػػػاؽ األمػػػػـػ المتحػػػػػدة مػػػػػا يمػػػػػي: ))يفػػػػػض جميػػػػػع أعضػػػػػاء الييئػػػػػة منازعػػػػػاتيـ الدكليػػػػػة بالكسػػػػػائؿ 
 السممية عمى كجو ال يجعؿ السمـ كاألمف كالعدؿ الدكلي عرضة لمخطر((. 

فػػػػي األمػػػـػ المتحػػػػدة مػػػػف  اءاألعضػػػػتمنػػػػع بشػػػػكؿ كاضػػػػح كصػػػػريح جميػػػػع الػػػػدكؿ  الفقػػػػرةفيػػػػذه 
المجػػػػكء إلػػػػى الكسػػػػائؿ غيػػػػر السػػػػممية لحػػػػؿ المنازعػػػػات فيمػػػػا بينيػػػػا، ككمػػػػا ككرد فػػػػي الفقػػػػرة الرابعػػػػة 
مػػػػف نفػػػػس المػػػػادة مػػػػا يمػػػػي: ))يمتنػػػػع أعضػػػػاء الييئػػػػة جميعػػػػان فػػػػي عالقػػػػاتيـ الدكليػػػػة عػػػػف التيديػػػػد 

يػػػػػػة دكلػػػػػػة أك باسػػػػػػتعماؿ القػػػػػػكة أك اسػػػػػػتخداميا ضػػػػػػد سػػػػػػالمة األراضػػػػػػي أك االسػػػػػػتقالؿ السياسػػػػػػي أل
 عمى أم كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد  األمـ المتحدة((.

: فأ( عمػػػػػػػى ُ/ّّجػػػػػػػاء فػػػػػػي الفصػػػػػػػؿ السػػػػػػػادس مػػػػػػػف الميثػػػػػػاؽ، كعبػػػػػػػر المػػػػػػػادة) ذلػػػػػػػؾإلػػػػػػى 
))يجػػػػب عمػػػػى كػػػػؿ أطػػػػراؼ أم نػػػػزاع مػػػػف شػػػػأف اسػػػػتمراره أف يعػػػػرض السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف 

قيػػػػػػػؽ كالكسػػػػػػػاطة بطريػػػػػػػؽ المفاكضػػػػػػػة كالتح –بػػػػػػػادئ ذم بػػػػػػػدء  –لمخطػػػػػػػر أف يمتمسػػػػػػػكا حمػػػػػػػو 
كالتكفيػػػػػػػػػػؽ كالتحكػػػػػػػػػػيـ كالتسػػػػػػػػػػكية القضػػػػػػػػػػائية، أك أف يمجئػػػػػػػػػػكا إلػػػػػػػػػػى الككػػػػػػػػػػاالت كالتنظيمػػػػػػػػػػات 

  اإلقميمية أك غيرىا مف الكسائؿ السممية التي يقع عمييا اختيارىا((.
ككرد فػػػػي الفقػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف نفػػػػس المػػػػادة مػػػػا يمػػػػي: ))كيػػػػدعك مجمػػػػس األمػػػػف أطػػػػراؼ النػػػػزاع 

 لنزاع بتمؾ الطرؽ إذا رأل ضركرة ذلؾ((. إلى أف يسككا ما بينيـ مف ا
( مػػػػف الميثػػػػاؽ عمػػػػى مػػػػا يمػػػػي: ))إذا أخفقػػػػت الػػػػدكؿ التػػػػي يقػػػػـك ّٕكمػػػػا أكػػػػدت المػػػػادة )

( فػػػػي حمػػػػو بالكسػػػػائؿ المبينػػػػة فػػػػي تمػػػػؾ ّّبينيػػػػا نػػػػزاع مػػػػف النػػػػكع المشػػػػار إليػػػػو فػػػػي المػػػػادة )
  .(ِ)المادة كجب عمييا أف تعرضو عمى مجمس األمف((

( مػػػػػف الفصػػػػػؿ السػػػػػادس التػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػى ّٖكرد فػػػػػي المػػػػػادة ) كاألىػػػػـػ مػػػػػف كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ مػػػػػا
أف يقػػػػػػدـ إلػػػػػػييـ تكصػػػػػػياتو  -إذا طمػػػػػػب إليػػػػػػو جميػػػػػػع المتنػػػػػػازعيف ذلػػػػػػؾ  -ف: ))لمجمػػػػػػس األمػػػػػػف أ

 ((.ّٕ – ّّبقصد حؿ النزاع حالن سمميان، كذلؾ بدكف إخالؿ بأحكاـ المكاد )

                                  
( كىناؾ أمثمة كثيرة عمى لجكء الدكلة إلى حؿ مشكالتيا عف طريؽ المفاكضة المباشرة )قضية حكض السار، كقضية (ُ

الـ األردنية ـ كمعاىدة السُٕٗٗ/ّ/ِٔإنياء المعاىدة البريطانية األردنية كمعاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية في 
ـ( كما أف األمـ المتحدة اعتمدت عمى المفاكضة المباشرة بيف األطراؼ المعنية لحؿ نزاعاتيـ ُْٗٗ/ٗ/ِٔاإلسرائيمية في 

أ. د. صالح الديف عامر،  نظر:االتي عرضت عمييا أك طرحت أماميا )قضية قبرص كقضية الجزائر كالمسألة الفيتنامية(، 
 كمابعدىا.ُُٖي العاـ، مرجع سابؽ، صمقدمة لدراسة القانكف الدكل

 المتحدة. األمـ( مف ميثاؽ ّّ( انظر المادة )(ِ
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كمػػػػػػف خػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػة الفقػػػػػػػرات كالمػػػػػػكاد اآلنفػػػػػػػة الػػػػػػػذكر مػػػػػػػف ميثػػػػػػاؽ األمػػػػػػـػ المتحػػػػػػػدة يمكػػػػػػػف 
المجػػػػكء إلػػػػى القػػػػكة فػػػػي حسػػػـػ النزاعػػػػات بػػػػيف الػػػػدكؿ األعضػػػػاء فػػػػي المنظمػػػػة  أفاالسػػػػتدالؿ عمػػػػى 

حفػػػػػظ األمػػػػػف فػػػػػي ، كيتعػػػػػارض تمامػػػػػان مػػػػػع أىػػػػػداؼ المنظمػػػػػة اإلطػػػػػالؽالدكليػػػػػة غيػػػػػر جػػػػػائز عمػػػػػى 
 كالسمـ الدكلي. 
 باحث:ثانياً: رأي ال

مػػػػػف نصػػػػػكص المػػػػػكاد السػػػػابقة أف المفاكضػػػػػة جػػػػػاءت أكلػػػػػى الكسػػػػػائؿ السػػػػػممية  يػػػػرل الباحػػػػػث
الكاجػػػػب إتباعيػػػػا، نظػػػػران ألىميتيػػػػا كالػػػػدكر الػػػػذل تمعبػػػػو فػػػػي العديػػػػد مػػػػف القضػػػػايا التػػػػي حمػػػػت عمػػػػى 
المجتمػػػػع الػػػػدكلي، كتركػػػػػز ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػػى المفاكضػػػػات كأحػػػػد أىػػػػـػ كسػػػػائؿ فػػػػض المنازعػػػػػات 

 بالطرؽ السممية، كأكثرىا شيكعان.
لمػػػػػدكر اليػػػػػاـ الػػػػػذم يمكػػػػػف أف تؤديػػػػػو المفاكضػػػػػات البنػػػػػاءة كالفعالػػػػػة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ  نظػػػػػران ؾ كذلػػػػػ

مقاصػػػػػػػػػد الميثػػػػػػػػػاؽ عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ المسػػػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػػي إدارة العالقػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػة كالتسػػػػػػػػػكية السػػػػػػػػػممية 
 لممنازعات ككضع قكاعد دكلية جديدة لسمكؾ الدكؿ.

ة بينيػػػػػػػا أف كمػػػػػػػا أف مػػػػػػػف شػػػػػػػأنو تحديػػػػػػػد مبػػػػػػػادئ تكجيييػػػػػػػة لممفاكضػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة كالمكاءمػػػػػػػ
يسػػػػيما فػػػػي زيػػػػادة القػػػػدرة عمػػػػى التنبػػػػؤ لػػػػدل األطػػػػراؼ المتفاكضػػػػة، كيخففػػػػا مػػػػف الشػػػػؾ، كيسػػػػاعدا 

 .(ُ)عمى تييئة جك مف الثقة في المفاكضات، كيمكف أف يكفرا إطارا مرجعيا لممفاكضات
 
 

  

                                  
أمؿ عبد اليادم مسعكد، اليات التفاكض في القانكف الدكلي، المصدر: محطة أخبار سكريا، تاريخ  (ُ)

 ـ، متاح عمى المكقع االتي: ََِِ/ّ/ُْـ، تاريخ الدخكؿ/ َُِٔ/ُ/ِٕالنشر/
http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id=67576 

 ـََِِ/ّ/ٔتاريخ الدخكؿ:

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id=67576
http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id=67576
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 انثاوً ادلغهة
 ادلزجعٍاخ انقاوُوٍح َانسٍاسٍح نالسمح انٍمىٍح

مسػػػػػاىمة كبيػػػػػرة فػػػػػي إجػػػػػراء عمميتػػػػػي التفػػػػػاكض كالكسػػػػػاطة  لكثيػػػػػر سػػػػػاىمت األمػػػػـػ المتحػػػػػدة 
 مػػػػػف قضػػػػػايا الصػػػػػراعات الدكليػػػػػة، كمػػػػػف أىػػػػـػ ىػػػػػذه القضػػػػػايا الحػػػػػرب الحاليػػػػػة فػػػػػي الػػػػػيمف، فمنػػػػػذي 

التػػػػي يراقػػػػب األكضػػػػاع فػػػػي الػػػػيمف ك  األمػػػػفـ كػػػػاف مجمػػػػس َُُِفػػػػي الػػػػيمف عػػػػاـ  األزمػػػػةبدايػػػػة 
العديػػػػػد مػػػػػف القػػػػػرارات، لكنيػػػػػا  إصػػػػػدارتحػػػػػدث بشػػػػػكؿ متسػػػػػارع، حيػػػػػث قػػػػػاـ عمػػػػػى التغيػػػػػرات كانػػػػػت 

السياسػػػػػػية، إذ كانػػػػػػت األمػػػػػػكر فػػػػػػي الػػػػػػيمف تتسػػػػػـػ بقػػػػػػدر كبيػػػػػػر مػػػػػػف  األزمػػػػػػةلػػػػػـػ تػػػػػػنجح فػػػػػػي حػػػػػػؿ 
فػػػػي الػػػػيمف كافقػػػػت  األزمػػػػةالتعقيػػػػد، كعنػػػػد تقػػػػديـ مجمػػػػس التعػػػػاكف الخميجػػػػي مبػػػػادرة مػػػػف اجػػػػؿ حػػػػؿ 

  .(ُ)ـَُُِالمتنازعة عمييا عاـ  األطراؼكافة 
 فػػػػػرعيفنكني كالسياسػػػػػي لممفاكضػػػػػات اليمنيػػػػػة/ اليمنيػػػػػة فػػػػػي اإلطػػػػػار القػػػػػا سػػػػػيتناكؿ الباحػػػػػثكعميػػػػػو 
 ىما:

 األكؿ: مرجعية المفاكضات اليمنية مف خالؿ قرارات األمـ المتحدة.  الفرع
 الثاني: مسار المفاكضات اليمنية.الفرع 

 ا ول القرع
 مرج ية المقاوضات اليمنية من خالل قرارات ا مم المتحدة

السياسػػػػػػػية مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ حككمػػػػػػػة الريػػػػػػػاض، كحككمػػػػػػػة صػػػػػػػنعاء، كالمممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة  الخالفػػػػػػػات
السػػػػػعكدية جعمػػػػػت ميمػػػػػة األمػػػػـػ المتحػػػػػدة، كمبعكثيػػػػػا، شػػػػػبو مسػػػػػتحيمة، كبػػػػػالنظر إلػػػػػى ذلػػػػػؾ، فقػػػػػد 
يضػػػػػطر مجمػػػػػس األمػػػػػف إلػػػػػى التصػػػػػرؼ مػػػػػف خػػػػػالؿ فػػػػػرض قػػػػػرارات مجمػػػػػس األمػػػػػف عمػػػػػى كػػػػػؿ 

ا أف المحادثػػػػا ت حػػػػكؿ إنيػػػػاء الحػػػػرب يجػػػػػب األطػػػػراؼ لمػػػػدخكؿ فػػػػي مفاكضػػػػات مباشػػػػرة، مكضػػػػحن
 ، لخكض ىذه المفاكضات.لمندكبياأف تككف أكثر شمكالن كيجب أف يتـ خمؽ مساحة 

 : قرارات مجمس ا من الدولي المت مقة باليمن قبل ال دوان:أولً 
ـ، الػػػػػػػذم َُُِ/ أكتػػػػػػػكبر  ُِ( الصػػػػػػػادر فػػػػػػػي َُِْقػػػػػػػرار مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف رقػػػػػػـػ ) -ُ

الػػػػػيمف كالكضػػػػػع األمنػػػػػي المتػػػػػدىكر، أعػػػػػرب فيػػػػػو عػػػػػف بػػػػػالغ قمقػػػػػو إزاء األكضػػػػػاع فػػػػػي 
كدعػػػػا إلػػػػى زيػػػػادة الػػػػدعـ اإلنسػػػػاني مػػػػف المجتمػػػػع الػػػػدكلي لمػػػػيمف، ككضػػػػع حػػػػد لمعنػػػػؼ، 

 .(ِ)ككقؼ كامؿ إلطالؽ النار

                                  
عمى  ـ اليمف الصادر عف منظمة ىيكمف رايتس ككتش، منشكرَُِٓـ كَُِْـ كَُِّ( التقرير العالمي لألعكاـ (ُ

 https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268197 المكقع التالي:
 ـََِِ/ّ/ٔتاريخ الدخكؿ:

 لي: ( قرارات األمـ المتحدة بشأف اليمف، صدل عدف، منشكر عمى المكقع التا(ِ
http://www.sadaaden.net/read-news/314751  .:ـََِِ/ّ/ٔتاريخ الدخكؿ لممكقع 

https://www.hrw.org/ar/world-report/2015/country-chapters/268197
http://www.sadaaden.net/read-news/314751
http://www.sadaaden.net/read-news/314751
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ـ، كالػػػػػػػػػذم َُِِيكنيػػػػػػػػػك  ُِ( الصػػػػػػػػادر فػػػػػػػػػي َُِٓقػػػػػػػػرار مجمػػػػػػػػػس األمػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػـػ ) -ِ
اسػػػػػػػػػتمر فػػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػػراب عػػػػػػػػػف قمقػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػديد عمػػػػػػػػػى الكضػػػػػػػػػع السياسػػػػػػػػػي كاألمنػػػػػػػػػي 

كاإلنسػػػػػاني فػػػػػي الػػػػػيمف، كحػػػػػث األطػػػػػراؼ السياسػػػػػية اليمنيػػػػػة لمقيػػػػػاـ بػػػػػدكر كاالقتصػػػػػادم 
بعػػػػػد ىػػػػػذا القػػػػػرار، ك  .(ُ)كامػػػػػؿ كفعػػػػػاؿ فػػػػػي تنفيػػػػػذ اتفػػػػػاؽ االنتقػػػػػاؿ السياسػػػػػي فػػػػػي الػػػػػبالد

كمبعػػػػػكث خػػػػػاص لألمػػػػػيف العػػػػػاـ لألمػػػػـػ  كمػػػػػؼ الدبمكماسػػػػػي المغربػػػػػي جمػػػػػاؿ بػػػػػف عمػػػػػر
، يقػػػػػارب سػػػػػنة كثمانيػػػػػة أشػػػػػير عممػػػػػو مػػػػػا ةالمتحػػػػػدة لشػػػػػؤكف الػػػػػيمف، كقػػػػػد اسػػػػػتمرت فتػػػػػر 

 ـ.َُِٓـ، كحتى أبريؿ َُِِالتي بدأت مف أغسطس 
ـ فػػػػػػي الػػػػػػيمف، صػػػػػػدر قػػػػػػرار َُِْبعػػػػػد اختتػػػػػػاـ مػػػػػػؤتمر الحػػػػػػكار الػػػػػػكطني فػػػػػي ينػػػػػػاير  -ّ

ـ، كجػػػػػػػػػاء تحػػػػػػػػػت الفصػػػػػػػػػؿ َُِْفبرايػػػػػػػػر  ِٔ( فػػػػػػػػػي َُِْمجمػػػػػػػػس األمػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػـػ )
(، كالػػػػػذم حػػػػػذر مػػػػػف ات خػػػػػاذ السػػػػػابع مػػػػػف ميثػػػػػاؽ األمػػػػـػ المتحػػػػػدة )أم أنػػػػػو قػػػػػرار ممػػػػػـز

تػػػػػػدابير )مثػػػػػػؿ تجميػػػػػػد األمػػػػػػكاؿ كحظػػػػػػر السػػػػػػفر كغيرىػػػػػػا( ضػػػػػػد مػػػػػػف يعرقػػػػػػؿ العمميػػػػػػة 
 .(2)السياسية

كنكضػػػػح فيمػػػػػا يمػػػػػي التحميػػػػػؿ القػػػػػانكني كالسياسػػػػي لمضػػػػػمكف ىػػػػػذا القػػػػػرار، كذلػػػػػؾ عمػػػػػى 
 :اآلتي النحك

 (:2140التحميل القانوني والسياسي لقرار مجمس ا من رقم ) -أ
( بشػػػػػػػأف الػػػػػػػػيمف تحػػػػػػػت الفصػػػػػػػػؿ َُِْف قػػػػػػػرار مجمػػػػػػػػس األمػػػػػػػف الػػػػػػػػدكلي رقػػػػػػـػ )أال شػػػػػػػؾ 

 كاإلعالميػػػػػيفالسػػػػابع أثػػػػار جػػػػػدالن كاسػػػػعان فػػػػي األكسػػػػػاط السياسػػػػية اليمنيػػػػة، كفػػػػػي أكسػػػػاط المثقفػػػػيف 
كاألكػػػػاديمييف اليمنيػػػػيف بػػػػيف مؤيػػػػد كمعػػػػارض لمقػػػػرار، فكػػػػؿ لػػػػو قراءتػػػػو الخاصػػػػة بشػػػػأف القػػػػرار، كال 

ر إلػػػػػى القػػػػػرار مػػػػػف زاكيػػػػػة المصػػػػػمحة الحزبيػػػػػة، كلػػػػػيس مػػػػػف السياسػػػػػية التػػػػػي تنظػػػػػ األحػػػػػزابسػػػػػيما 
 زاكية المصمحة الكطنية.

أمػػػػػا فيمػػػػػا يخػػػػػص انصػػػػػار اهلل فقػػػػػد كػػػػػانكا ىػػػػـػ الطػػػػػرؼ السياسػػػػػي الكحيػػػػػد فػػػػػي الػػػػػيمف الػػػػػذم -ب
(، حيػػػػػػػث اعمنػػػػػػػكا َُِْالػػػػػػػدكلي رقػػػػػػـػ ) األمػػػػػػػفمتفػػػػػػػردان مػػػػػػػف قػػػػػػػرار مجمػػػػػػػس  اتخػػػػػػػذ مكقفػػػػػػػان 

عػػػػػدـ منطقيػػػػػة قػػػػػرار مجمػػػػػس األمػػػػػف كاضػػػػػح . لقػػػػػد تبػػػػػيف بشػػػػػكؿ (ّ)رفضػػػػػيـ لمقػػػػػرار صػػػػػراحةن 
                                  

، احتماالت التسكية السياسية في اليمف بدكف تدخؿ عسكرم، مقاؿ منشكر في جريدة أحمد أحمد يكسؼأ.د. ( انظر: (ُ
 ـ، عمى الرابط:َُِٓالشركؽ، مارس 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate 
 ـََِِ/ّ/َُتاريخ الدخكؿ لممكقع:

 ( قرارات األمـ المتحدة بشأف اليمف، صدل عدف، مرجع سابؽ.(ِ
ـ ( في ضكء تصريحات بف سمماف َُِٓلسنة  ُِِٔجمس األمف رقـ ) ( د. حبيب الرميمة، مدل شرعية قرار م(ّ

 ـََِِ/ ّ/ُُاآلخيرة حكؿ اليمف، تاريخ النشر األربعاء، 
https://www.raialyoum.com/index.php .:ـ.ََِِ/ّ/َُتاريخ زيارة المكقع 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate
https://www.raialyoum.com/index.php
https://www.raialyoum.com/index.php
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حيػػػػػػث يحػػػػػػؽ لمقػػػػػػكل الدكليػػػػػػة  ،(ُْإليػػػػػػو المػػػػػػادة ) ت( مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مػػػػػػا أشػػػػػػار َُِْرقػػػػػـػ )
المعرقمػػػػػػػػة لجيػػػػػػػػكد التسػػػػػػػػكية السػػػػػػػػممية،  كاألشػػػػػػػػخاصالمييمنػػػػػػػػة تجميػػػػػػػػد أمػػػػػػػػكاؿ الجيػػػػػػػػات 

كحرمانػػػػػػػػو مػػػػػػػػف التجػػػػػػػػارة الدكليػػػػػػػػة، اسػػػػػػػػتيرادان  ،كفػػػػػػػػرض حصػػػػػػػػار اقتصػػػػػػػػادم خػػػػػػػػانؽ عميػػػػػػػػو
، كقطػػػػػػػع كػػػػػػػؿ أشػػػػػػػكاؿ المكاصػػػػػػػالت كاإلقميمػػػػػػػيكعزلػػػػػػػو عػػػػػػػف محيطػػػػػػػو الػػػػػػػدكلي  ،كتصػػػػػػػديران 

 كحتى الرسائؿ البريدية كالعالقات الدبمكماسية. ،الجكية كالبحرية كالبرية
( إلػػػػى نفػػػػس سػػػػابقتيا مػػػػف عػػػػدـ المنطقيػػػػة، حيػػػػث تتػػػػيح لمقػػػػكل الدكليػػػػة ِْكتػػػػذىب المػػػػادة )-ج

لبريػػػػػة ضػػػػػد الػػػػػيمف، أك ضػػػػػد المييمنػػػػػة شػػػػػف ىجمػػػػػات عدكانيػػػػػة بػػػػػالقكات الجكيػػػػػة كالبحريػػػػػة كا
كالقػػػػػػػكل السياسػػػػػػػية  األحػػػػػػػزابمػػػػػػػف يسػػػػػػػمكنيـ معرقمػػػػػػػي مخرجػػػػػػػات الحػػػػػػػكار الػػػػػػػكطني مػػػػػػػف 

 .(ُ)اليمنية
( قػػػػػػد أجػػػػػػاز التػػػػػػدخؿ العسػػػػػػكرم ُِِٔرقػػػػػػـ) األمػػػػػػفف قػػػػػػرار مجمػػػػػػس أالمؤسػػػػػػؼ  كمػػػػػػف -د

بػػػػػاليمف ضػػػػػمنيان، كىػػػػػك األمػػػػػر الػػػػػذم يجعػػػػػؿ مػػػػػف ىػػػػػذه الػػػػػدكؿ مسػػػػػؤكلة بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر 
عػػػػػػف خرقيػػػػػػا لمبػػػػػػادئ كقكاعػػػػػػد الشػػػػػػرعية الدكليػػػػػػة، كيجعميػػػػػػا مسػػػػػػؤكلة مسػػػػػػؤكلية دكليػػػػػػة 

كخرقيػػػػػا أىػػػػػـ مبػػػػػدأ مػػػػػف مبػػػػػادئ ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة كىػػػػػك  بالتزاماتيػػػػػالعػػػػػدـ الكفػػػػػاء 
لمنظمػػػػػػة )الػػػػػػدكؿ( بعػػػػػػدـ اسػػػػػػتخداـ القػػػػػػكة ضػػػػػػد أم دكلػػػػػػة أخػػػػػػرل إال التػػػػػػزاـ أعضػػػػػػاء ا

باعتبػػػػػػاره الجيػػػػػػاز  ،بػػػػػػإذف مسػػػػػػبؽ مػػػػػػف الجيػػػػػػة المخكلػػػػػػة ليػػػػػػا ذلػػػػػػؾ )مجمػػػػػػس األمػػػػػػف (
 .(ِ)الممقى عمى عاتقو حفظ األمف كالسمـ الدكلييف

( َُِِ(، القػػػػػػػرار رقػػػػػػـػ )ِّٖٕاتخػػػػػػػذه مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف باإلجمػػػػػػػاع فػػػػػػػي جمسػػػػػػػتو رقػػػػػػـػ )-ىػػػػػػػػ
كمػػػػػػػف خاللػػػػػػػو طالػػػػػػػب الحػػػػػػػكثييف بػػػػػػػاالنخراط فػػػػػػػي مفاكضػػػػػػػات  ـ،َُِٓكتػػػػػػػاريخ  فبرايػػػػػػػر 

السػػػػػالـ التػػػػػي يرعاىػػػػػا المبعػػػػػكث الخػػػػػاص لألمػػػػـػ المتحػػػػػدة إلػػػػػى الػػػػػيمف، جمػػػػػاؿ بػػػػػف عمػػػػػر، 
إذا لػػػػػـػ تنفػػػػػػذ األطػػػػػػراؼ فػػػػػػي ” مزيػػػػػػد مػػػػػػف الخطػػػػػػكات“كأعمػػػػػػف المجمػػػػػػس اسػػػػػػتعداده التخػػػػػػاذ 

ذم يسػػػػػمح الػػػػػيمف القػػػػػرار، بمػػػػػا فييػػػػػا اسػػػػػتخداـ البنػػػػػد السػػػػػابع مػػػػػف ميثػػػػػاؽ األمػػػػـػ المتحػػػػػدة الػػػػػ
 .(ّ)باستخداـ القكة أك العقكبات االقتصادية لفرض تنفيذ القرارات

 (:2216: مرج ية المقاوضات اليمنية من خالل القرار رقم)ثانياً 
ـ، َُِٓإبريػػػػػؿ،  ُْ( الػػػػػذم صػػػػػدر فػػػػػي ُِِٔقػػػػػرار مجمػػػػػس األمػػػػػف الػػػػػدكلي رقػػػػـػ )جػػػػػاء 

بشػػػػأف فػػػػرض عقكبػػػػات عمػػػػى المسػػػػئكليف عػػػػف تيديػػػػد السػػػػمـ كاألمػػػػف، حيػػػػث تبنػػػػى مجمػػػػس األمػػػػف 
                                  

 مرجع سابؽ.، ـ ( َُِٓلسنة  ُِِٔشرعية قرار مجمس األمف رقـ ) ( د. حبيب الرميمة، مدل (ُ
( حساـ عربي عبدالعظيـ مبركؾ، مدل مشركعية التدخؿ السعكدم في اليمف كفقان لقكاعد القانكف الدكلي، المركز (ِ

 ـ، متاح عمى الرابط االتي:َُِٕيكليك ُٕ، الديمقراطي العربي 
https://democraticac.de/?p=47772 

 ـ.ََِِ/ّ/ُْتاريخ الدخكؿ لممكقع: 
 ، احتماالت التسكية السياسية في اليمف بدكف تدخؿ عسكرم. مرجع سابؽ.أحمد أحمد يكسؼأ.د ( انظر: (ّ

https://democraticac.de/?p=47772
https://democraticac.de/?p=47772
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بمكجػػػػػػب الفصػػػػػػؿ السػػػػػػػابع مػػػػػػف ميثػػػػػػاؽ األمػػػػػػػـ الػػػػػػدكلي التػػػػػػابع لألمػػػػػػـػ المتحػػػػػػدة ىػػػػػػذا القػػػػػػػرار، ك
كلػػػػػـ تعػػػػػارض أم دكلػػػػػة، بينمػػػػػا  المتحػػػػػدة، كقػػػػػد صػػػػػكتت اربػػػػػع عشػػػػػر دكلػػػػػة لصػػػػػالح القػػػػػرار،

 .(ُ)امتنعت عف التصكيت دكلة كاحده فقط ىي ركسيا
 :رارـــمنطوق الق

ـ، كقػػػػػػػرار رقػػػػػػػـ َُُِ( لسػػػػػػػنة َُِْإف مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف إذ يشػػػػػػػير إلػػػػػػػى قراراتػػػػػػػو رقػػػػػػػـ)
( َُِِـ، كالقػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػـ)َُِْ( لسػػػػػػػػػنة َُِْـ، كالقػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػـ )َُِِ( لسػػػػػػػػػنة َُِٓ)

ـ، فانػػػػػػو يعػػػػػػرب عػػػػػػف بػػػػػػالغ القمػػػػػػؽ إزاء َُِٓ( لسػػػػػػنة َِِْـ، القػػػػػػرار رقػػػػػػـ )َُِٓلسػػػػػػنة 
الصػػػػػغيرة كالخفيفػػػػػة  األسػػػػمحةؿ التيديػػػػدات التػػػػػي تطػػػػاؿ السػػػػػمـ كاألمػػػػف فػػػػػي الػػػػػيمف نتيجػػػػة لنقػػػػػ

ساءة استعماليا عمى نحك غير مشركع  .(ِ)كتكديسيا كا 
ذ يحػػػػػػػػيط عممػػػػػػػػان  ـ المكجيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الممثػػػػػػػػؿ َُِٓمػػػػػػػػارس/  ِْبالرسػػػػػػػػالة المؤرخػػػػػػػػة  كا 

الػػػػػدائـ لمػػػػػيمف لػػػػػدل األمػػػػػـ المتحػػػػػدة، التػػػػػي يحيػػػػػؿ بيػػػػػا رسػػػػػالة مػػػػػف رئػػػػػيس الػػػػػيمف يبمػػػػػغ فييػػػػػا 
اكف لػػػػػدكؿ الخمػػػػػيج العربيػػػػػة كجامعػػػػػة رئػػػػيس مجمػػػػػس األمػػػػػف أنػػػػػو  قػػػػد طمػػػػػب مػػػػػف مجمػػػػػس التعػػػػ

الػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػة تقػػػػػػديـ الػػػػػػدعـ عمػػػػػػى الفػػػػػػكر، بكػػػػػػؿ الكسػػػػػػائؿ كالتػػػػػػدابير الالزمػػػػػػة، بمػػػػػػا فييػػػػػػا 
.كمعنػػػػػى ذلػػػػػؾ (ّ)بالعػػػػػدكاف الحػػػػػكثي أسػػػػػمكهالتػػػػػدخؿ العسػػػػػكرم، لحمايػػػػػة الػػػػػيمف كشػػػػػعبو ممػػػػػا 

 ضمنيان أنو يجيز التدخؿ العسكرم باليمف
الحكثيػػػػػػػػكف، بالتنفيػػػػػػػػذ الكامػػػػػػػػؿ لمقػػػػػػػػرار رقػػػػػػػـػ يطالػػػػػػػػب جميػػػػػػػػع األطػػػػػػػػراؼ اليمنيػػػػػػػػة، كالسػػػػػػػػيما 

ـ، بػػػػػأف تمنػػػػػع عػػػػػف اتخػػػػػاذ المزيػػػػػد مػػػػػف اإلجػػػػػراءات االنفراديػػػػػة التػػػػػي يمكػػػػػف َُِٓ( لسػػػػػنة َُِِ)
 .(ْ)أف تقكض عممية االنتقاؿ السياسي في اليمف

                                  
 مى الرابط:ـ، عَُِٓ( اليمف، ابريؿ ُِِٔ( القرار االممي رقـ )(ُ
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC 

 ـ.ََِِ/ّ/ُْتاريخ الدخكؿ لممكقع: 
ـ، متاح عمى الرابط َُِٕمارس ِٕاليمنية، المركز الديمقراطي العربي،  ( قرارات مجمس االمف كدكرىا في حؿ االزمة(ِ

 االتي:
https://democraticac.de/?p=44951 

 ـ.ََِِ/ّ/َُتاريخ زيارة المكقع:
ـ،متكفرعمى المكقع َُِٗ –سبتمبر  - ُٓ، تاريخ المنشكرُِِٔ( إبراىيـ نكار، اليمف: في بطالف شرعية القرار (ّ

 االتي:
https://www.alquds.co. 

 ـََِِ/ّ/َُتاريخ دخكؿ المكقع: 
( عمى الكضع السياسي في اليمف، المركز الديمقراطي ُِِٔ( أيمف عمي ثابت االغبرم، تأثير القرار األممي رقـ )(ْ

 ـ، عمى المكقع االتي:َُِٖ/ّ/َِبريؿ العربي، تاريخ النشر، أ
https://democraticac.de/?p=53639 

 ـََِِ/ّ/ُْتاريخ الدخكؿ:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC
https://democraticac.de/?p=44951
https://democraticac.de/?p=44951
https://www.alquds.co/
https://www.alquds.co/
https://democraticac.de/?p=53639
https://democraticac.de/?p=53639
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كيػػػػنص مػػػػف خاللػػػػو أف يقػػػػدـ األمػػػػيف العػػػػاـ تقريػػػػران فػػػػي غضػػػػكف عشػػػػرة أيػػػػاـ يبػػػػيف فيػػػػو، مػػػػدل 
نػػػػػُكالسػػػػػيما الفقػػػػػرة رقػػػػـػ ) ،تنفيػػػػػذ القػػػػػرار  إضػػػػػافةفػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ تنفيػػػػػذ القػػػػػرار سػػػػػيتـ  و( منػػػػػو، كا 
إلػػػػػػى العقكبػػػػػػات مػػػػػػف يعممػػػػػػكف عمػػػػػػى تيديػػػػػػد األمػػػػػػف كالسػػػػػػمـ فػػػػػػي الػػػػػػيمف، كأنػػػػػػو  آخػػػػػػريفأشػػػػػػخاص 

مػػػػػػػف القػػػػػػػرار رقػػػػػػـػ  ُٓك  ُُسػػػػػػػكؼ يػػػػػػػتـ إخضػػػػػػػاعيـ لمتػػػػػػػدابير المفركضػػػػػػػة بمكجػػػػػػػب الفقػػػػػػػرتيف 
 .(ُ)ـَُِْ(، الذم صدر في عاـ َُِْ)

ا فػػػػي مضػػػػمكف القػػػػرار أنػػػػو طالػػػػب جميػػػػع األطػػػػراؼ اليمنيػػػػة بػػػػااللتزاـ بتسػػػػكية كمػػػػا ييمنػػػػ
الخالفػػػػػػات عػػػػػػف طريػػػػػػؽ الحػػػػػػكار كالتشػػػػػػاكر، كنبػػػػػػذ القيػػػػػػاـ بأعمػػػػػػاؿ العنػػػػػػؼ لتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ 
سياسػػػػػػػػية، كاالمتنػػػػػػػػاع عػػػػػػػػف األعمػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػتفزازية كجميػػػػػػػػع اإلجػػػػػػػػراءات االنفراديػػػػػػػػة بيػػػػػػػػدؼ 

لجميػػػػع األطػػػػراؼ أف تتخػػػػذ خطػػػػكات تقػػػػكيض عمميػػػػة االنتقػػػػاؿ السياسػػػػي، كيؤكػػػػد أنػػػػو ينبغػػػػي 
 كفقػػػػػان كتنفيػػػػػذ حػػػػػؿ سياسػػػػػي يقػػػػػـك عمػػػػػى تكافػػػػػؽ اآلراء لألزمػػػػػة فػػػػػي الػػػػػيمف  ،مممكسػػػػػة لالتفػػػػػاؽ

 لمبادرة مجمس التعاكف الخميجي كآلية تنفيذىا، كنتائج مؤتمر الحكار الكطني الشامؿ.

 الثاني القرع
 ةـــار المقاوضات اليمنيــــمس

مػػػػػػػرت المفاكضػػػػػػػات اليمنيػػػػػػػة/ اليمنيػػػػػػػة بعػػػػػػػدة محطػػػػػػػات كمسػػػػػػػارات سياسػػػػػػػية كاقتصػػػػػػػادية 
نسػػػػػػانية، بػػػػػػدأ مػػػػػػف جنيػػػػػػؼ ثػػػػػػـ إلػػػػػػى الككيػػػػػػت ثػػػػػػـ السػػػػػػكيد  كذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى النحػػػػػػك كعسػػػػػػكرية، كا 

 اآلتي:
 :1: مشاورات جنيرأولً 

ـ،  كالػػػػػػػػذم َُِٓإبريػػػػػػػػؿ،  ُْ( الصػػػػػػػػادر فػػػػػػػػي ُِِٔرقػػػػػػػـػ )بمكجػػػػػػػػب القػػػػػػػػرار األممػػػػػػػػي  
يكنيػػػػػػك مػػػػػػف العػػػػػػاـ  ُٔعقػػػػػػدت مشػػػػػػاكرات جنيػػػػػػؼ فػػػػػػي تػػػػػػاريخ  ،مجمػػػػػػس األمػػػػػػف الػػػػػػدكلي أصػػػػػػدره

إسػػػػػماعيؿ  ذاتػػػػػو، بػػػػػيف األطػػػػػراؼ اليمنيػػػػػة المتنازعػػػػػة فػػػػػي الػػػػػيمف، كبأشػػػػػراؼ أممػػػػػي كعبػػػػػر ممثميػػػػػا
ؿ إلػػػػػى حػػػػػؿ تقػػػػػـك عميػػػػػو عمميػػػػػة االنتقػػػػػاؿ السياسػػػػػي فػػػػػي ك ،  كذلػػػػػؾ مػػػػػف أجػػػػػؿ الكصػػػػػكلػػػػػد الشػػػػػيخ

 .(ِ)اليمف
ككػػػػػاف اليػػػػػدؼ مػػػػػف ىػػػػػذه المفاكضػػػػػات، بحػػػػػث مػػػػػدل القبػػػػػكؿ بمػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي ىػػػػػذا القػػػػػرار 

إال أٌف كفػػػػػد حككمػػػػػة  ، كاألمػػػػػفكالقاضػػػػػي بفػػػػػرض عقكبػػػػػات عمػػػػػى المسػػػػػئكليف عػػػػػف تيديػػػػػد السػػػػػمـ 
مػػػػػا اطمػػػػػؽ عمييػػػػػا القػػػػػرار بحككمػػػػػة الشػػػػػرعية اشػػػػػترطكا أف يعمػػػػػف كفػػػػػد الحػػػػػكثييف كمػػػػػا اطمػػػػػؽ 

ية المسػػػػػبقة عمػػػػػى القػػػػػرار، كىػػػػػك األمػػػػػر الػػػػػذم عمػػػػػى تسػػػػػميتيا بػػػػػالقرار نفسػػػػػو، المكافقػػػػػة الرسػػػػػم

                                  
 (، مرجع سابؽ.ُِِٔ( إبراىيـ نكار، اليمف: في بطالف شرعية القرار األممي رقـ )(ُ
 السابؽ.المرجع ( إبراىيـ نكار، اليمف، (ِ
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رفضػػػػػتو، كبالتػػػػػالي رفػػػػػض كفػػػػػد حككمػػػػػة الريػػػػػاض الجمػػػػػكس إلػػػػػى طاكلػػػػػة المفاكضػػػػػات كظمػػػػػت 
 .(ُ)) ُِِٔمتمسكة بمطمب تطبيؽ القرار األممي رقـ )

أيػػػػػاـ، فأنيػػػػػا لػػػػـػ تصػػػػػؿ إلػػػػػى أم تفاىمػػػػػات  ةكبعػػػػػد أف اسػػػػػتمرت مشػػػػػاكرات جنيػػػػػؼ لمػػػػػدة ثالثػػػػػ
حتػػػػى كلػػػػػك مبدئيػػػػة، بسػػػػػبب الشػػػػركط التعجيزيػػػػػة التػػػػي طرحيػػػػػا كػػػػؿ طػػػػػرؼ، فإضػػػػافة إلػػػػػى مػػػػا تػػػػـػ 
ذكػػػػػره مػػػػػف مطالػػػػػب، فقػػػػػد أتػػػػػت مطالػػػػػب أخػػػػػرل، حيػػػػػث قامػػػػػت مطالػػػػػب حككمػػػػػة الػػػػػيمف بالريػػػػػاض 
عمػػػػػى انسػػػػػحاب قػػػػػكات الجػػػػػيش كالمجػػػػػاف الشػػػػػعبية التابعػػػػػة لحككمػػػػػة صػػػػػنعاء مػػػػػف المنػػػػػاطؽ التػػػػػي 

، بكقػػػػػػػػػؼ الضػػػػػػػػػربات الجكيػػػػػػػػػة ك مػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػر أم األخيػػػػػػػػػرةطرت عمييػػػػػػػػػا، ككانػػػػػػػػػت مطالػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػي
 .(ِ)شركط
 :2: مشاورات جنيرثانياً 

ـ فػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػة )بيػػػػػػػػػؿ( َُِٓديسػػػػػػػػػمبر لعػػػػػػػػػاـ  ُٓفػػػػػػػػػي   ِارتكػػػػػػػػػزت مشػػػػػػػػػاكرات جنيػػػػػػػػػؼ 
( كالقػػػػػػػرارات األخػػػػػػػرل المتعمقػػػػػػػة بػػػػػػػاليمف كالتػػػػػػػي تػػػػػػػدعكا ُِِٔالسكيسػػػػػػػرية عمػػػػػػػى القػػػػػػػرار األممػػػػػػػي)

 .  (ّ)لمحؿ السممي عبر المفاكضاتاألطراؼ إلى الجنكح 
مػػػػػػع بدايػػػػػػة  كقػػػػػػؼ  كقػػػػػػد تػػػػػـػ الػػػػػػدعكة لعقػػػػػػد المفاكضػػػػػػات مػػػػػػف قبػػػػػػؿ األمػػػػػـػ المتحػػػػػػدة، متزامنػػػػػػان 

طػػػػػالؽ النػػػػػار فػػػػػي الػػػػػيمف، كبالفعػػػػػؿ عقػػػػػدت بػػػػػيف طرفػػػػػي األزمػػػػػة اليمنيػػػػػة التػػػػػي تضػػػػـػ الحككمػػػػػة إ
كالحككمػػػػة اليمنيػػػػة فػػػػي صػػػػنعاء، حيػػػػث صػػػػدرت مسػػػػكدة تتضػػػػمف  ،اليمنيػػػػة بالريػػػػاض مػػػػف طػػػػرؼ

ط التفػػػػػاكض، كبعػػػػػد خمسػػػػػة أيػػػػػاـ مػػػػػف التفػػػػػاكض، تػػػػـػ االتفػػػػػاؽ عمػػػػػى تفاىمػػػػػات قسػػػػػمت إلػػػػػى نقػػػػػا
 مرحمتيف:

: كقػػػػؼ الغػػػػػارات الجكيػػػػة عمػػػػى المحافظػػػػػات الشػػػػمالية، باإلضػػػػافة إلػػػػػى عمميػػػػة تبػػػػػادؿ ا ولــــى-1
األسػػػػػػػرل كالجثػػػػػػػاميف، مػػػػػػػع أف السػػػػػػػعكدية لػػػػػػـػ تمتػػػػػػػـز إال بعمميػػػػػػػة التبػػػػػػػادؿ، كمػػػػػػػا أف الغػػػػػػػارات 

 صؼ.الجكية لـ تتكقؼ عف الق
ـــــة-ِ : تشػػػػػكيؿ سػػػػػبع لجػػػػػاف تػػػػػذىب إلػػػػػى الظيػػػػػراف جنػػػػػكب السػػػػػعكدية لمتكقيػػػػػع عمػػػػػى سػػػػػبع الثاني

اتفاقيػػػػػػات فػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػف المحافظػػػػػػات التاليػػػػػػة: شػػػػػػبكة، الجػػػػػػكؼ، حجػػػػػػة، مػػػػػػأرب، كتعػػػػػػز كتػػػػػـػ 
 .(ْ)االتفاؽ عمى أف يبدأ الحكار السياسي بعد كقؼ العمميات العسكرية

                                  
 مف ىذا البحث. ُٕ( انظر مضمكف القرار، ص(ُ
 ـ، عمى الرابط االتي: َُِٖفبراير  ُٔاليمنية، المحيط، ِ( مشاكرات جنيؼ (ِ

http://almoheet.net 
 ـ.ََِِ/ّ/ُٔتاريخ زيارة المكقع:

 اليمنية، المرجع السابؽ. ِ( مشاكرات جنيؼ (ّ
،  ِـ تنشر نص مسكدة مؤتمر جنيؼ ( إر (ْ  :اآلتي، عمى الرابط َُِٓنكفمبر  ِِحكؿ اليمف، إـر
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التكصػػػػؿ إلػػػػى اتفػػػػاؽ ينيػػػػي الحػػػػرب فيمػػػػا كػػػػاف اليػػػػدؼ مػػػػف ىػػػػذه المفاكضػػػػات ىػػػػك مػػػػف أجػػػػؿ 
كأيضػػػػان مػػػػف اجػػػػؿ العػػػػكدة إلػػػػى االنتقػػػػاؿ  ،كذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػػؿ تحسػػػػيف الكضػػػػع اإلنسػػػػاني ،فػػػػي الػػػػيمف
 بطريقة سممية كمنظمة. لمسمطةالسياسي 

 : مشاورات الكويت:ثالثاً 
 :يتناكليا الباحث كما يميمرت ىذه المشاكرات بعدة جكالت 

 الجولة ا ولى:-1
ـ، كلكػػػػػف أٌجػػػػػؿ َُِٔإبريػػػػػؿ  ُٖبػػػػػدأت فعاليػػػػػات المشػػػػػاكرات حسػػػػػب مكعػػػػػدىا المحػػػػػدد فػػػػػي 

انطػػػػػػالؽ جمسػػػػػػاتيا الفعميػػػػػػة إلػػػػػػى الػػػػػػػحادم كالعشػػػػػػركف مػػػػػػف الشػػػػػػير نفسػػػػػػو، بسػػػػػػبب رفػػػػػػض كفػػػػػػد 
منػػػػػاطؽ الحككمػػػػػة صػػػػػنعاء أف تعقػػػػػد أكؿ جمسػػػػػة مفاكضػػػػػات قبػػػػػؿ تكقػػػػػؼ الغػػػػػارات الجكيػػػػػة عمػػػػػى 

 .  التي تسيطر عمييا
الغػػػػػػارات لمػػػػػػدة أسػػػػػػػبكع كاحػػػػػػد فقػػػػػػط، ثػػػػػػـػ بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ اسػػػػػػػتأنفت  أيػػػػػػاـ تكقفػػػػػػػت أربعػػػػػػةكبعػػػػػػد  

كارتكبػػػػػت حينيػػػػػا مجػػػػػزرة مسػػػػػتبأ التػػػػػي راح ضػػػػػحيتيا أكثػػػػػر مػػػػػف مائػػػػػة  ،السػػػػػعكدية غاراتيػػػػػا الجكيػػػػػة
 .(ُ)شخص
أشػػػػػػير ككػػػػػػاف كفػػػػػػد حككمػػػػػػة الريػػػػػػاض يطػػػػػػرح عمػػػػػػى  ثالثػػػػػػةكاسػػػػػػتمرت مفاكضػػػػػػات الككيػػػػػػت  

كفػػػػػد حككمػػػػػة صػػػػػنعاء، االنسػػػػػحاب مػػػػػف المنػػػػػاطؽ كتسػػػػػميـ السػػػػػالح لمعسػػػػػكرييف التػػػػػابعيف لحككمػػػػػة 
 .كاالعتراؼ بالشرعية كبعدىا الذىاب لمحكار السياسي ،الرياض في مأرب

(، ممػػػػػا جعميػػػػػا تحظػػػػػى  ُِِٔعمػػػػػى القػػػػػرار األممػػػػػي رقػػػػـػ ) ءن كىػػػػػذه المشػػػػػاكرات جػػػػػاءت بنػػػػػا
مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تفاىمػػػػػػات مكثفػػػػػػة  اليمنيػػػػػػة، اتضػػػػػػح ذلػػػػػػؾ جميػػػػػػان  األزمػػػػػػةاـ كبيػػػػػػر مػػػػػػف طرفػػػػػػي باىتمػػػػػػ

قميمػػػػػيممػػػػػا صػػػػاحب المشػػػػاكرات مػػػػػف دعػػػـػ دكلػػػػي  -أيضػػػػان  –سػػػػبقت المشػػػػاكرات، كمػػػػػا اتضػػػػح   كا 
اليمنيػػػػػػة، حيػػػػػػث قامػػػػػػت األمػػػػػـػ المتحػػػػػػدة عمػػػػػػى تحديػػػػػػد مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف  األزمػػػػػػة إنيػػػػػػاءمػػػػػػف أجػػػػػػؿ 

 :(ِ)كشممت خمسة محاكر أساسية كىي ،الخاصة في المشاكرات األجندة
 .كقؼ إطالؽ النار -أ 
 االنسحاب مف المدف. -ب 
 تسميـ السالح.  -ج 
 ممؼ األسرل كالمعتقميف. -ٓإعادة مؤسسات الدكلة.  -د 

كألجػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ كافقػػػػػػت حككمػػػػػػة صػػػػػػنعاء عمػػػػػػى اطػػػػػػالؽ سػػػػػػراح بعػػػػػػض المعتقمػػػػػػيف لػػػػػػدييا دكف 

                                  
 ، مرجع سابؽ.عمى الكضع السياسي في اليمف” ُِِٔ“االغبرم، تأثير القرار األممي ( ايمف عمي ثابت (ُ
 ـ، عمى الرابط االتي:َُِٔمايك  ِٕ( مشاكرات الككيت اليمنية، اتفاؽ عمى مبادلة سجناء، الخميج، (ِ

http://alkhaleejonline.net 
 ـ.ََِِ/ّ/ُٔ:تاريخ زيارة المكقع
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، كىػػػػذا  جعػػػػؿ مػػػػف حككمػػػػة الريػػػػاض كعبػػػػر ممثمييػػػػا اف  األمػػػػرتحديػػػػد مػػػػف سػػػػيطمؽ مػػػػنيـ باالسػػػـػ
السػػػػػجناء  أسػػػػػماءة تصػػػػػر عمػػػػػى اطػػػػػالؽ جميػػػػػع المعتقمػػػػػيف، بعػػػػػد أف يقػػػػػدـ كػػػػػؿ طػػػػػرؼ قائمػػػػػة بكافػػػػػ

، عمػػػػػى أف تجػػػػػرم  مبػػػػػادلتيـ تحػػػػػت إشػػػػػراؼ المجنػػػػػة الدكليػػػػػة لمصػػػػػميب األحمػػػػػر، كالمعتقمػػػػػيف لديػػػػػو
 .(ُ)كىك األمر الذم لـ تكافؽ عميو حككمة صنعاء

كعمػػػػػػى إثػػػػػػر ذلػػػػػػؾ أعمػػػػػػف كفػػػػػػد حككمػػػػػػة الريػػػػػػاض تعميػػػػػػؽ مشػػػػػػاركتو فػػػػػػي ىػػػػػػذه المشػػػػػػاكرات  
 لخمسة أياـ، كذلؾ عمى خمفية اتياـ الطرؼ األخر بالتعنت.

لمراجعػػػػػػة حكػػػػػػكمتييـ، ثػػػػػـػ لمػػػػػػدة أسػػػػػػبكعيف  إجػػػػػػازةكبعػػػػػػد ىػػػػػػذا التكقػػػػػػؼ تػػػػػـػ مػػػػػػنح الطػػػػػػرفيف  
 إلى المشاكرات مف خالؿ جكلة ثانية. العكدة
 الجولة الثانية:-2

 الممنكحػػػػػػة ال طػػػػػػراؼ التفػػػػػػاكض كإجػػػػػػازة كتػػػػػػرؾ كقػػػػػػت كػػػػػػاؼو  األسػػػػػػبكعيفبعػػػػػػد انتيػػػػػػاء مػػػػػػدة 
اسػػػػػػتأنفت المشػػػػػػاكرات  -يـ حػػػػػػكؿ مػػػػػػا تػػػػػـػ طرحػػػػػػو فػػػػػػي الجكلػػػػػػة األكلػػػػػػىيتلمراجعػػػػػػة حكػػػػػػكم اليمػػػػػػ

تقػػػػػدمت األمػػػػـػ المتحػػػػػدة بمقتػػػػػرح  حيػػػػػثـ، َُِٔ/  ٔ/ َّلمجكلػػػػػة الثانيػػػػػة فػػػػػي الككيػػػػػت بتػػػػػاريخ 
يف المتحػػػػاكريف إلػػػػى اتفػػػػاؽ مرضػػػػي، كتضػػػػمف ىػػػػذه محاكلػػػػة مػػػػف كجيػػػػة نظرىػػػػا أف تكصػػػػؿ الطػػػػرف

 :  (ِ)المقترح ما يمي
 تشكيؿ حككمة كحدة كطنية يشارؾ فييا جميع األطراؼ. -أ 
 عمييا. يسيطركفانسحاب الحكثييف مف صنعاء كبقية المدف التي  -ب 

كىػػػػػذاف المكضػػػػػكعاف المقترحػػػػػاف قػػػػػكبال بػػػػػرفض قػػػػػاطع مػػػػػف قبػػػػػؿ ممثمػػػػػي حككمػػػػػة الريػػػػػاض، 
كطمبػػػػػت مػػػػػف األمػػػػـػ المتحػػػػػدة سػػػػػحب ىػػػػػذا المقتػػػػػرح كشػػػػػرط السػػػػػتمرار كفػػػػػدىا فػػػػػي  ،رفضػػػػػان قاطعػػػػػان 

مػػػػػػف قبػػػػػػؿ ممثػػػػػػؿ األمػػػػػـػ المتحػػػػػػدة، ممػػػػػػا  صػػػػػػاغية أذافالتفػػػػػػاكض، كىػػػػػػك األمػػػػػػر الػػػػػػذم لػػػػػـػ يػػػػػػالؽ 
 .(ّ)دعاء كفد حككمة الرياض إلى رفض العكدة إلى طاكلة المفاكضات

انعػػػػػداـ الثقػػػػػة بػػػػػيف األطػػػػػراؼ اليمنيػػػػػة فيمػػػػػا بيػػػػػنيـ مػػػػػف جيػػػػػة، كمػػػػػف جيػػػػػة  كىنػػػػػا ظيػػػػػر جميػػػػػان 
المشػػػػػػاكرات كمػػػػػػا حػػػػػػدث مػػػػػػف تعنػػػػػػت مػػػػػػف قبػػػػػػؿ ممثمػػػػػػي حككمػػػػػػة الريػػػػػػاض،  أظيرتػػػػػػوفمػػػػػػا  أخػػػػػػرل

ـ، َُِٔأغسػػػػػطس  ٔكممثػػػػػؿ األمػػػػـػ المتحػػػػػدة، إسػػػػػماعيؿ كلػػػػػد الشػػػػػيخ أحمػػػػػد، الػػػػػذم أعمػػػػػف فػػػػػي  
الككيػػػػػػت بعػػػػػد أكثػػػػػػر مػػػػػػف تسػػػػػػعيف أف الكفػػػػػكد اليمنيػػػػػػة المشػػػػػػاركة فػػػػػػي مشػػػػػاكرات السػػػػػػالـ سػػػػػػتغادر 

                                  
 ـ، عمى الرابط االتي:َُِٖمارس  ُُ( مشاكرات الككيت، المحيط، (ُ

http://almoheet.ne 
 ـ.ََِِ/ّ/َُتاريخ زيارة المكقع:

 ـ، عمى الرابط االتي: َُِٔاغسطس  DW ,6أشير مف المشاكرات،  ّ( اليمف: فشؿ محادثات الككيت بعد (ِ
http://www.dw.com/ar 

 ـ.ََِِ/ّ/ُٔتاريخ زيارة المكقع:
 ( حساـ عربي عبد العظيـ مبركؾ، مدل مشركعية التدخؿ السعكدم في اليمف كفقان لقكاعد القانكف الدكلي، مرجع سابؽ.(ّ
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 .(ُ)يكمان مف المحادثات، لـ يتـ خالليا التكصؿ إلى اتفاؽ لحؿ األزمة
 :(2)م2018: اتقاق استكيولم ل ام ثالثاً 

قػػػػػد تمخػػػػػض برعايػػػػػة خاصػػػػػة مػػػػػف مبعػػػػػكث األمػػػػـػ المتحػػػػػدة لػػػػػدل الػػػػػيمف )مػػػػػارتف غريفػػػػػت( ك 
ـ، اتفقػػػػػػػػػت  َُِٖ( لعػػػػػػػػػاـ ُِْٓرقػػػػػػػػـػ )مجمػػػػػػػػػس األمػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػرار عػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا االتفػػػػػػػػػاؽ صػػػػػػػػػدكر 

األطػػػػػػراؼ اليمنيػػػػػػة عمػػػػػػى اسػػػػػػتئناؼ المفاكضػػػػػػات بينيمػػػػػػا لحمحمػػػػػػت االكضػػػػػػاع االنسػػػػػػانية المترديػػػػػػة 
فػػػػػي الػػػػػيمف، كمػػػػػف اكلكياتيػػػػػا الكضػػػػػع فػػػػػي منطقػػػػػة السػػػػػاحؿ الغربػػػػػي، كمدينػػػػػة الحديػػػػػدة، كمينائيػػػػػا 

م كػػػػػػاف ـ، كالػػػػػػذَُِٖديسػػػػػػمبر  ُِاليػػػػػػاـ، كقػػػػػػد تمػػػػػػت المصػػػػػػادقة عمػػػػػػى ىػػػػػػذا االتفػػػػػػاؽ بتػػػػػػاريخ 
 .(ّ)ـَُِٗ/ ديسمبر مف عاـ ٖمف المفترض أف يتـ تنفيذه في 

فػػػػػػي اغمػػػػػػب منػػػػػػاطؽ مدينػػػػػػة الحديػػػػػػدة،  خرقػػػػػػومػػػػػػع العمػػػػػـػ أف كقػػػػػػؼ إطػػػػػػالؽ النػػػػػػار، قػػػػػػد تػػػػػـػ 
قيػػػػػاـ لجنػػػػػة إعػػػػػادة االنتشػػػػػار بعمميػػػػػا، كىػػػػػك  أثنػػػػػاءكالشػػػػػيء المؤسػػػػػؼ أف ىػػػػػذه الخركقػػػػػات حػػػػػدثت 

فػػػػػي الػػػػػيمف )غريفػػػػػت(  مبعكثيػػػػػامػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي التقريػػػػػر المرفػػػػػكع إلػػػػػى األمػػػػـػ المتحػػػػػدة  مػػػػػف قبػػػػػؿ 
 حتى كتابة ىذه البحث. ،ـ، كاستمر عمى ىذا المنكاؿَُِٗ/ يناير/ ٗبتاريخ 

 بنود اتقاق ستوكيولم وتحميميا:
 :(ْ)نقاط كافؽ عمييا الطرفاف ىيكالجدير بالذكر أف اتفاؽ ستككيكلـ حدد ثالث 

اتفػػػػػػػاؽ حػػػػػػػكؿ كضػػػػػػػع مدينػػػػػػػة الحديػػػػػػػدة كمػػػػػػػكانئ الحديػػػػػػػدة كالصػػػػػػػميؼ كرأس عيسػػػػػػػى،  -ُ
طػػػػالؽ النػػػػار فػػػػكران، عمػػػػى أف تنسػػػػحب القػػػػكات المتكاجػػػػدة إالتػػػػـز الطرفػػػػاف فيػػػػو بكقػػػػؼ 

 داخؿ مدينة الحديدة كفي مداخميا، إلى خارج المدينة.
كألجػػػػػؿ تنفيػػػػػذ ذلػػػػػػؾ تقػػػػػـك األمػػػػػـػ المتحػػػػػدة بتعزيػػػػػز تكاجػػػػػػدىا بكافػػػػػة مػػػػػػداخؿ المدينػػػػػة كجميػػػػػػع 

مػػػػف ليػػػػا الحػػػػؽ دكف غيرىػػػػا مػػػػف األطػػػػراؼ برئاسػػػػة المجنػػػػة  -األمػػػـػ المتحػػػػدة -أنيػػػػاحيائيػػػػا، كمػػػػا أ
 المشػػػػػتركة المكمفػػػػػة بإعػػػػػادة تكزيػػػػػع القػػػػػكات كانتشػػػػػارىا، كقػػػػػد حػػػػػددت ميمػػػػػة كاحػػػػػد كعشػػػػػركف يكمػػػػػان 

 يـك لكقؼ اطالؽ النار. أكؿبداية  الكتماؿ ذلؾ تحسب مف
 .(ٓ)األسراءتـ االتفاؽ عمى كضع  آلية عممية لتبادؿ  -ِ
اء االتفػػػػاؽ عمػػػػى كجػػػػو التحديػػػػد بيػػػػاف تفػػػػاىـ حػػػػكؿ تعػػػػز، ككافػػػػؽ الطرفػػػػاف عمػػػػى إنشػػػػ -ّ

 المجتمع المدني كاألمـ المتحدة. يف عفلجنة مشتركة، بما في ذلؾ ممثم
مػػػػػف خػػػػػالؿ نقػػػػػاط االتفػػػػػاؽ الػػػػػثالث سػػػػػابقة الػػػػػذكر، كمػػػػػف خػػػػػالؿ مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي مضػػػػػمكف 

                                  
 ابؽ.أشير مف المشاكرات، مرجع س ّ( اليمف: فشؿ محادثات الككيت بعد (ُ
 ـ، متاح عمى الرابط االتي:ََِِ/ّ/ٗـ، تاريخ الدخكؿَُِٖ( انظر: اتفاقيات األمـ المتحدة لمسالـ: اليمف (ِ

http://bic-rhr.com/ar/projects/atfaqyat-alamm-almthdt-llslam-alymn-2018 
 اتفاقيات األمـ المتحدة لمسالـ، المرجع السابؽ.( (ّ
 ؾ ، مدل مشركعية التدخؿ السعكدم في اليمف كفقان لقكاعد القانكف الدكلي، مرجع سابؽ.( حساـ عربي عبد العظيـ مبرك (ْ
 المرجع السابؽ.( انظر: اتفاقيات األمـ المتحدة لمسالـ: (ٓ
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 االتفاؽ كشكمو يتبيف اآلتي: 
عػػػػػػدـ كجػػػػػػكد تفاصػػػػػػيؿ لنصػػػػػػكص االتفػػػػػػاؽ كآليػػػػػػة تنفيػػػػػػذىا، حيػػػػػػث جػػػػػػاءت النصػػػػػػكص  -أ 

، كلػػػػـػ تػػػػػػأت مفصػػػػػػمة بعيػػػػػدة عػػػػػػف الغمػػػػػػكض، التػػػػػي تركػػػػػػت مجػػػػػػاالن   –بصػػػػػيغة العمػػػػػػـك
 أطراؼ االتفاؽ. لالجتيادات مف قبؿ كؿ طرؼ مف -فيما بعد

لػػػـػ يحػػػػدد االتفػػػػاؽ بصػػػػكرة كاضػػػػحة كصػػػػريحة دكر كػػػػؿ طػػػػرؼ مػػػػف اطػػػػراؼ االتفػػػػاؽ،  -ب 
 كىك الطرؼ الكسيط . ،بما في ذلؾ دكر الطرؼ الثالث

بالنسػػػػػبة لمػػػػػا جػػػػػاء باالتفػػػػػاؽ حػػػػػكؿ مدينػػػػػة تعػػػػػز، فػػػػػإني اجػػػػػـز أف ىػػػػػذا البنػػػػػد لػػػػـػ يطػػػػػرح  -ج 
دينػػػػػة تعػػػػػز، التػػػػػي يعيشػػػػػو سػػػػػكاف مبصػػػػػكرة جديػػػػػة لمعالجػػػػػة الكضػػػػػع اإلنسػػػػػاني السػػػػػيء 

 ف االتفػػػػػػػاؽ لػػػػػػـػ يتضػػػػػػػمف خارطػػػػػػػة طريػػػػػػػؽ عمميػػػػػػػة، كمدركسػػػػػػػة لحػػػػػػػؿ الكضػػػػػػػعإحيػػػػػػػث 
 .(ُ)األدنىكلك في حده  اإلنساني

كمػػػػػا انطبػػػػػؽ عمػػػػػى مدينػػػػػة تعػػػػػز، ينطبػػػػػؽ الحػػػػػاؿ نفسػػػػػو عمػػػػػى مينػػػػػائي الصػػػػػميؼ كراس  -د 
 عيسى. 

قيػػػػػاـ لجنػػػػػة إعػػػػػادة االنتشػػػػػار بمراقبػػػػػة إعػػػػػادة نشػػػػػر القػػػػػكات، ككقػػػػػؼ لآليػػػػػة عػػػػػدـ تحديػػػػػد  -ق 
 الغمكض المتعمؽ بتفسير النصكص.  بسببإطالؽ النار بشكؿ عاـ، 

مػػػػػػازاؿ  األمػػػػػػؿكعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف ىػػػػػػذه الجكانػػػػػػب السػػػػػػمبية التػػػػػػي صػػػػػػاحبت االتفػػػػػػاؽ، إال أف 
المعيشػػػػػي  الكضػػػػعمػػػػف  إنقػػػػاذهفعيػػػػؿ كتنفيػػػػذ مػػػػا جػػػػاء فيػػػػو كأقػػػػؿ تقػػػػدير، إلنقػػػػاذ مػػػػا يمكػػػػف لتقػػػػائـ 

 لسػػػػكاف مدينػػػػة كبيػػػػرة، كمزدحمػػػػة بالسػػػػكاف مثػػػػؿ مدينػػػػة الحديػػػػدة. ة األمنيػػػػة الصػػػػعبةالسػػػػيئ كالحالػػػػ
نزيػػػؼ الػػػدـ اليمنػػػي مػػػف خػػػالؿ كقفػػػو لمعمميػػػات  أكقػػػؼفػػػاف اتفػػػاؽ اسػػػتكيكلـ قػػػد  كىػػػك مػػػا تػػـػ فعػػػالن 
 .(ِ)حياء كحارات المدينة المكتظة بالسكافأنيرانيا تكجو إلى  تالعسكرية التي كان

  

                                  
 ـ، مرجع سابؽ.َُِٖ( انظر: اتفاقيات األمـ المتحدة لمسالـ: اليمف (ُ
 ( حساـ عربي عبد العظيـ مبركؾ، مرجع سابؽ.(ِ
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 اخلامتـــــح
 

 (1)(): قال ت الى
ىػػػػػذه آلػػػػت الحمػػػػد هلل الػػػػذم كفقنػػػػػا عمػػػػى إنيػػػػاء ىػػػػػذا البحػػػػث بصػػػػكرتو المكجػػػػػكدة، حيػػػػث 

الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي مكضػػػػػػػكع المفاكضػػػػػػػات اليمنية/اليمنيػػػػػػػة إلػػػػػػػى عػػػػػػػدد مػػػػػػػف النتػػػػػػػائج كالتكصػػػػػػػيات 
 نكجزىا عمى النحك اآلتي:

 : النتائج:أولً 

أنػػػػػو ال يمكػػػػػف حػػػػػؿ النػػػػػزاع فػػػػػي الػػػػػيمف اآلف خػػػػػالؿ عمميػػػػػة سياسػػػػػية شػػػػػاممة، كفػػػػػؽ  -ُ
محة الكطنيػػػػػػة التفػػػػػػاؽ السػػػػػػمـ كالشػػػػػػراكة صػػػػػػعػػػػػػف الم فضػػػػػػالن المرجعيػػػػػػات الػػػػػػثالث، 

 الكطنية.
تسػػػػػتدعي األكضػػػػػاع العامػػػػػة لمػػػػػيمف مػػػػػف كػػػػػؿ األطػػػػػراؼ أف يعممػػػػػكا معػػػػػان، لتحقيػػػػػؽ  -ِ

 اليمف.لحة الكطنية، بكقؼ الحرب عمى االمص
الػػػػػػػذم  األمػػػػػػػر، أمريكػػػػػػػيتعتبػػػػػػػر الحػػػػػػػرب عمػػػػػػػى الػػػػػػػيمف سػػػػػػػعكدية بامتيػػػػػػػاز بػػػػػػػدعـ  -ّ

 سعكديان، لتحقيؽ األمف القكمي لمطرفيف. -يتطمب تفاكضان يمنيان 
مػػػػػف خػػػػػالؿ الصػػػػػراع بػػػػػيف األطػػػػػراؼ اليمنيػػػػػة أـ  سػػػػػكاءن اسػػػػػتمرار األزمػػػػػة اليمنيػػػػػة،  -ْ

ي بتػػػػػػػدخؿ دكؿ التحػػػػػػػالؼ بقيػػػػػػػادة السػػػػػػػعكدية، يحقػػػػػػػؽ مصػػػػػػػالح الػػػػػػػدكؿ الكبػػػػػػػرل فػػػػػػػ
 المنطقة.

لػػػػزاـ  -ٓ عجػػػػز األيمػػػػـ المتحػػػػدة عػػػػف تىحقيػػػػًؽ الحػػػػد األدنػػػػى مػػػػف االسػػػػتقرار السياسػػػػي، كا 
 كقت الحرب. اإلنسافاألطراؼ المتصارعة في اليمف باحتراـ حقكؽ 

اسػػػػػػػتمرار الحػػػػػػػرب فػػػػػػػي الػػػػػػػيمف يمثػػػػػػػؿ كارثػػػػػػػة إنسػػػػػػػانية كبيػػػػػػػرة، حيػػػػػػػث سيضػػػػػػػطر  -ٔ
كاف غالبيػػػػة منػػػػزكح مػػػػف منػػػػاطؽ النػػػػزاع إلػػػػى منػػػػاطؽ آمنػػػػو، حيػػػػث لماليػػػػيف البشػػػػر 

سػػػػػكاف المػػػػػدف الػػػػػدائر فييػػػػػا النزاعػػػػػات المسػػػػػمحة، يعػػػػػدكف مػػػػػف أكثػػػػػر سػػػػػكاف الػػػػػيمف 
، فكيػػػػػؼ سػػػػػيككف حػػػػػاليـ بعػػػػػد النػػػػػزكح، كمػػػػػف ىػػػػػؤالء سػػػػػكاف السػػػػػاحؿ كبؤسػػػػػان  فقػػػػػران 

يػػػػػػػدة فالخسػػػػػػػائر الغربػػػػػػػي إلقمػػػػػػػيـ تيامػػػػػػػة، كلػػػػػػػف يكػػػػػػػكف النػػػػػػػزكح ىػػػػػػػك المشػػػػػػػكمة الكح
 . كاألطفاؿغمبيـ مف النساء أحد اآلف باألالؼ إلى البشرية التي حصمت 

  

                                  
 (.ِٖٔاآلية: ) :البقرة( سكرة ُ)
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 : التوصيات:ثانياً 
 ضركرة إعالء دكر الحؿ السياسي كإطار أكحد لألزمة اليمنية. -ُ
طػػػػكىة األيكلػػػػى التػػػػي تػػػػػؤدم  -ِ ػػػػة لبىعًضػػػػيا الػػػػبىعض ىػػػػك الخي احتػػػػراـ األطػػػػراؼ الميتفاًكضى

ػػػػػالـو شػػػػػامؿ، كىػػػػػذا مػػػػػا تمكنػػػػػا مػػػػػف  إلػػػػػى نىتػػػػػاًئج مممكسػػػػػة، كالكيصػػػػػكؿ إلػػػػػى ات فػػػػػاًؽ سى
ػػػػػػػو ًمػػػػػػػف ًخػػػػػػػالؿ تحميمنػػػػػػػا لسػػػػػػػير عمميػػػػػػػات المفاكضػػػػػػػات بػػػػػػػيف   األطػػػػػػػراؼاستخالصي

 األف. ـ حٌتىلكمشاكرات الككيت كاستكيك  ،اليمنٌية في جنيؼ
 األمـكي تنجح أم مفاكضات قادمة كليا خطة سالـ  صادقة كشاممة، يجب عمى  -ّ

 األطراؼكالتزاـ جميع  ،المتحدة كرعاة السالـ باليمف، التكصؿ إلى كقؼ الحرب
 بذلؾ.

عمػػػػػػػػى األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة راعيػػػػػػػػة المفاكضػػػػػػػػات اليمنيػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتخداـ نفكذىػػػػػػػػا  إللػػػػػػػػزاـ  -ْ
 األساسية. المتحاربة باحتراـ حقكؽ اإلنساف األطراؼ

عمػػػػػػى أطػػػػػػراؼ النػػػػػػزاع، االلتػػػػػػزاـ كالتعػػػػػػاكف مػػػػػػع المجنػػػػػػة الفنيػػػػػػة كالميدانيػػػػػػة التابعػػػػػػة  -ٓ
التفػػػػػػػػػاؽ  تنفيػػػػػػػػذان لألمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة لمراقبػػػػػػػػة كقػػػػػػػػؼ اطػػػػػػػػػالؽ النػػػػػػػػار فػػػػػػػػي الحديػػػػػػػػدة 

اسػػػػػتكيكلـ، كالبعػػػػػد عػػػػػف الصػػػػػمت كغػػػػػػض الطػػػػػرؼ عػػػػػف ذلػػػػػؾ، كالكيػػػػػؿ بمكيػػػػػػاليف 
بػػػػػؿ كفػػػػػي المنطقػػػػػة  تجػػػػػاه بعػػػػػض القضػػػػػايا المتعمقػػػػػة بحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي الػػػػػيمف،

 .العربية عمكمان 
المتفاكضػػػػػة بتشػػػػػكيؿ لجنػػػػػة  األطػػػػػراؼينبغػػػػػي أف يشػػػػػمؿ أم تفاىمػػػػػات قادمػػػػػة بػػػػػيف  -ٔ

كطنيػػػػػة حقكقيػػػػػة مسػػػػػتقمة  يككػػػػػؿ إلييػػػػػا الكشػػػػػؼ عػػػػػف مصػػػػػير المفقػػػػػكديف كالتحقيػػػػػؽ 
فػػػػػي التعػػػػػذيب خػػػػػارج نطػػػػػاؽ القضػػػػػاء، كغيرىػػػػػا مػػػػػف االنتياكػػػػػات، كالعمػػػػػؿ الفػػػػػكرم 

 عمى اطالؽ سراحيـ.
طػػػػػػراؼ اليمنيػػػػػػة دكف اسػػػػػػتثناء، احتػػػػػػراـ حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف كااللتػػػػػػزاـ يجػػػػػػب عمػػػػػػى األ -ٕ

 كبعد المفاكضات اليمنية/ اليمنية. أثناءبسيادة القانكف، 
اليمنيػػػػة  األطػػػػراؼتنفيػػػػذ جميػػػػع االتفاقيػػػػات التػػػػي تكصػػػػمت إلييػػػػا المفاكضػػػػات بػػػػيف  -ٖ

 بحسف نية، لحؿ المظالـ كالخالفات السياسية.
لمصػػػػػػػػالحة، ككيػػػػػػػػؼ انتقمػػػػػػػػكا مػػػػػػػػف استحضػػػػػػػػار تجػػػػػػػػارب اآلخػػػػػػػػريف فػػػػػػػػي السػػػػػػػػالـ كا -ٗ

 الحرب إلى البناء كالتنمية.
متػػػػزف يبػػػػث ثقافػػػػة الحػػػػكار كالمصػػػػالحة الكطنيػػػػة،  يإعالمػػػػكرة إيجػػػػاد خطػػػػاب ضػػػػر  -َُ

 التي تقـك عمى ثقافة السالـ كالمحبة كاالعتراؼ باآلخر.
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 ص الدراســةــــملخ
تعتبر كظيفة الشرطة مف أكثر الكظائؼ أىمية، ألف كاجبيا األساسي المحافظة عمى أمف 

سبيؿ  فيجياز الشرطة أماـ مسؤكلية عظيمة كليـ  فيكسالمة المكاطنيف، لذلؾ فأف العامميف 
حتى  ،تنفيذ كاجباتيـ كممارسة سمطاتيـ صالحيات كاسعة،  لذا فالبد مف تنمية الرقابة الذاتية

تككف كسيمة فعالة لمراقبة تصرفاتيـ كسمككياتيـ الشخصية كالمينية نظران الستحالة تطبيؽ 
بشر  الشرطيكؿ األكقات، ال سيما أف  في فالمرؤكسيمف الرؤساء عمى  اإلداريةالرقابة 

كالنفس البشرية يعترييا حب الشيكات، لذلؾ البد مف محاسبة النفس عف طريؽ الرقابة الذاتية 
الرقابة عمى ممارسة كظيفة الشرطة، حيث تحقؽ اكبر قدر مف  أنكاعتعد مف أفضؿ  التي

 . الشرطي األداءتطكير  في، كمف ثـ تساىـ كاألخالقي الكظيفياالنضباط 
األكؿ مفيـك الرقابة  المطمبتضمف  مطالب،كيشتمؿ ىذا البحث عمى مقدمة كثالثة 

المجتمع بصكرة عامة  فيمحتكيان لتنمية الرقابة الذاتية  الثاني المطمبكأنكاعيا، ثـ جاء 
الثالث مشتمالن عمى دكر الرقابة المطمب كجاء  الشرطة عمى كجو الخصكص، فيكتنميتيا 

  .الشرطيالذاتية فى تطكير األداء 
كالتي مف ضمنيا التركيز  ،كختمنا ىذه الدراسة بخاتمة تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات

كحث األسر عمى االىتماـ بتربية األبناء،  ،المجتمع فيليـ الدينية الكسطية عمى نشر التعا
عادة  كمد جسكر التكاصؿ مع الجميكر، كاالىتماـ بالتدريب كتبادؿ الخبرات الشرطية، كا 

مجاؿ الشرطة مع تكفير البدائؿ األخرل مف سكف كعالج  يأجكر العامميف ف فيالنظر 
 الشرطة.  يمعامميف فل الكظيفيالرضا  لتحقيؽكغيرىما، 

 –الشرطياألداء  –كظيفة الشرطة –جياز الشرطة–العامميف–الرقابة الذاتية :مقردات البحث
 قياس األداء الشرطي.  –الكحدات الشرطية التعميمية  –الكظيفيالرضاء  –التدريب

ABSTRACT 
Police job is one of the most important posts as it is main task is to keep security and 

safety of people. this position entails the job occupiers to assurme great responsibility to 
achieve their duties that related to the wide authorities and plenipotiaries that to be 
implemented through self –monitoring in order to control personal and professional behavior 
of the policeperson due to the impossibility of applying managerial control of the top leaders 
over the subordinates at all times A policeperson is ahuman who may incline and indulge in 
pleasure. However , it is very essential for sueh situations , aperson must use self – control 
which is considered as a cornerstone  of a police duty yhat can attain the functional and ethical 
disciplinary to contribute posiv- ely to improving the police performance.  

The research contains an introduction and three Chapters: Chapter one deals with the 
concept of monitoring and its types. Chaptes Two takes up hew to evolve and rein self-control 
in community. Chapter three Seeks on self – control but concentrates on police performance. 
the conclusion of the research figures out the findings and recommendations while it shows the 
importance of propagation of religious instructions in community , children education , 
bridging the gap communication with public , training , exchange of experiences , review of 
wages including allowances ,residence megication , realizing the functional satis faction for all 
staff.  
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 ة:ــاملكدمــ
عمى أفعاؿ اإلنساف كأقكالو، ثـ يأتي دكر اإلنسػاف  أكالن قيب إف اهلل سبحانو كتعالى ىك الر 

 فيك الرقيب عمى نفسو، ككذلؾ يأتي دكر اآلخريف فيـ يراقبكف بعضيـ بعضان.  
ذا تأكػد كجكدىػا  :كالرقابة الذاتية ىي الفصػؿ بػيف اإليمػاف كالنفػاؽ، كبػيف التقػكل كالريػا، كا 

فػػي اإلنسػػاف فتكػػكف الحصػػف المنيػػع لعػػدـ الكقػػكع فيمػػا يخػػالؼ شػػرع اهلل، كالقػػكانيف كاألخػػالؽ، 
كلػػف يكػػكف فػػي إمكػػاف أفضػػؿ الػػنظـ االجتماعيػػة كال فػػي إمكػػاف أقصػػى العقكبػػات الصػػارمة أف 

ميمػػػا كانػػػت الػػػنظـ العقابيػػػة  :مثػػػؿ الرقابػػػة الذاتيػػػة، بمعنػػػىتعطينػػػا فعاليػػػة فػػػي تحسػػػيف األداء 
 كغيرىا صارمة فمف تحكؿ دكف تجاكز اإلنساف ليا.

كبما أف العامميف في جياز الشرطة أماـ مسئكلية عظيمة، كليـ في سبيؿ تنفيذ كاجبػاتيـ 
بػػػة سػػػمطات كاسػػػعة، فالبػػػد مػػػف تنميػػػة الرقابػػػة الذاتيػػػة فػػػي نفكسػػػيـ، لتكػػػكف كسػػػيمة فعالػػػة لمراق

 تصرفاتيـ كسمككياتيـ الشخصية كالمينية.
 مشكمة البحث:

تعتبر كظيفة الشرطة مف أكثر الكظائؼ أىمية، ألف مف عناصػرىا  األساسػية المحافظػة 
كحفػظ األمػػف كالنظػػاـ العػػاـ فػػي  ،عمػى أمػػف المػػكاطنيف فػػي ديػنيـ كأمػػكاليـ كأعراضػػيـ كعقػػكليـ

اسػػتعماليا  ءسػػتخداـ السػػمطة، التػػي قػػد يسػػك المجتمػػع، كلمشػػرطة فػػي سػػبيؿ أداء ىػػذه الكاجبػػات ا
مػػف قبػػؿ بعػػػض ضػػعاؼ النفػػػكس مػػف العػػػامميف فػػي جيػػػاز الشػػرطة، السػػػتحالة إحكػػاـ الرقابػػػة 

ال يمنع  اإلداريةفي كؿ األكقات، كمف ثـ فأف أسمكب الرقابة عمييـ مف قبؿ الرؤساء  اإلدارية
كعدـ احتراـ قكانيف كنظـ كأخالؽ المينة إذا غابت عنػو ىػذه  ،الشرطي مف ارتكاب المخالفات

 الرقابة.
لذا فإف ىذه مشكمة تحتاج إلى البحث الدقيؽ لمعرفة مدل تأثير الرقابة الذاتية في نفكس 

، ىػػذا الجيػػازفػػي  فالعػػامميف فػػي جيػػاز الشػػرطة، دكف الحاجػػة إلػػى رقابػػة الرؤسػػاء لممرؤكسػػي
 كغيرىا مف صكر الرقابة البشرية.

 أىمية البحث: 
تنبػػع أىميػػة مكضػػكع ىػػذا البحػػث مػػف ككنػػو ذات صػػمة بالرقابػػة الذاتيػػة كأثرىػػا فػػي تطػػكير 

كتنميتيػػا فػػي نفػػكس منتسػػبي جيػػاز الشػػرطة، ذلػػؾ الجيػػاز المنػػكط بػػو حفػػظ  ،األداء الشػػرطي
األمػػف فػػي المجتمػػع، ال سػػيما أف الشػػرطي ىػػك بشػػر كالػػنفس البشػػرية يعترييػػا الخطػػأ كالنسػػياف 

تبػاع  الشػػيكات كاالنحػػراؼ عػػف الطريػػؽ المسػػتقيـ، لػذلؾ البػػد مػػف محاسػػبة الػػنفس عػػف طريػػؽ كا 
 .الرقابة الذاتية
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 أىدار البحث: 
 ييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ اآلتي:

 تفعيؿ كسائؿ كأساليب الرقابة. -ُ
 تنمية مفيـك الرقابة الذاتية لدل العامميف في جياز الشرطة. -ِ
 الذاتية في تطكير األداء الشرطي.إلقاء الضكء عمى دكر الرقابة  -ّ
إيجاد نتائج كتكصيات تساىـ في تنمية الرقابة الذاتية لػدل العػامميف فػي جيػاز  -ْ

 الشرطة.
 منيج البحث:

مف المناسب إتباع المنيج الكصػفي التحميمػي، الػذم ييػدؼ إلػى تحميػؿ ككصػؼ مكضػكع 
 تاريخي.الدراسة مف مختمؼ جكانبو ككافة أبعاده، باإلضافة إلى المنيج ال

 فروض البحث:
تحقؽ الرقابة الذاتية لدل العامميف في جياز الشػرطة أكبػر قػدر مػف االنضػباط  -ُ

 الكظيفي كاألخالقي كمف ثـ فإنيا تساىـ في تطكير األداء في جياز الشرطة.
 عمى أداء كظيفة الشرطة. اترقابة الذاتية أفضؿ أنكاع الرقابتعد ال -ِ
 خطة البحث:

 إلى ثالثة مطالب كما يمي:قسـ الباحث ىذا البحث 
 ا ول: مقيوم الرقابة وأنواعيا. المطمب

 األكؿ: مفيـك الرقابة.الفرع 
 الثاني: أنكاع الرقابة. الفرع
 الثاني: تنمية الرقابة الذاتية في المجتمع والشرطة.المطمب 

 األكؿ: تنمية الرقابة الذاتية في المجتمع.الفرع 
 الذاتية في الشرطة.الثاني: تنمية الرقابة الفرع 
 الثالث: الرقابة الذاتية وتطوير ا داء الشرطي.المطمب 

 األكؿ: الرقابة الذاتية.الفرع 
 الثاني: تطكير األداء الشرطي.الفرع 
 كتشمؿ النتائج كالتكصيات.الخاتمة: 

 قائمة المراجع.          
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 األَل ادلغهة
 ٍاـح َأوُاعـُو انزقاتــمفٍ

تعػػد الرقابػػة عنصػػران ىامػػان فػػي أم إدارة أك مشػػركع أك منظمػػة بػػؿ فػػي حيػػاة أم فػػرد مػػف  
التي تستيدؼ التأكد مف اتجاه المنظمػة  اإلداريةأفراد المجتمع، كىي مف أىـ عناصر العممية 

، فيي كسيمة ضركرية كميمة ألم عممية إدارية، (ُ)لمخطة المعتمدة كفقان ألداء دكرىا كرسالتيا 
المعيار الذم تزف بو اإلدارة خطكاتيا تجػاه األىػداؼ المنػكط بيػا تحقيقيػا، كذلػؾ عمػى  بؿ أنيا

صالح المسار لمعكدة إلى الطريؽ السميـ.  أساس إعادة النظر كا 
األخطاء التي كقعت في الحاضر،  كلـ تعد الرقابة تيدؼ إلى الكشؼ عف االنحرافات أك

نما أصبحت تيدؼ إلػى البحػث عػف أسػباب ىػذه اال نحرافػات ليتجنػب تكرارىػا فػي المسػتقبؿ، كا 
 داء كاجباتيـ الكظيفية.ألكتكجيو العامميف إلى أفضؿ الطرؽ كأنسبيا إلى 

 اإلداريػػػةكمفيػػػـك الرقابػػػة فػػػي الشػػػرطة ال يختمػػػؼ عػػػف مفيػػػـك الرقابػػػة فػػػي نطػػػاؽ العمميػػػة 
ف كانػػت أىميتيػػا تبػػدك أكثػػر كضػػكحان فػػي قطػػاع الشػػرطة، الػػذم يحكمػػو نظػػـ  بصػػفة عامػػة، كا 

 كقكانيف خاصة تساعده عمى أداء ميمتو في حفظ األمف كالنظاـ في المجتمع.
 عمى النحك التالي: فرعييفكلتأصيؿ مفيـك الرقابة كأنكاعيا فسنتناكليا في  

 ا ول القرع
 مــقـيـوم الــرقــابـة

حرسػو، كمنيػا ارتقػب المكػاف  :كممة الرقابة في المغة أصػميا   رقػب، رقابػة، رقبػة  بمعنػى
الحػػارس كيقػػاؿ: رقيػػب نفسػػو أم ينتقػػد نفسػػو فػػال يػػدع  :أم عػػاله كأشػػرؼ عميػػو. كالرقيػػب ىػػك

 .(ِ)سبيالن لمناس إلى لكمو، كالرقيب ىك الحافظ كالمنتظر
 أوًل: الت ريقات:

كتنكعػػػت بػػػاختالؼ الزكايػػػا التػػػي ينظػػػر  ،تعػػػددت تعريفػػػات الرقابػػػة فػػػي فقػػػو اإلدارة العامػػػة
 :كأىـ ىذه التعريفاتإلييا، 
تعػػرؼ الرقابػػة بأنيػػا:   متابعػػة الجيػػكد المبذكلػػة لتنفيػػذ السياسػػات المكضػػكعة كالخطػػة  -ُ

 . (ّ)المرسكمة لتحقيؽ األىداؼ 
 دراسة األساليب كالضػكابط القانكنيػة كغيػر القانكنيػة عمػى أداء  :كفي تعريؼ آخر ىي -ِ

األجيػػزة كالكظػػائؼ العامػػة، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ تحديػػد معػػايير يػػتـ عمػػى أساسػػيا قيػػاس 
                                  

 .ُٖٖـ، صَُُِ( د. عماد حسيف عبد اهلل، االتجاىات المعاصرة في اإلدارة األمنية، مطبعة الشرطة، القاىرة، ُ)
 .ِِٓـ، ص ُٕٔٗ، بدكف دار كمكاف نشر( مختار الصحاح، محمد بف عمي الرازم، ِ)
 .ُُِـ، صُٖٔٗىرة، أصكؿ إدارة الشرطة، مطبعة ككستا، القا ،محمكد السباعيلكا. ( ّ)
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كتجميػػػػػع المعمكمػػػػػات الالزمػػػػػة عػػػػف ىػػػػػذا األداء، ثػػػػػـ تحديػػػػػد جكانػػػػػب  ،األداء المتحقػػػػؽ
حديػػد المسػػئكلية عػػف ىػػذه االنحػػراؼ فػػي األداء الفعمػػي كمقارنػػة المعػػايير المكضػػكعة كت

 .(ُ) عمى ىذا  بناءن االنحرافات كتقرير ما ينبغي عممو 
اإلجراءات التي تتخذ لمتأكد مف أف مػا يػتـ أثنػاء عمميػة التنفيػذ   :كيعرفيا البعض بأنيا -ّ

 .(ِ)  أك بعدىا مطابؽ لما أريد تنفيذه مف أىداؼ
لمخطػػة،  كفقػػان كفػػي تعريػػؼ آخػػر لمرقابػػة بأنيػػا:   كظيفػػة النظػػاـ الػػذم يجػػرم التعػػديالت  -ْ

العممية التي  :كيضمف أف االختالفات عف أىداؼ النظاـ ىي في حدكد السماح، كىي
ذا لػػـ يكػػف كػػذلؾ  تػػرل بيػػا اإلدارة ىػػؿ الػػذم حػػدث كػػاف مػػف المفػػركض أف يحػػدث، كا 

  (ّ)فالبد مف إجراء التعديالت الضركرية .
  الكسػػيمة التػػي عػػف طريقيػػا تتأكػػد القيػػادة مػػف أف األىػػداؼ كالرقابػػة فػػي الشػػرطة ىػػي:  -ٓ

تقػػاف كسػػرية، مػػع التػػزاـ العػػامميف بالسػػمكؾ الحميػػد كالمظيػػر المناسػػب  تتحقػػؽ بكفػػاءة كا 
بمػػا يػػتالءـ مػػع االنضػػباط العسػػكرم، كيسػػتطيع القائػػد أك المػػدير مػػف خػػالؿ الرقابػػة أف 

لمخطػػة المكضػػكعة أـ ال، كيتعػػرؼ كػػذلؾ  كفقػػان د تحقػػؽ يشػػرؼ عمػػا إذا كػػاف العمػػؿ قػػ
عمى مػدل كفػاءة المرؤكسػيف فػي أداء أعمػاليـ عػف طريػؽ قيػاس األداء، كىػذا القيػاس 
يكشػػؼ مػػا قػػد يكجػػد مػػف خمػػؿ أك انحػػراؼ عػػف الخطػػة المكضػػكعة، األمػػر الػػذم يػػدفع 

 (ْ)القائد أك المدير إلى ممارسة كظيفة التكجيو . 
 الرقابـة:ثانيًا: عناصر 

 :اآلتيمف خالؿ التعريفات السابقة نجد أف عممية الرقابة تتضمف 
 التحقؽ مف مدل إنجاز األىداؼ المرسكمة بكفاءة. -ُ
الكشػػؼ عػػف المعكقػػات التػػي تحػػد مػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ، كمعالجتيػػا كتقػػكيـ مػػا قػػد  -ِ

 يككف ىنالؾ مف انحرافات.
ىنالػػؾ فػػرؽ بػػيف الرقابػػة كبػػيف األنشػػطة األخػػرل التػػي يمارسػػيا المػػدير أك الػػرئيس،  -ّ

مػػػاذا  لمرؤكسػػػيوكالتكجيػػػو كاإلشػػػراؼ الػػػذم يقصػػػد بػػػو تكضػػػيح المػػػدير أك الػػػرئيس 

                                  
محمكد عبدالجميؿ  .، نقالن عف )مقدـُْـ، صُْٖٗ( د. احمد صقر عاشكر، اإلدارة العامة، دار المعرفة، اإلسكندرية، ُ)

، ُٕٖٗ، المصرية ، أكاديمية الشرطة، بحث تكميمي، كمية الدراسات العمياالعقدة، دكر الرقابة في ترسيخ القيـ في الشرطة
 .ِص
 .َُّـ، ص َُٖٗالمنعـ جنيد، أصكؿ اإلدارة العامة، مطبعة عابديف، القاىرة، ( د. عبد ِ)
 .ّمحمكد عبد الجميؿ العقدة، المرجع السابؽ، صمقدـ. ( ّ)
 .ِّٔـ، صُِٔٗ. محمكد السباعي، إدارة الشرطة في الدكلة الحديثة، الشركة العربية لمطباعة كالنشر، القاىرة، لكاء(  ْ)
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يجب عممو؟ كمتػى يػتـ أداؤه؟ ككيػؼ يػتـ ذلػؾ األداء؟ كيضػمف المػدير عػف طريػؽ 
 (ُ)إنجاز األعماؿ بكفاءة كفعالية. مرؤكسيوتكجيو 

ــــرى الباحــــث -ْ أف حصػػػػر كظيفػػػػة الرقابػػػػة عمػػػػى مجػػػػرد كزف األمػػػػكر كمقارنتيػػػػا : وي
باألىداؼ المخطط ليا قد يككف ىدؼ الرئيس ، كلكف دكر الرقابة ال يقتصر عمى 
ذلؾ بػؿ يمتػد إلػى دراسػة كتحميػؿ أسػباب الظػكاىر كالمعكقػات، ككضػع الحمػكؿ ليػا 

سػة المكضػكعة كمػف كاقػع بيف يدم القادة الختيار البديؿ المناسب مف خػالؿ السيا
 الخبرات العممية لمجياز الرقابي كعمى ضكء المتغيرات في أم مجتمع.

كجػكد نظػػاـ إدارم قػػائـ،  أصػػالن كتأسيسػان عمػػى مػػا تقػدـ، فػػإف كجػػكد الرقابػة يفتػػرض  -ٓ
كيمػػػػارس القػػػػائمكف عميػػػػو نشػػػػاطان حيكيػػػػان يػػػػؤدم إلػػػػى تحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ كفػػػػؽ القكاعػػػػد 

يحػدد الكظػػائؼ كالعالقػة بينيمػا كاالختصاصػػات تنظيمػي  بنػػاءن الحاكمػة، مػع تػكافر 
كالكاجبػػػػات كالمسػػػػئكليات، كػػػػؿ ىػػػػذا فػػػػػي ظػػػػؿ إدارة قػػػػادرة عمػػػػى التخطػػػػيط كرسػػػػػـ 

   .(ِ)كتكريس الجيكد المبذكلة مف أجؿ العمؿ ،السياسات، كاتخاذ القرارات
التػػػي تعنػػػي بقيػػػاس معػػػدؿ األداء،  اإلداريػػػةكالرقابػػػة ىػػػي إحػػػدل عناصػػػر العمميػػػة  -ٔ

كمقارنػػة ذلػػؾ باألىػػداؼ كالخطػػط المكضػػكعة، كدراسػػة المعكقػػات كتحميميػػا لمعرفػػة 
 .القرار  إصدارأسبابيا ككضع بدائؿ مناسبة لالسترشاد بيا عند 

 ثالثًا: ال ناصر المشتركة لمرقابة:
 مف ىنا يمكف القكؿ: بكجكد عناصر مشتركة في كؿ عمؿ رقابي أىميا:

 كد جياز أك أجيزة متخصصة في العمؿ الرقابي.كج -ُ
 تمتع أعضاء ىذه األجيزة بصالحيات تمكنيـ مف القياـ بدكرىـ في التكجيو كالمراقبة. -ِ
تيػدؼ ىػذه األجيػزة إلػى اكتشػاؼ األخطػاء كالمعكقػات كدراسػتيا كتحميميػا، فػإذا كشػؼ  -ّ

كلػػيس ميمتيػػا ىػػذا التحميػػؿ عػػف تقصػػير يسػػتكجب المسػػاءلة فيػػذا أمػػر ثػػانكم لمرقابػػة 
 (ّ)الرئيسية

كقد خرجػت الرقابػة مػف أسػمكبيا التقميػدم الػذم يحمػؿ معػاني الشػؾ كعػدـ الثقػة، الػذم  -ْ
كثيػػران مػػا أثػػر فػػي اتجاىػػات أعضػػاء الرقابػػة نحػػك المػػكظفيف كاتجاىػػات المػػكظفيف نحػػك 
أجيػػػزة الرقابػػػة كعمميػػػا، ممػػػا كػػػاف مبعثػػػان لمشػػػككل كسػػػكء الفيػػػـ، فأصػػػبحت الرقابػػػة تػػػتـ 

                                  
 تكمية الدراسا خمفاف، الرقابة اإلدارية في أجيزة الشرطة كدكرىا في تطكير األداء، رسالة دكتكراه،( د. خمفاف خميس ُ)

 .ّٔ، صََِٕ، المصرية أكاديمية الشرطة العميا،
 .َٗٓـ، صَُٖٗأصكؿ اإلدارة العامة، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة،  ،( د. عبد الكريـ دركيش، د. ليمى تكالِ)
 .ِّٗ، صـُٗٔٗصبرم عبد اهلل، تنظيـ القطاع العاـ، دار المعارؼ، القاىرة،  ( د. إسماعيؿّ)
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كيؤكػػػػد كػػػػؿ  ،ككػػػػريـ يحمػػػػؿ معػػػػاني التعػػػػاكف مػػػػف أجػػػػؿ المصػػػػمحة العامػػػػة بشػػػػكؿ كدم
 النكاحي اإليجابية لمرقابة.

مػػػا إذا تمػػػت الرقابػػػػة بصػػػكرة مثمػػػى، فإنيػػػػا ال تكشػػػؼ فقػػػط عػػػػف الثغػػػرات كاألخطػػػػاء كأ -ٓ
عػف نػكاحي القػكة كالتفػكؽ، فػتمكف  -أيضػان -كضيح السبؿ إلى تصحيحيا، بؿ تكشؼكت

كتجعػػػػؿ مػػػػف الممكػػػػف مكافػػػػأة  ،اإلدارة مػػػػف الكقػػػػكؼ عمػػػػى مميػػػػزات األفػػػػراد كمحاسػػػػنيـ
المجػػديف كتقػػديرىـ كتحفيػػزىـ ماديػػان كمعنكيػػان، كىػػذا دافعػػان ليػػـ إلتقػػاف عمميػػـ كيرفػػع مػػف 

  (ُ)ركحيـ المعنكية. 
حيػث  ،كالمرؤكس البػد مػف مراعاتػولذلؾ فإف لمرقابة الصحيحة جانب نفسي بيف الرئيس 

أف عمػػى المػػرؤكس تقبػػؿ كتنفيػػذ التكجيػػو الصػػادر إليػػو مػػف الػػرئيس بػػدكف التفكيػػر فػػي تكاجػػد أك 
عدـ تكاجد رقابة أك سمطة عميو، كلكف قبػؿ أف نطمػب مػف المػرؤكس إطاعػة األكامػر الصػادرة 

أف يضػػع فػػي اعتبػػاره القػػدرات كالمػػؤىالت  أكالن إليػػو مػػف السػػمطة األعمػػى البػػد لمػػرئيس األعمػػى 
التي تؤىؿ المرؤكس لتنفيذ القرار، كمف ىنػا فػإف الرقابػة تعتبػر أثقػؿ أعبػاء اإلدارة ألف النجػاح 
فييا يتطمب قدران مناسبان مف الحكمة كالحصانة إلى جانػب اإللمػاـ بػالنكاحي النفسػية كاإلنسػانية 

ا يػػؤدم إلػػى نتػػائج سػػمبية منيػػا قتػػؿ الحػػكافز، فػػإف اإلفػػراط فييػػ :لمعػػامميف، كمػػف ناحيػػة أخػػرل
 كيحكؿ دكف تنمية المكظفيف في اتجاه القيادة الرشيدة كتحمؿ المسئكلية.

 راب ًا: أىـدار الرقابة:
يمكف تمخيص أىـ أىػداؼ الرقابػة فػي الكظيفػة العامػة كالتػي مػف فركعيػا كظيفػة الشػرطة 

   :(ِ)في اآلتي
كالقرارات التي تصدرىا السمطة التشريعية كالسػمطة القضػائية التأكد مف احتراـ القكانيف  -ُ

 كضماف تنفيذىا.
الكقكؼ عمى المشكالت كالصػعكبات كالعقبػات كالمعكقػات التػي تعتػرض العمػؿ كتػؤثر  -ِ

 في مدل كفاءتو.
لمخطػػة المقػػػررة كفػػػي الحػػػدكد  كفقػػػان التأكػػد مػػػف السياسػػػات الماليػػػة، فيػػتـ التصػػػرؼ فييػػػا  -ّ

 تمادات المالية تنفؽ فيما خصصت مف أجمو كبأمانة.المرسكمة ليا، كأف االع
العميػػػػػا تصػػػػػميا المعمكمػػػػػات الضػػػػػركرية بكضػػػػػكح  اإلداريػػػػػةالتأكػػػػػد مػػػػػف أف المسػػػػػتكيات  -ْ

 كسيكلة.
اكتشػػػاؼ األخطػػػاء كسػػػكء التصػػػرؼ كحػػػاالت االنحػػػراؼ، كالتأكػػػد مػػػف أف المػػػكظفيف ال  -ٓ

 انة.يتمتعكف بامتيازات ال حؽ ليـ فييا، كأنيـ يتصفكف بالنزاىة كاألم
                                  

 .ُّٓ( د. عبد الكريـ دركيش، د. ليمى تكال، أصكؿ اإلدارة العامة، مرجع سابؽ، ص ُ)
 .ُِٓلمرجع السابؽ، ص اليمى تكال، د. ( عبد الكريـ دركيش، ِ)
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التأكد مف أف المزايا كالحقكؽ المقػررة لألفػراد كالعػامميف محترمػة، كأنػو ال يكجػد تعسػؼ  -ٔ
 في استعماؿ السمطة، كأف الجميع سكاسية أماـ القانكف.

                 تخفيض تكاليؼ العمؿ الحككمي كالحد مف اإلسراؼ. -ٕ

 الثاني القـرع
 أنـــواع الــرقــابـة

أنكاع الرقابة كتأصيؿ لمفيـك الرقابة كأىـ ىذه األنكاع: الفرع في ىذا الباحث تناكؿ ي
كالرقابة الذاتية، التي ىي مكضكع  ،اإلداريةالرقابة الشعبية، كالرقابة القضائية، كالرقابة 

 كينقسـ كؿ نكع إلى فركع أخرل لمرقابة كاآلتي: ،دراستنا
 الرقابة الش بية:  :أولً 

يقـك اإلسالـ عمى دعائـ كأصكؿ ثابتة تكفؿ لألمة حريتيا كانتظاـ مصالحيا، كما ساكل 
بيف الحاكـ كالمحكـك في الحقكؽ كالكاجبات، كاعتبر الحكـ كظيفة كخدمة محددة السمطة، 

 أيضان فالخميفة أك اإلماـ كاحد مف المسمميف، كىـ الذيف يختاركنو، كيجب عميو مشاكرتيـ، كليـ 
كأمره  المسمميف ضركرة مناصحة كلي األمرحؽ مراقبتو كمحاسبتو، بؿ إف اإلسالـ أكجب عمى 

 .(ُ)اهلل كأخؿ بكاجبو كأىمؿ مصالحيـ بالمعركؼ، كمقاكمتو كعزلو إذا لـ يراع حؽ
كاإلسالـ كضع أسس الرقابة الشعبية التي تمكف الشعب مف مراقبة الحكاـ، كمنعيـ 

ىذه األسس كجكب الشكرل، فيي مف دعامات الحكـ اإلسالمي  مف االنحراؼ كالفساد، كمف
فَبًَِب سَحًَْتٍ يٍَِّ انهّهِ نِنتَ نَهُىْ وَنَىْ }التي تمكف الشعب مف إدارة شئكنو كاإلشراؼ عمييا، قاؿ تعالى

وَشَبوِسْهُىْ فًِ األَيْشِ فَإِرَا ػَضَيْتَ فَتَىَكَّمْ ػَهَى كُنتَ فَظًّب غَهٍِظَ انْقَهْبِ الََفَضُّىاْ يٍِْ حَىْنِكَ فَبػْفُ ػَنْهُىْ وَاعْتَغْفِشْ نَهُىْ 

 .(ِ) {انهّهِ إٌَِّ انهّهَ ٌُحِبُّ انًُْتَىَكِّهِني
كركم عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ:  لـ يكف أحد أكثر مشاكرة ألصحابو مف 

كسمـ أبا بكر  ، كقد استشار رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو(ّ)رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
كعمر رضي اهلل عنيما في أسرل بدر، فاختمؼ رأييما فقاؿ ليما لك اجتمعتما ما عصيتكما، 

فالشكرل في الديف اإلسالمي تعتبر بمثابة رقابة  ،(ْ)ككاف رأيو مكافقان لرأم أبك بكر فأنفذه
لرقابة كذلؾ مف أسس الرقابة الشعبية في اإلسالـ سمطة األمة في الرقابة، كىي ا سابقة.

                                  
ـ، ُُٕٗ، ِـ، ط.ت، د .منصكر، نظاـ الحكـ كاإلدارة في الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية، د ( د. عمي عميُ)

 .ِِٕص
 .(ُٗٓ)( سكرة آؿ عمراف، اآلية: ِ)
 .ُُٖص بدكف تاريخ، القاىرة، مطبعة الشعب، ة، السياسة الشرعية، ي( ابف تيمّ)
 . َِْت، ص .دالقاىرة، بي، عيسى البامطبعة ، ُ( تفسير القرآف الكريـ البف كثير، جْ)
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الدائمة كالمستمرة، فأكجب عمى األمة أك الشعب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر قاؿ 
هُىُ وَنْتَكٍُ يِّنكُىْ أُيَّتٌ ٌَذْػُىٌَ إِنَى انْخٍَْشِ وٌََأْيُشُوٌَ بِبنًَْؼْشُوفِ وٌََنْهَىٌَْ ػٍَِ انًُْنكَشِ وَأُوْنَـئِكَ }سبحانو كتعالى: 

بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ األسمكب الذم يتـ بو األمر بالمعركؼ كقد  .(ُ){انًُْفْهِحُىٌ
كالنيي عف المنكر في قكلو:  مف رأل منكـ منكران فميغيره بيده فإف لـ يستطع فبمسانو فإف لـ 

، كقد كانت الشريعة اإلسالمية أكؿ نظاـ يضع أسس (ِ)يستطع فبقمبو كذلؾ أضعؼ اإليماف 
 ـ.الرقابة الشعبية في العال

، كالرقابة الشعبية في العصر الحديث تتككف مف رقابة الشعب، كرقابة الييئة التشريعية
 كسيتـ تكضيحيا بإيجاز عمى النحك اآلتي:

 رقابة الش ب:  -1
 .تتمثؿ في الرأم العاـ كاألحزاب ككسائؿ اإلعالـ

: ىك عبارة عف رأم كفكر األغمبية العظمى مف أفراد الشعب، حيث الرأي ال ام -أ 
االتفاؽ بيف األفراد جميعان عمى مكضكع مف المكضكعات التي يتعرض ليا يصعب 
 .(ّ)المجتمع

كتتعدد كسائؿ رقابة الرأم العاـ منيا المظاىرات العامة، كاالستفتاء الشعبي كاالنتخابات 
العامة، كالمقاطعة، كاإلضراب عف العمؿ. كيختمؼ نطاؽ تأثير الرأم العاـ في كؿ دكلة 

ىا الفعاؿ في منع كتتمثؿ رقابة الرأم العاـ في دكر باختالؼ األنظمة السياسية المكجكدة، 
 اكمة مف االعتداء عمى الحقكؽ كالحريات.السمطة الح

الحزب ىك عبارة عف جماعة متحدة مف األفراد، تعمؿ رقابة ا حزاب السياسية:  -ب 
بمختمؼ الكسائؿ الديمقراطية لمفكز بالحكـ، بقصد تنفيذ برنامج سياسي معيف، فكؿ 

 .(4)كيدافع عنيا كيسعى إلى تحقيقيا حزب يقـك عمى أفكار كمبادئ معينة ينشرىا
: كسائؿ اإلعالـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية ليا تأثيرىا العاـ رقابة وسائل اإلعالم -ج 

في تككيف الرأم العاـ لدل الشعب، فيي حصنان منيعان لمنع انحراؼ كاستبداد 
  (ٓ)السمطة

                                  
 .(َُْ)اآلية:  ،( سكرة آؿ عمرافُ)
ـ. ابف ََِّ، ِ( شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ ابك الحسف عمي بف خمؼ بف عبدالممؾ، مكتبة الرشد، الرياض،طِ)

، األحكاـ في أصكؿ األحكاـ، مطبعة العاصمة، القاىرة، ج  .ْٗٔ، د ت، صٓحـز
 . ِٖٗـ، صَُٕٗ، القاىرة، العربية العامة لمقانكف الدستكرم، دار النيضة( د. رمزم الشاعر، النظرية ّ)
 .ٕٕٔـ، صُِٔٗالطماكم، الكجيز في نظـ الحكـ كاإلدارة، دار الفكر العربي، القاىرة،  محمد سميمافد. ( ْ)
، بحث تكميمي، كمية الشرطةعصاـ شريؼ، أجيزة الرقابة عمى اإلدارة في مصر كالدكلة اإلسالمية بالتطبيؽ عمى رائد. ( ٓ)

 .ٗـ، صُٖٔٗالمصرية، ، أكاديمية الشرطة الدراسات العميا
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 رقابة الييئة التشري ية:  -2
لمشعب لذا فإف رقابتو  ممثالن كيقصد بيا رقابة المجمس البرلماني، كيعتبر ىذا المجمس 

تعتبر المظير األكؿ كاألىـ مف مظاىر الرقابة في النظـ الديمقراطية، كىي أداة البرلماف في 
 . (ُ) رقابة السمطة التنفيذية، كتتمخص في اآلتي:

 الرقابة عمى المكازنة العامة كاالعتمادات المالية. -أ 
 المناقشات البرلمانية. -ب 
 حؽ السؤاؿ. -ج 
 حؽ االستجكاب. -د 
 لجاف التحقيؽ كلجاف الضمانات. -د
 سحب الثقة. -ق
 الرقابة القضائية:  :ثانياً 

إف الناس مختمفيف بطبيعتيـ، لما فييـ مف الغرائز المتنافرة كالطبائع المختمفة، كألف 
النزاع كالخصكمة مف لكاـز طبع اإلنساف فقد أصبح القضاء مف األمكر المعركفة عند كؿ 

 ف أمر الناس ال يستقيـ بدكف القضاء. أل ،األمـ ميما بمغت حضارتيا
، كالتي ىي أك الكالية كالقضاء في اإلسالـ ىك أحد الكظائؼ التي تندرج تحت الخالفة

أصؿ جامع لجميع الكظائؼ الدينية كالدنيكية، كيمكف لمخميفة تفكيض شخص آخر لمقياـ 
 بميمة القضاء كىك القاضي.

مية القضاء  بالمعنى المعركؼ بو اآلف في كلـ يعرؼ التنظيـ  في صدر الدكلة اإلسال 
السيما في  ،العصر الحديث، باعتبار أف األفراد لـ يعتادكا الضرر مف تصرفات اإلدارة

كفي عيد الخمفاء الراشديف، إال أنو بعد اتساع الدكلة اإلسالمية كتباعد  عصر الرسكؿ 
أطرافيا كضعؼ سيطرة الحكاـ كالكالة عمى مقاليدىا بدأ عماؿ اإلدارة في اإلمارات اإلسالمية 

كىك قضاء مختص  ،في االنحراؼ بالسمطة فظيرت الحاجة إلى نظاـ قضاء المظالـ
  (ِ)خرل. ، كمنازعات أاإلداريةبالمنازعات 

ة، أك بالمعي اإلداريةسمطة القاضي في إلغاء القرارات  :كالرقابة القضائية يقصد بيا
يب األفراد مف جراء تصرؼ الحكـ بالتعكيض عف األضرار المادية كالمعنكية التي تص

كاستبعاد تطبيقيا إذا قدـ دفع أنيا غير  اإلداريةكذلؾ يعني فحص شرعية القرارات  ،اإلدارة
 . (ّ)شرعية كظيرت مخالفتيا لمقانكف

                                  
 .ُٓص ، مرجع سابؽ،محمكد عبد الجميؿ العقدة، دكر الرقابة في ترسيخ القيـ في الشرطةمقدـ. ( ُ)
 .ْٕعصاـ شريؼ، أجيزة الرقابة عمى اإلدارة في مصر كالدكؿ اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص  .( رائدِ)
 .ِِالطماكم، الكجيز في نظـ الحكـ كاإلدارة، مرجع سابؽ ، صمحمد ( د. سميماف ّ)
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الضبط كاف ذلؾ في مجاؿ  سكاءن عمى أعماؿ الشرطة،  وكما يمارس القضاء رقابت
كتعتبر رقابة القضاء ضمانة ىامة كأساسية لحماية الحريات ، (ُ)أك الضبط القضائي اإلدارم

بيذه الحريات، األمر الذم دفع القضاء   الضبط اإلدارمالعامة لممكاطنيف نظران لتعمؽ قرارات 
 كتشمؿ فحص مالءمة قرارات الضبط.  ،إلى ممارسة رقابة مكسعة عمى ىذه القرارات

ال تصمح  اإلدارية إف التحريات  ليا:كقد أخذت محكمة القضاء بيذا االتجاه في حكـ 
سندان لتبرير قرارات االعتقاؿ أك تحديد اإلقامة إذا اقتصرت عمى مجرد ذكر أكصاؼ كعبارات 

حتى تستطيع  ،مرسمة دكف تحديد لمكقائع التي تقيد خطكرة الشخص عمى األمف كالنظاـ
كالتأكد مف عدـ  ،المحكمة فرض رقابتيا لمتحقؽ مف قياـ السبب المبرر إلجراء الضبط

 .  (ِ)انحراؼ اإلدارة بسمطاتيا 
 :اإلداريةالرقابة  :ثالثاً 

التحقؽ مف أف كؿ األىداؼ قد تـ تنفيذىا بما يتفؽ مع المبادئ  :تعني اإلداريةالرقابة 
كتعتبر كظيفة مف فكائدىا إظيار نقاط الضعؼ ككشؼ  ،كالتعميمات كالسياسات المتفؽ عمييا

ليتـ إصالحيا كمنع تكرار حدكثيا، فيي كظيفة إدارية مطمكبة  ،األخطاء المكجكدة بالتنظيـ
 بياتيف الكسيمتيف: (ّ)اإلداريةفي جميع المستكيات 

، قبؿ السمطة الرئاسية في التنظيـ : كىي الرقابة الرئاسية التي تمارس مفالوسيمة ا ولى-1
كتيدؼ إلى تحقيؽ قياس معدؿ األداء في تنفيذ البرنامج، كفي الشرطة تمارس بكاسطة رقابة 
الرؤساء عمى المرؤكسيف، كىي تتـ عف طريؽ المالحظة المباشرة، أك بكاسطة التقارير، أك 

ات كالقكات لمتأكد مف التفتيش الذم يجريو الرؤساء عمى العامميف، أك المركر عمى الخدم
 . كيمكف تقسيـ أنكاع التفتيش الرئاسي في الشرطة إلى ما يمي:(ْ)انتظاميا

 : (ٓ)التقتيش المقاجئ-أ
لمتأكد مف حسف سير العمؿ كانتظامو، كمراعاة حضكر  :كيستيدؼ التفتيش المفاجئ

العامميف في يقظة و يجعؿ كتتحقؽ أىميتو في أن ،المكظفيف كانصرافيـ في المكاعيد المحددة
 مستمرة.

 

                                  
 .ْٖص ، مرجع سابؽ،في ترسيخ القيـ في الشرطة الرقابةمحمكد عبد الجميؿ العقدة، دكر  .( مقدـُ)
 النيضة العربية، القاىرة،نطاؽ الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلدارم، دار ، د. محمد حسنيف عبد العاؿ :( راجعِ)
 .َّـ، صُُٖٗ، ُط
 .ّْ، ص مرجع سابؽد. خمفاف خميس خمفاف، الرقابة اإلدارية في أجيزة الشرطة كدكرىا في تطكير األداء، مقدـ. ( ّ)
، مرجع سابؽعصاـ شريؼ، الرقابة عمى اإلدارة العامة في مصر كالدكؿ اإلسالمية مع التطبيؽ عمى الشرطة، رائد. ( ْ)

 . ْٔص
 .ُٕٓمحمكد السباعي، أصكؿ إدارة الشرطة، مرجع سابؽ، ص لكاء. ( ٓ)
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 :(ُ) التقتيش الدوري-ب
كىك التفتيش الذم يتـ في مكاعيد محددة سمفان، كالغرض منو إعطاء المرؤكسيف الفرصة 

 ا لحيف مكعد التفتيش المقرر.المناسبة إلنجاز ما لدييـ مف أعماؿ كتنظيميا كترتيبي
 :(ِ) الوظيقي التقتيش-ج

الكظيفي، باعتباره يمثؿ إشرافان عمى الكظيفة، كال يمثؿ كيطمؽ عمى ىذا النكع اإلشراؼ 
الرئاسة عمى األشخاص الشاغميف ليا فيك نكع مف الرقابة النكعية التي تتكالىا أقساـ كمصالح 

 الكزارة الرئيسية لتمارس الرقابة في حدكد اختصاصاتيا مف الناحية الفنية عمى باقي المصالح.
: كىي رقابة األجيزة المستقمة مثؿ الجياز المركزم لممحاسبات، كالجياز الوسيمة الثانية-2

كالجياز المركزم لمتعبئة  ، كالمدعي العاـ،اإلداريةالمركزم لمتنظيـ كاإلدارة،، كىيئة الرقابة 
 .(ّ)في الدكلة اإلداريةارس الرقابة كتم ،كاإلحصاء، كتتمتع ىذه األجيزة بصفة االستقاللية

 الرقابة الذاتية: :راب اً 
كمحاسبة النفس باستمرار، كقد أكد القرآف  ،بالرقابة الذاتية ان اىتـ الديف اإلسالمي كثير 

اننَّبطُ اتَّقُىاْ سَبَّكُىُ انَّزِي خَهَقَكُى يٍِّ ََّفْظٍ وَاحِذَةٍ وَخَهَقَ  }ٌَبأٌَُّهَبالكريـ ذلؾ في قكؿ المكلى عز كجؿ: 

،  (ْ) انهّهَ كَبٌَ ػَهٍَْكُىْ سَقٍِبًب{يِنْهَب صَوْجَهَب وَبَثَّ يِنْهًَُب سِجَبالً كَثِريًا وََِغَبء وَاتَّقُىاْ انهّهَ انَّزِي تَغَبءنُىٌَ بِهِ وَاألَسْحَبوَ إٌَِّ

 .(ٓ)}يَب ٌَهْفِظُ يٍِ قَىْلٍ إِالَّ نَذٌَْهِ سَقٍِبٌ ػَتٍِذ{: تعالى ككذلؾ قكلو
فاإلنساف دائمان كبطبيعتو الفطرية إذا اختمى مع نفسو بدكف رقيب تخيؿ أنو يركؽ لو 
 ،عمؿ أم شيء، كلكنو في الحقيقة ينسى كجكد أىـ رقابة في الككف كىي الرقابة اإلليية

}ٌَغْتَخْفُىٌَ يٍَِ اننَّبطِ وَالَ ٌَغْتَخْفُىٌَ يٍَِ انهّهِ وَهُىَ يَؼَهُىْ ترانا كال نراىا يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى: كالتي 

   (ٔ) إِرْ ٌُبٍَِّتُىٌَ يَب الَ ٌَشْضَى يٍَِ انْقَىْلِ وَكَبٌَ انهّهُ بًَِب ٌَؼًَْهُىٌَ يُحٍِطًب{
ؼ عمى نفسو، كتتحقؽ ىذه الرقابة متى ما كمف ثـ يقصد بالرقابة الذاتية رقابة المكظ

كجدت التقكل كمراقبة اهلل في السر كالعمف، كىي أفضؿ أنكاع الرقابات كسر النجاح في أمرم 
كلكف إرضاء هلل  ،الدنيا كاألخرة، ألف الشخص يبادر ذاتيان فيقـك بالعمؿ ليس إرضاء لمناس

                                  
 .ُٕٓ، ص سابؽمحمكد السباعي، أصكؿ إدارة الشرطة، مرجع لكاء. ( ُ)
 .ُٖٕ، صلكاء. محمكد السباعي، المرجع السابؽ ( ِ)
، سػابؽتطبيػؽ عمػى الشػرطة، مرجػع عصاـ شريؼ، الرقابة عمػى اإلدارة العامػة فػي مصػر كالػدكؿ اإلسػالمية مػع الرائد. ( ّ)

 .ُٖٕص
 (.ُ( سكرة النساء، اآلية: )ْ)
 (.ُٖ( سكرة ؽ، اآلية: )ٓ)
 (.َُٖ( سكرة النساء، اآلية: )ٔ)
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رقابة الذاتية، كلعؿ أعمى مراتب عز كجؿ كحده، كلذلؾ فإف اإلخالص في أم عمؿ مرتبط بال
  (ُ)اإليماف أف تعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ، كىنا تكمف الرقابة الذاتية. 

كيعطي كجكد الرقابة الذاتية في ممارسات كأعماؿ مكظفي اإلدارة لمعماؿ كألرباب العمؿ 
، اإلداريةعالية، لمخرجات النشاطات  إتقافالثقة في أف أداءىـ قد أدل إلى تحقيؽ درجة 

كتككف كفيمة لمشخص في مراقبة سمككياتو العممية كالشخصية داخؿ إدارتو كخارجيا، كبالشكؿ 
ككذلؾ تتجسد أىمية الرقابة الذاتية في مجاؿ الشرطة،  .(ِ)الذم يعكس قدراتو العقمية كالسمككية

ألف عمؿ الشرطة مرتبط بالجميكر فالبد مف محاسبة النفس كااللتزاـ بالسمكؾ الحسف لكسب 
ال سيما كأف القكات النظامية تتربى عمى  ،احتراـ الجميكر، كتبرز الرقابة الذاتية في الشرطة

الذم يحتكم عمى الكثير مف السمككيات الطيبة االنضباط كىك تعكيد النفس عمى النظاـ، 
 .فتصبح جزء مف تككينو النفسي كالعاطفي ،كالحميدة التي يتحمى بيا رجؿ الشرطة تمقائيان 

الحالة النفسية كالعقمية التي تجعؿ الطاعة كالسمكؾ  :كيمكف تعريؼ ىذا النظاـ بأنو
ـك عمى أساس االحتراـ كالكالء الصحيح أمران طبيعيان في النفس ميما كانت الظركؼ، كىك يق

لمسمطة القانكنية كأساسو التربية السميمة، كيصقؿ بالتدريب، كيعتبر مظيران أساسيان مف مظاىر 
الحياة العسكرية، ففيو النشاط كالحيكية في المظير كأداء العمؿ، كالنظافة كاألناقة في الممبس، 

كاحتراـ الرؤساء كتنفيذ األكامر  كاألمانة كالنظاـ، كالبعد عف الفكضى، كحسف الترتيب،
عميو كبما أف فئة الشرطة ىي كسيمة  كبناءن  كالتعميمات التي يصدركنيا حرفيان كبرضاء تاـ.

الدكلة في دعـ كجكدىا، كحماية أنظمتيا كصكف حقكقيا كحقكؽ األفراد كحرياتيـ، فقد أصبح 
مف الضركرم ليذه الفئة أف تعمؿ في انضباط تاـ كسمكؾ محكـ تستطيع أف تنجز بو مياميا 

صفة الرئيسية التي تميز يعتبر ال االنضباطالصعبة كالخطيرة في بعض األحياف، كمف ثـ فإف 
الكظيفة الشرطية عف غيرىا مف الكظائؼ العامة، كتجعؿ الشرطي قادران عمى تنفيذ مختمؼ 
المياـ، فاالنضباط الحقيقي ىك الذم ينمك في أعماؽ الشعكر كيدفع الشرطي إلى اتخاذ 
 ،المكقؼ الشخصي الصحيح إزاء كافة األكضاع، كما أنو يكيؼ المظير الخارجي لمشرطي

كيتقيد بالقكانيف كالتعميمات التي تنظـ  ،بأف يتحمى بركح الطاعة المخمصة لرؤسائو ككاجباتو
لتي تحقؽ أىداؼ الكظيفة كا ،كاجباتو المينية كالمسمكية في إطار المجمكعة التي يعمؿ بيا

نيا إذا أ :كبمقارنة الرقابة الذاتية بغيرىا مف أنكاع الرقابات فيي أفضميا، كيعني ىذا (ّ)الشرطية.
كال  ،ةتكفرت في الرؤساء كالمرؤكسيف فمف يككف ىناؾ حاجة لمرقابة الشعبية، كال لمرقابة القضائي

أف  -كما عرفنا –ال سيما  ،، حيث أف كؿ شخص سيؤدم عممو بإتقاف كتفافاإلداريةلمرقابة 
 أصميا يرجع إلى مخافة اهلل سبحانو كتعالى في كؿ شيء.

                                  
 .www. bdr/20. net/vb/587477. htmlانظر المكقع: (  ُ)
 ـ.ََِٖ/ّ/ُٖ، بتاريخ ّّٓٓالعدد  ،صحيفة  األياـ، القاىرة  ،( د. محمد نجيب غانـ، الرقابة الذاتيةِ)
،فريؽ أكؿ. ( ّ)  .ُّت، ص.ط، د.د عبد اهلل عبده كاىف، أشغاؿ الشرطة العممية، دار الرباط لمطباعة كالنشر، الخرطـك
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 انثاوً ادلغهة
 انزقاتح انذاتٍح يف اجملتمع َانشزعحتىمٍح 

كتصحيح أخطائيا  ،تعتبر الرقابة الذاتية أىـ الكسائؿ الفعالة لتقكيـ الذات اإلنسانية
 كتقكيـ الذات يبدأ بتنمية النزعة الفاضمة لدل اإلنساف. ،كىفكاتيا

عدـ  :إف تحقيؽ الرقابة الذاتية كالسيطرة عمى النفس كتحقيؽ الضبط الذاتي يعني
ما يحقؽ مكاسب معنكية باالنحراؼ كراء المكاسب المادية كالدنيكية كالسياسية كاالجتماعية، 

 لمذات، مثؿ راحة الضمير كالرضى النفسي.
، داء في المؤسسات العامة كالخاصةإف الرقابة الذاتية تساىـ بقدر كبير في تطكير األ

 : كالتاليفرعيف لى إالمطمب ىذا  يقسـ الباحثكالسيما مؤسسة الشرطة لذا 

 ا ولالقرع 
 تنمية الرقابة الذاتية في المجتمع

المجتمع ىك مجمكعة مف الناس تعيش في شكؿ منظـ كفي مكاف معيف، كترتبط 
 .(ُ)بعالقات ثقافية كاجتماعية، كيسعى كؿ كاحد منيـ لتحقيؽ المصالح كاالحتياجات

أم مجتمع، كىي الركيزة األكلى في قياـ ىذا  بناءن كتعتبر األسرة ىي المبنة األكلى في 
المجتمع، لذلؾ البد مف تككيف األسرة السميمة كالقكية في بنائيا كترابطيا باعتبارىا النكاة 

 (.ِ)الطبيعية ألم مجتمع مف المجتمعات 
 بناءن كاألسرة بتككينيا تمثؿ صكرة مصغرة لممجتمع الذم تعيش فيو، حيث أنيا تمثؿ كحدة 

 .(ّ)المجتمع بناءكتعكس سماتو كخصائصو، كمف ىنا تكمف أىمية األسرة في  ،المجتمع كمو
األسرة المنزلية التي تعني الجماعة التي يتعامؿ معيا  :كالمفيـك الضيؽ لألسرة يعني

 .(ْ)كيعيش فييا سنكات البناء األكلى مف حياتو ،الفرد
مف ارتباط رجؿ بامرأة عف طريؽ الزكاج، فيك الطريؽ السكم  عادةن كتنشأ األسرة 

كانت سماكية أـ كضعية تقر الزكاج  سكاءن المشركع إلى قياـ األسرة، كأم شريعة مف الشرائع 
ذا قامت األسرة عمى أسس متينة مف حيث العالقة بيف الزكج كالزكجة  بناءن في  األسرة، كا 

باإلضافة لمقيـ الفاضمة مثؿ الرحمة  ،بعضيـ بعضان كبيف األبناء  ،كبيف األبكيف كاألبناء

                                  
 .ُٔـ، صُٕٗٗ( د. عرفات عبد العزيز سميماف، ديناميكية التربية في المجتمع، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة، ُ)
 .ّْـ، صُُٖٗالصادؽ عفيفي، المجتمع اإلسالمي كبناء األسرة، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة،  ( د. محمدِ)
 .ٓـ، صُٖٓٗ( د. عبد المنعـ محمد حسيف، األسرة كمنيجيا التربكم لتنشئة األبناء، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، ّ)
 .ٖٔسابؽ، صالمرجع ال( د. عرفات عبد العزيز سميماف، ْ)
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كحسف تنظيـ العالقات الفردية كالجماعية كاإلنسانية  ،كالمحبة كأداء الكاجب كالقياـ بحؽ اهلل
 .(ُ)نككف أماـ مجتمع فاضؿ متماسؾ

 أوًل: وظائر ا سرة:
 (ِ):ما يمي كأىـ ىذه الكظائؼ ،لألسرة كظائؼ عامة تتنكع تبعان لمفيـك األسرة الشامؿ

 الوظيقة البيولوجية: -1
بمكجب ىذه الكظيفة، فإف األسرة ىي المسئكلة عف إنجاب األطفاؿ، كما يتعمؽ بذلؾ 

مة، كتدريب أعضاء الجسـ التدريب الصحيح، كفي المكعد يمف رعاية صحية كجسمية سم
 المناسب بما يسيـ في النمك السميـ لمطفؿ.

 الوظيقة النقسية: -2
كر في الرعاية النفسية لمطفؿ مف حيث تكفير األمف كالطمأنينة، كبدكنيا األسرة ليا د

كعمى عالقتو  شخصيتويتعرض الطفؿ لمشاعر القمؽ كالخكؼ كاإلحباط، مما يؤثر عمى 
 باآلخريف، كبالتالي عمى مدل تكيفو مع البيئة التي يعيش فييا.

 الوظيقة الثقافية: -3
كعمى األسرة يقع الدكر الياـ كالخطير في تحقيؽ  تتمثؿ في كيفية تنشئة الطفؿ ثقافيان،

التطبيع الثقافي السميـ، الذم يتفؽ كالنمط العاـ لمثقافة بالمجتمع، كعمييا يقع عبء تعميـ 
الطفؿ المغة التي تعتبر أحدل كسائؿ نقؿ الثقافة كالتراث االجتماعي لألسرة، كتعمؿ عمى 

 اختيار ما يناسب الطفؿ تبعان لمرحمة نمكه.
 الوظيقة ا خالقية: -4

تتمثؿ في دكر األسرة في تنمية العادات كاالتجاىات كالقيـ السمككية المرغكب فييا التي 
كاحتراـ ممتمكات الغير كالممتمكات  منيا: أخالقيات التعامؿ مع اآلخريف، كالصدؽ كاألمانة،

 لخ.ككذلؾ تعمـ عادات النظافة كاألناقة كالممبس... ا ،العامة كحقكؽ اآلخريف
 ثانيًا: أساليب ا سرة في الوظيقة التربوية:

بما أف األسرة تعتبر بمثابة الكعاء االجتماعي الذم تنمك فيو الشخصية اإلنسانية، حيث 
 –إف األسرة تركيب مف تفاعالت اجتماعية معقدة كالطفؿ داخؿ ىذا التركيب )نجده يرل 

يشارؾ( كمتعمـ في القيـ كالمشاعر كالمكاقؼ االجتماعية، لذلؾ البد مف تربية  –يجرب 
 صحيحة كالسميمة. األبناء التربية ال

ذا كاف الكالداف قدكةن  مصدران لمقدكة الحسنة لما ليا مف دكر  الألبناء، فالبد مف أف يككن كا 
 في مرحمة الطفكلة كمراحؿ حياتيـ األكلى. خاصةن  ،كاضح في تشكيؿ األبناء

                                  
 .ّٓد. محمد الصادؽ عفيفي، المجتمع اإلسالمي كبناء األسرة، مرجع سابؽ، ص( ُ)
 .ُْ، صَْ( د. عبد المنعـ محمد حسيف، األسرة كمنيجيا التربكم لتنشئة األبناء، مرجع سابؽ، صِ)
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عمى ما سبؽ ذكره، تبدأ تنمية الرقابة الذاتية في المجتمع بتنميتيا في الفرد أك  كبناءن 
عف تمسكيـ بيا  فضالن لطفؿ عف طريؽ األسرة لتككف مسئكلة عف مبادئيـ كأخالقيـ، ا

كانقيادىـ ليا بقناعة تامة، كفي األساليب التي يمكف أف تستخدميا األسرة لتنمية الرقابة 
سيما أنيـ مجتمع المستقبؿ كقادتو، كبعضيـ بال شؾ سكؼ الذاتية لدل ىؤالء األطفاؿ، ال

 :(ُ)ة، كمف ىذه األساليب ما يمييصبح مف رجاؿ الشرط
 ربط الطقل الناشئ باهلل:  -1

أكؿ شيء يعممو الكالداف لمطفؿ الناشئ تعريفو بخالقو كربو بأسيؿ عبادة كأيسر صكر، فإذا 
كرسخت العقيدة اإلليية في قمب الطفؿ فإنو ينشأ عمى المراقبة هلل كالخشية  ،تعمقت حقيقة اإليماف

رىاؼ الضمير، كىذا ما يكفو عف  منو كالتسميـ لذلؾ، كسيككف عند الطفؿ حساسية اإليماف كا 
 كيكتمؿ نمك الطفؿ عقميان كسمككيان. ،المفاسد االجتماعية كالكساكس النفسية كالمساكئ الخمقية

 بالقرآن الكريم:ربط ا طقال  -2
القرآف الكريـ سيؿ الحفظ لدل األطفاؿ، كما أف تعميـ القرآف الكريـ كتحفيظو لألطفاؿ 

 يسمك بأركاحيـ كتخشع بو قمكبيـ كيرسخ اإليماف في نفكسيـ.
 ت ميق اإليمان بصقات اهلل ت الى: -3

فيعمـ  البد مف غرس اإليماف باهلل في األطفاؿ، كأف اهلل سبحانو كتعالى يسمع كيرل
الصدكر، كأف اهلل ال تخفى عميو خافية ال في األرض كال في  يخائنة األعيف كما تخف

السماء، كالبد أف يكضح الكالداف لمطفؿ حاجتو الدائمة إلى اهلل سبحانو كتعالى عمى أساس 
أف األرزاؽ بيد اهلل، كيحببا الجنة لمطفؿ، ككعده بيا إذا راقب سمككو كتصرفاتو كتبغض النار 

مككو كتصرفاتو، ككذلؾ تعزيز شعكر الطفؿ بالحب كالبعد عنده كتكعده بيا إذا لـ يراقب س
شباع العاطفة لدل الطفؿ فيستحي أف يرل منو سكء.  عف القسكة، كا 

 وأىميا ما يمي: ،استخدام وسائل التربية الوجدانية -4
ممارسة الطفؿ أنكاع التدريب اإلرادم الخاصة باالمتناع لدل الطفؿ التي منيا: الصـك  -أ 

ؿ كالشرب كالعادات الضارة، كااللتزاـ ببعض المبادئ األخالقية، كالتقميؿ مف األك
 كمحاكلة التغمب عمى السمكؾ الفطرم، كالتغمب عمى الغضب كدفع اإلساءة باإلحساف.

}نٍَ : ممارسة الطفؿ أنكاع التدريب اإلرادم الخاصة باألعماؿ اإليجابية، قاؿ تعالى -ب 

 .(ِ) ب تُحِبُّىٌَ وَيَب تُنفِقُىاْ يٍِ شًَْءٍ فَإٌَِّ انهّهَ بِهِ ػَهٍِى{تَنَبنُىاْ انْبِشَّ حَتَّى تُنفِقُىاْ يًَِّ
 تنمية ميارات االلتزاـ بالعيكد كالمكاثيؽ كاإليماف كالنذكر كغيرىا. -ج 

                                  
 .ُْعبد المنعـ محمد حسيف، األسرة كمنيجيا التربكم لتنشئة األبناء، مرجع سابؽ ، صد. ( ُ)
 .(ِٗ)مراف، اآلية: ( سكرة آؿ عِ)
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 تنمية صقة الصدق وتجنب الكذب: -5
إف الرقابة الذاتية تقـك عمى الصدؽ مع اهلل كمع النفس كمع اآلخريف، كالصدؽ مف 

}ٌَبأٌَُّهَب انَّزٌٍَِ آيَنُىاْ اتَّقُىاْ انهّهَ وَكُىَُىاْ يَغَ  الخير، كىك مف مكاـر األخالؽ قاؿ تعالى: أعظـ صفات

كعف ابف مسعكد رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: ، (ُ)انصَّبدِقِني{
ف البر ييدم إلى الجنة، كما  يزاؿ الرجؿ )عميكـ بالصدؽ، ألف الصدؽ ييدم إلى البر، كا 

ياكـ كالكذب فإف الكذب ييدم إلى  ،يصدؽ كيتحرل الصدؽ حتى يكتب عند اهلل صديقان، كا 
ف الفجكر ييدم إلى النار، كما يزاؿ الرجؿ يكذب كيتحرل الكذب حتى يكتب عند  ،الفجكر، كا 

 .(ِ)اهلل كذابان( 
عميو البد مف أف تككف ىذه الصفات الحميدة مف أكلكيات األسرة في غرسيا في  كبناءن 

نفكس األطفاؿ عف طريؽ الترغيب في ىذه الصفات بالتشجيع كالمكافأة، كأف ىذه الصفات 
ذا فقدت في  كاألخالؽ الحميدة إذا سادت في المجتمع كاف المجتمع قكيان كمتماسكان، كا 

ككثرت فيو الجرائـ، كذلؾ فإف الطفؿ البد  ،الخيانة كالكذب كان كسادت فيوكالمجتمع صار مف
كأف يجد القدكة الحسنة في المنزؿ، ألف الطفؿ يقمد أسرتو في تصرفاتو كتعاممو مع اآلخريف، 
ذا كانت سيئة فستككف تصرفاتو كذلؾ مع  كسينشأ عمى ىذه التصرفات إذا كانت حسنة، كا 

 نفسو كمع اآلخريف.  

 الثاني القرع
 الرقابة الذاتية في الشرطة تنمية

يمكف تنمية الرقابة الذاتية لدل العامميف في الشرطة بعدد مف الكسائؿ أىميا: التدريب 
المستمر، كتحقيؽ الرضا الكظيفي، ككسائؿ أخرل مثؿ دكر القائد كزمالء العمؿ كالكحدات 

 بتفصيؿ كشرح ذلؾ عمى النحك التالي: كيقـك الباحثالشرطية التعميمية، 
 التدريب المستمر:: أولً 

تنمية مياراتيـ كتأىيميـ لمباشرة كذلؾ ل ،تزداد أىمية التدريب لمعامميف في كظيفة الشرطة
المياـ الشرطية بكؿ كفاءة كاقتدار، كعمى ىذا يعد التدريب الركيزة األساسية لنجاح العمؿ، 

ؾ أك أداء مف كالتدريب المقصكد ىك التدريب الذم يتـ بو نقؿ صفة أك خاصية أك سمك 
ككيفية  ،شخص إلى آخر في نطاؽ أىداؼ التدريب، التي منيا الحصكؿ عمى األداء المميز

 التصرؼ.
                                  

 .(ُُٗ)( سكرة التكبة، اآلية: ُ)
، َْٗٔـ، جُٕٗٗأبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم، دار السالـ، الرياض،  /( صحيح البخارم، اإلماـِ)

 .َُِٗص
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كيرجع نجاح أم منشأة في إدارة أعماليا إلى مستكل التدريب المتكاصؿ لمعامميف فييا، 
كفاءة العامميف كيعد التدريب مف أىـ األدكات التي تستخدميا اإلدارة الحديثة، إذ أنو يزيد مف 

كيرفع مف معنكياتيـ، إضافة إلى أنو يساعد عمى حدكث االنسجاـ فيما بينيـ لما ينتج عنو 
كرفعو إلى مستكل أعمى، إلى جانب ذلؾ فإف التدريب  ،مف تحسيف ألداء الضعيؼ منيـ

 كفقان كيساعد اإلدارة في عممية اإلشراؼ عمييـ  ،يكشؼ عف مكاطف القكة لدل العامميف
 (ُ)كمع رؤسائيـ ،كتحسيف العالقة بينيـ ،ـ كقدراتيـ، كما يؤدم إلى استقرار العامميفلظركفي

 كتكمف أىـ أىداؼ التدريب في اآلتي:
 بما يحقؽ االرتقاء بأدائو الميني. ،صقؿ ميارات رجؿ الشرطة عمميان كعمميان  -ُ
 إعداد كتأىيؿ رجؿ الشرطة لمكاجية كافة متطمبات المياـ الشرطية. -ِ
 الثقافة األمنية مع االىتماـ بأخالقيات المينة.نشر  -ّ
 كتحسيف أسمكب اإلدارة. ،كاإلنتاجية اإلداريةزيادة الكفاءة  -ْ
شباع الحاجات، األمر الذم يؤدم إلى  -ٓ تحقيؽ رغبات الشرطة في النمك كالتقدـ كا 

 رفع الركح المعنكية.
 مشرطة لشغؿ الكظائؼ األعمى ذات المسئكلية الكبرل.قادة لإعداد  -ٔ
 عالجة األخطاء كالثغرات.م -ٕ
 تحسيف سمعة الكظيفة. -ٖ

مف خالؿ ما سبؽ، نستنتج أف التدريب كسيمة ىامة جدان في تنمية الرقابة الذاتية لدل 
ألف التدريب الشرطي ىك تدريب انضباطي، يعمؿ عمى زيادة  ،العامميف في الشرطة

كاإلخالص في  ،لذاتيةالمعارؼ، كاكتساب الخبرات كتنمية الميارات، كمف بينيا الرقابة ا
 العمؿ.
 الرضا الوظيقي: :ثانياً 

لكي تتمكف أم منظمة مف تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا يجب عمييا العمؿ عمى 
حؿ المشكالت التي يعاني منيا العاممكف كىي كثيرة كمتنكعة، كأىميا عدـ تكفر الرضا 
الكظيفي، فالشرطي عندما يككف غير راضي عف عممو نجده يذىب إليو بأرجؿ متثاقمة 

   (ِ)كينتظر مكاعيد انتياء العمؿ. 
كالشرطة كظيفة ميمتيا األساسية حفظ األمف كالنظاـ العاـ، عف طريؽ الكاجب 

كىك منع الجريمة قبؿ كقكعيا، فالشرطي عندما يككف غير راضي عف عممو نجده  ،األساسي

                                  
 .ٗـ، صُٖٗٗ، ْط ( د. أحمد ضياء الديف، الحس األمني كأثره في إنجاح المكاجية األمنية، مطبعة الشرطة، القاىرة،ُ)
بحث دبمـك مقدـ إلى ىشاـ محمد طو الشبراكم، أثر الرضا الكظيفي لضباط الشرط عمى تطكير األداء األمني، رائد. ( ِ)

 .ِـ، صََِٗ، المصرية أكاديمية الشرطةكمية الدراسات العميا، 
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ال يتدخؿ إذا رأل جريمة تكشؾ أف تقع أمامو خصكصان إذا كاف بالزم المدني، كىذا يرجع 
 كالسبب عدـ تكفر الرضا الكظيفي.  ،لرقابة الذاتيةإلى فقداف الضمير كانعداـ ا
الحالة التي يتكامؿ فييا الفرد مع كظيفتو كعممو فيصبح إنسانان  :إف الرضا الكظيفي ىك

يكرس كؿ كقتو كطاقتو لكظيفتو كيتفاعؿ مع الكظيفة مف خالؿ طمكحو كرغبتو في النمك 
 .  (ُ)كالتقدـ كتحقيؽ األىداؼ

أف يككف أجر  :عف طريؽ التشجيع المادم كالمعنكم، بمعنى :كالرضا الكظيفي يتحقؽ
 كيمكنو مف مكاجية الحياة كظركفيا، حيث إف الشرطي لو ،الكظيفة يكفي العامؿ أك الشرطي

بد أف تككف المزايا المالية مف مرتب كعالكات كحكافز ميمة أخرل أسرية اجتماعية،  فال
 ،التشجيع المعنكم مثؿ: الترقية ككذلؾ تكفير ،كافية، تمكنو مف مكاجية احتياجات أسرتو

كغير ذلؾ مف الحكافز التشجيعية  ،كمنح األكسمة كاألنكاط كالشيادات التقديرية، كاإلشادة
 كالمتمثمة في اآلتي: ،كيتحقؽ الرضا الكظيفي إذا تـ إعطاء العامؿ جميع حقكقو ،المعنكية

ؿ، كالشخص لـ يقبؿ االلتحاؽ : يمثؿ األجر عنصران ىامان مف عناصر الدخ(ِ)ا جر -ُ
بالكظيفة إال مف أجؿ الحصكؿ عمى األجر، فيك يكرس كقتو مف أجؿ الكظيفة مقابؿ 

 ىذا األجر الذم يكاجو بو تكاليؼ المعيشة.
: تعتبر الترقية بعد األجر مف األمكر الميمة جدان، ألنيا تفتح المجاؿ (ّ)الترقية -ِ

الحافز) المادم كالمعنكم( في العامميف لبذؿ لمكصكؿ إلى المناصب العميا، فتغرس 
 أقصى قدر مف الجيد.

: الشرطي كغيره مف األفراد في حاجة لمخمكد لمراحة لتجديد نشاطو، كما أف (ْ)اإلجازات -ّ
ظركفان مرضية أك اجتماعية أك عممية تطرأ  عمى حياتو فتجعمو في حاجة لمحصكؿ 

مف درجة الرضا الكظيفي لدل عمى إجازة لما ليا مف قيمة معنكية، حيث ترفع 
 العامميف.

ف عدـ تكافر الرضا الكظيفي يمكف أف يؤدم إلى االنحراؼ الكظيفي لدل العامميف في  كا 
الشرطة، كىذا االنحراؼ قد يككف بسبب اإلدارة أك لغياب الضمير، فكثيران ما نجد انحرافات 

ف ىذا العمؿ ال يشبع العامميف ترجع إلى أف العمؿ لـ يكف ىك الذم يرغبكف فيو، أك أ
 .(ٓ)حاجاتيـ كطمكحاتيـ

                                  
 .ُّْـ، صُِٖٗ، ْط ، القاىرة،المعاصر ( د. محمد عمي شييب، السمكؾ اإلنساني في التنظيـ، دار الفكرُ)
 .ّٖـ، صََِٗ، ِط ( د. أنس جعفر، الكظيفة العامة، دار الثقافة العربية، القاىرة،ِ)
 .ْٗالمرجع السابؽ، صد. أنس جعفر، ( ّ)
 .ُْٔ، صالسابؽ المرجعد. أنس جعفر ، ( ْ)
ـ، ُٖٗٗالعدد الرابع، إبريؿ ، الرياض، ، العامة اإلدارةمعيد حسيف رمزم كاظـ، االنحراؼ الكظيفي كرضا النفس،  ( د.ٓ)

 .ْص
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فيؤدم عممو  ،عميو إذا تحقؽ الرضا الكظيفي فسكؼ يحب مينتو كيخمص فييا كبناءن 
عف قناعة تامة دكف التردد أك التفكير في أم شيء آخر يؤثر في عممو، كبالتالي ال يحتاج 
إلى رقابة عمى عممو، بؿ يككف ىك الرقيب عمى عممو كسمككو كتصرفو، كمف ثـ فإف الرضا 

 الكظيفي يسيـ كثيران في تنمية الرقابة الذاتية لدل العامميف في الشرطة.
 وزمالء ال مل والوحدات الشرطية الت ميمية: القائد: ثالثاً 
مقائد كزمالء العمؿ كالكحدات الشرطية التعميمية دكر في تنمية الرقابة الذاتية لدل ل

 ىذا الدكر عمى النحك اآلتي: كيكضح الباحث ،العامميف في الشرطة
 دور القائد:  -1

العامميف تحت إمرتو، ففي لمقائد أك المدير دكر فعاؿ في تنمية الرقابة الذاتية لدل 
لقائد ضركرم جدان لتحقيؽ األىداؼ األمنية في ادكر  -مثالن -طاؽ كظيفتو الشرطية ن

كانكا في مستكل اإلدارة العميا أك الكسطى أك  سكاءن مختمؼ المكاقع الشرطية، فالقادة 
فيمكف   ،(ُ) ـمرؤكسييالمباشرة يمكف أف يؤثركا إيجابان أك سمبان عمى اتجاىات كسمككيات 

كيرفعكا مف كفاءتيـ الذاتية كيمنحكنيـ الثقة في نفكسيـ  مرؤكسييـلمقادة أف يشجعكا 
كيعمقكا كالءىـ لجياز الشرطة الذم يعممكف بو حفاظان عمى اسمو كمكانتو، أك يحبطكنيـ 
كيبددكا كالءىـ كانتمائيـ ليذا الجياز، كفي ذلؾ نتيجة سمبية متمثمة في عدـ مراقبة الذات 

ت محاسبة الضمير، كمف ثـ عدـ االجتياد في العمؿ، فالقائد الناجح ىك القدكة كفكا
، فيك الذم يستطيع أف ينمي القيـ السمككية كالمينية السكية لدل (ِ)الحسنة لمعامميف معو

العامميف، كأىميا الرقابة الذاتية ألداء العمؿ، كفي التصرفات كالسمككيات الخاصة 
ف كاف شخصياي كالشخصية، كذلؾ ألف مينة  الشرطة مينة حساسة جدان، فأم تصرفان كا 

 كفي مستكل رضى الجميكر عف الشرطة. ،يؤثر في المينة
كانت إيجابية أك سمبية في نفكس  سكاءن ككؿ ذلؾ يؤدم إلى غرس السمككيات 

المرؤكسيف مف الضباط كضباط الصؼ كالجنكد، كبالتالي ينعكس عمى أدائيـ في الكظيفة 
 الشرطية كالسمككيات الشخصية. 

 دور زمالء ال مل:  -2
زمالء العمؿ ليـ دكر ميـ جدان في تنمية الرقابة الذاتية لدل العامميف في جياز 

األقدـ فيـ بمثابة القدكة لألحدث، حيث أنيـ يؤثركف تأثيران مباشران  الشرطة، كالسيما الزمالء
قدراتيـ كقيميـ المينية كالشخصية، كليـ دكر كبير جدان في  كبناءن في تشكيؿ سمككياتيـ 

                                  
 .ُّٖـ، صََُِ، ِ( د. أحمد سيد مصطفى، سمكؾ الناس في العمؿ رؤية معاصرة، د ـ، د ف، طُ)
مقدمة إلى كمية  ( د. خمفاف خميس خمفاف، الرقابة اإلدارية في أجيزة الشرطة كدكرىا في تطكير األداء، رسالة دكتكراهِ)

 .ُّٗـ، صََِٕ، المصرية الشرطة، أكاديمية الدراسات العميا
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تقانوتكجيييـ إلى حب العمؿ  بدكف رقابة أك ضغط، ككمما كانت العالقة بزمالء العمؿ  كا 
لمناخ االجتماعي لممجمكعة يسكده االطمئناف كالثقة، فإف ذلؾ يسكدىا التفاىـ كالمكدة ككاف ا

 .(ُ)حيث يتـ التعاكف لتحقيؽ األىداؼ ،يؤدم إلى تقميؿ فرص االختالؼ كاالحتكاؾ
 دور الوحدات الشرطية الت ميمية: -3

تعد الكحدات الشرطية التعميمية مف أىـ المصادر الخاصة لتنمية القيـ لدل العامميف في 
تعممو لمينة الشرطة بإحدل ىذه  بدايةالشرطة، حيث أف أم شرطي البد كأف تككف 

يا التأىيؿ يكاف قائدان أك ضابطان أك ضابط صؼ أك جندم، حيث يتـ ف سكاءن الكحدات، 
بجياز الشرطة، فإذا أخذنا مثالن كمية الشرطة نجدىا تعني بتخريج كالتعميـ كالتدريب لمعمؿ 

فميا دكر ميـ جدان في تغيير  ،ضباط الشرطة مف خالؿ برنامج تدريبي أكاديمي كثقافي
سمككيات الطالب كاتجاىاتيـ، كتنمي فييـ القيـ كالمثؿ المتعمقة بالنظاـ كاالنضباط كاالعتماد 

كمحاسبة النفس كالضمير في  ،تية، كمف بينيا الرقابة الذاتيةكتنمية القدرات الذا ،عمى النفس
كؿ خطكة مف حياة الطالب، ككؿ ذلؾ يتـ عف طريؽ ضباط الكمية كقيادة أساسية لمطالب، 
فيـ مركز إشعاع لمقيـ كالسمككيات بما يمارسكنو مف تصرفات تجسد مفيـك القيـ مف 

نمكذجان حيان يحرص طالب الكمية بالتمسؾ  منظكرىا الكاقعي، لذلؾ البد أف يقدـ ضباط الكمية
بو طيمة حياتيـ الكظيفية، كمف يقكمكف بيذه الكظيفة يجب أف يككنكا مف الضباط المنتقيف 
مظيران كسمككان كعممان كأخالقان، ثـ يأتي دكر الطالب األقدـ )السنير( كقيادة فرعية، كترجع 

ؿ بيف القيادة كزمالئيـ مف الطالب أىمية دكرىـ في أنيـ كسيمة التعامؿ المباشر كالفعا
 .(ِ)الجدد، فيـ القدكة ليـ، فمنيـ يستقي الطالب الجدد المثؿ كالقيـ السكية

أف الكميات كالمعاىد الشرطية التعميمية كالتدريبية تقـك بدكر كبير جدان  كيرل الباحث:
في تعريؼ العامميف في الشرطة بكاجباتيـ الكظيفية، كتنمية قدراتيـ كقيميـ كسمككياتيـ 

 فييـ الرقابة الذاتية. لتعزز ،المينية كالشخصية
  

                                  
 .ِّـ، صََُِ ، القاىرة،العربية ( د. عادؿ السعيد محمد أبك الخير، القيـ المينية كالسمككية لمشرطة، دار النيضةُ)
 .َُْ( د. خمفاف خميس خمفاف، الرقابة اإلدارية في أجيزة الشرطة كدكرىا في تطكير األداء، مرجع سابؽ ، صِ)
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 انثانث ادلغهة
 َقٍاس األداءانزقاتح انذاتٍح يف تغٌُز األداء انشزعً 

بتغي الكصكؿ إليو تؼ معيف مرسـك سمفان كؿ كظيفة ليا غاية تسعى إلى تحقيقيا كىد
 عف طريؽ تطكير األداء.

كتطكير األداء يتـ بعدة كسائؿ أىميا الرقابة الذاتية فيي تحدث تطكيران في أداء جياز 
الشرطة لغرض تحقيؽ األمف كالطمأنينة في المجتمع، كلمزيد مف التكضيح في ىذا المجاؿ، 

  قسـ الباحث ىذا المطمب إلى فرعيف كما يمي:
 ا ولالقرع 

 الرقابة الذاتية في تطوير ا داء
 :الرقابة الذاتيةمية أوًل: أى

كتكخي األمانة كالدقة في أداء كافة األعماؿ  ،ىي إعماؿ الضمير الرقابة الذاتية:-ُ
صمى اهلل كيقكؿ رسكؿ اهلل  ،كالتصرفات، بحيث تتكافؽ مع اليدؼ المرجك لممصمحة العامة

كمف ىنا لـز أف يككف أداء  ،(ُ)إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمالن أف يتقنو() عميو كسمـ:
كلف يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ احترامو لعممو  ،رجؿ الشرطة دائمان عمى المستكل المطمكب
باعتباره أساس عممية الرقابة الذاتية، حيث  ،كاستشعار مسئكليتو أماـ اهلل سبحانو كتعالى

عف طريقو يتـ إرساء القكاعد األساسية لمسمكؾ القكيـ الذم يتكافؽ مع متطمبات كظيفة 
سيككف شرطة لما سبؽ ذكره داخؿ نفسيتو، الشرطة كتحقيؽ أىدافيا، كأف استشعار رجؿ ال

 .(ِ)بمثابة الرقيب عمى سمككو بحيث تتكافؽ مع أىداؼ اإلدارة
تؤدم الرقابة الذاتية إلى زيادة الثقة بيف الفرد كاإلدارة كتغير نظرة اإلدارة نحك مكردىا -ِ

البشرم، تمؾ النظرة المبنية عمى القدرة كالكفاءة كاالنتماء، كىذا بدكره يؤدم إلى زيادة 
حماس األفراد كدافعيتيـ نحك تحسيف األداء كتطكيره، باإلضافة إلى العمؿ الجماعي 

كزيادة دكر الرقابة الذاتية النابعة  ،اإلداريةة، كىذا يؤدم إلى تقميؿ أىمية الرقابة كالمشارك
مف قيـ الفرد كمدل إحساسو باالنتماء لمكحدة التي يعمؿ بيا كارتباط المصالح الشخصية 
مع المصالح العامة، كلعؿ الرقابة الذاتية أىـ عامؿ لنجاح العمؿ، ألنيا تغني عف كثير 

 كجييات كالمحاسبة كغير ذلؾ.مف النظـ كالت
بما أف الرقابة الذاتية ىي إحساس الفرد بأنو مكمؼ بأداء عمؿ معيف كمؤتمف عميو مف -ّ

                                  
 ق.ُّٔٓ، ُ، طالقاىرةالجامع الصغير، زيف الديف عبدالرؤكؼ بف تاج العارفيف، المكتبة التجارية، ( فيض القدير شرح ُ)
كمية  ( أحمد السيد كردم، قياس األداء المتكازنة لتنمية فريؽ العمؿ المدار ذاتيان في المنظمات الخيرية، رسالة ماجستير،ِ)

 .ّٓـ، صََُِجامعة بنيا، مصر،  الحقكؽ،
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إحساسو بأنو مكمؼ بالعمؿ،  :فإف ذلؾ يعني ،غير حاجة إلى مسئكؿ يذكره بمسئكليتو
كعميو احترامو كااللتزاـ بو مف جية المسئكلية الكظيفية، كتبدأ الرقابة الذاتية بالمشاركة في 
كضع المعايير كالمقاييس الخاصة باألداء كتقييـ األداء ذاتيان بالمعايير المكضكعة لألداء 

كتصحيح االنحرافات كاألخطاء  ،المتكازف، كالعمؿ عمى تعديؿ المسار تجاه األداء المتكازف
ئكلية الذاتية لدل الفرد، ذاتيان، ككتابة تقرير عف األداء الذاتي مبني عمى الشفافية كالمس

مف الدكؿ التي ليس ليا معايير أخالقية سماكية اتجيت نحك كتابة ميثاؽ ألخالؽ  ككثير
 . (ُ)العمؿ ليككف مف الكسائؿ الكقائية الميمة لمحاربة الفساد

 : أىمية الرقابة الذاتية لمنتسبي الشرطة:ثانياً 
ه كال تجعؿ الشرطي رقيب لنفسو في أدائو لعممو، فنجده يعطي كؿ ما عند :الرقابة الذاتية-ُ

جيدان في سبيؿ تقديـ الخدمة األمنية لجميكر المكاطنيف  ايبخؿ بعطاء، بمعنى ال يألك 
قت الحكـ كالرقيب عمى ما كالذيف ىـ محكر النشاط  لمجياز الشرطي، كىـ في نفس الك 

تعمف عنو اإلدارة مف سياسات كبرامج كما يتكصؿ إليو مف خالؿ ممارساتو كاحتكامو 
، ككذلؾ تجعؿ الرقابة الذاتية رجؿ (ِ)بالدعامة البشرية المككنة ألفراد جياز الشرطة 

كىذا لو أثره  ،الشرطة يراقب اهلل سبحانو كتعالى في كؿ أفعالو كفي ما ىك مؤتمف عميو
الفعاؿ في تطكير األداء الشرطي كتحقيؽ األىداؼ، كمعالجة المشكالت، كيكفر لمدكلة 

التي يعمؿ بيا أمكاالن طائمة كانت يمكف أف تذىب ىدران، كىذا التصرؼ اإليجابي  كالجية
إٌَِّ مف قائؿ: يبعد رجؿ الشرطة مف أف يككف مسائالن أماـ اهلل سبحانو كتعالى، يقكؿ عز 

ثُىَّ إٌَِّ ػَهٍَْنَب حِغَببَهُى إِنٍَْنَب إٌَِببَهُى
(ّ).  

إذا تحققت الرقابة الذاتية كاف ذلؾ بمثابة عنصر ميـ جدان في تطكير األداء  عميو، كبناءن -ِ
ألف الشرطي إذا تمتع بالرقابة الذاتية في عممو، يككف أقدر الناس لمقياـ بالعمؿ، فنجده 

أية شائبة بؿ أنو يتعدل ذلؾ فال يقتصر عممو عمى نظافة يجتيد في أال يشكب الكظيفة 
تجعؿ  أدائو كارتقائو بؿ يجتيد في نظافة أداء الكحدة كميا التي يعمؿ فييا، باإلضافة لذلؾ

الشرطي يساىـ بشكؿ إيجابي في األداء الشرطي عف طريؽ تقديـ التقارير كالحمكؿ 
كاالقتراحات لتقديـ الخدمة بصكرة أفضؿ أك تطكير أسمكب كطريقة تقديـ الخدمة، كيتحقؽ 
ذلؾ إذا احترمت اإلدارة ىذه التقارير كالحمكؿ كاالقتراحات المقدمة مف الشرطي. كما تؤدم 

ة إلى شعكر الشرطي باالنتماء كالكالء لجياز الشرطة، كبالتالي يتجنب كؿ ما الرقابة الذاتي

                                  
 .ٕٕمحمكد عبدالجميؿ العقدة، دكر الرقابة في ترسيخ القيـ في الشرطة، مرجع سابؽ، صمقدـ. ( ُ)
 .ْٕالمرجع السابؽ، صمقدـ. محمكد عبدالجميؿ العقدة، ( ِ)
 .(ِٓ،ِٔ)( سكرة الغاشية، اآلية: ّ)
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لى سمعة الجياز أماـ الرأم العاـ، كتجعؿ الشرطي متمسكان بقيـ كمبادئ مينة إيسيء 
القرار  ىفي الكصكؿ إل كتجعمو راغبان  ،الشرطة فينعكس ذلؾ في أدائو لمكاجبات المكمؼ بو

نو كتجكيده، يصكالن إلى االرتقاء بالعمؿ كتطكيره كتحسالسميـ عف طريؽ بذؿ الجيد ك 
كتعطي دافعان إلى محاكلة التغمب عمى معكقات األداء كتساعده في تحسيف كفاءة األداء 

 كحؿ المشكالت التي تعترض أداء العمؿ.
، نجدىا قد نجحت في إحداث نقمة نكعية ككمية في مستكل حركة التطكيرإذا نظرنا إلى -ّ

دخاؿ األساليب كالمعدات التكنكلكجية  خالؿ تنمية المياراتاإلنتاج مف  اإلنتاجية لمعامميف كا 
الحديثة، كلكف كؿ ىذا التطكر ال يزاؿ عاجزان عف مكافحة الفساد، فال تستطيع أجيزة الرقابة 
الداخمية كالخارجية اكتشاؼ كضبط الفساد كالقضاء عميو تمامان، ألنو متعمؽ بضمائر 

حيث يقبمكف الرشكة كيمارسكف المحسكبية، كيسيئكف إلى جيكد الخدمة كيستغمكف  ،العامميف
، السيما في كظيفة الشرطة، كؿ ذلؾ سكؼ يحد منو كثيران إذا (ُ)الكظيفة العامة كالماؿ العاـ

 كبالتأكيد فيو تطكير لألداء الشرطي. ،تكافرت الرقابة الذاتية لدل العامميف في الشرطة
مكف الكصكؿ إلى نتيجة مفادىا أف الرقابة الذاتية ليا دكر كبير جدان في عميو، ي كبناءن -ْ

كتكفر كثير مف الجيد  ،االرتقاء بالعمؿ كاألداء الشرطي، كتطكيره كتجكيده في كؿ النكاحي
 كالماؿ كالزمف عمى جياز الشرطة. 

 الثاني القرع
 قياس ا داء الشرطي

ميما تباينت النظـ السياسية  تشكؿ كحدات الشرطة عماد سمطة المجتمع، ألنو
كاالجتماعية كاالقتصادية لممجتمعات فالشرطة تمثؿ سمطة المجتمع، مف خالؿ القياـ بكاجبيا 

 .(ِ)المتمثؿ في الحفاظ عمى األمف كاالستقرار في المجتمع
 أوًل: ت رير ا داء في الشرطة:

في قياـ الشرطة بالكاجبات المقررة ليا في القانكف، كينعكس أداء  :يتمثؿ األداء الشرطي
الشرطة مف خالؿ شعكر المجتمع باألمف كالطمأنينة العامة كالسكينة، كعندما يككف األداء 
 الشرطي جيد فإف ذلؾ ينعكس في رضا المجتمع عف ىذا األداء كالقائميف بو في جياز

 :(ّ)ر مف دكر ضبطي كاجتماعي منياىذا األداء لمقياـ بأكث ،الشرطة كيمارس
  

                                  
 .ُٓ( أحمد السيد كردم، قياس األداء المتكازف لتنمية فريؽ العمؿ، مرجع سابؽ، صُ)
 .َّصمرجع سابؽ، ـ محمد طو الشبراكم، أثر الرضا الكظيفي لضباط الشرطة عمى األداء األمني، ىشارائد. ( ِ)
 .ٕٓ، صمرجع سابؽ( د. عماد حسيف عبد اهلل، االتجاىات المعاصرة في اإلدارة األمنية، ّ)
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 الدور الضبطي الوقائي: -1
في أداء األعماؿ كالتدابير التي مف شأنيا الحفاظ عمى أمف الفرد كضماف  :يتمثؿ ذلؾ

سالمتو، كصكف حرياتو كحقكقو كممتمكاتو، كالعمؿ عمى منع كقكع الجرائـ بكافة أنكاعيا 
كبالتالي إدخاؿ الطمأنينة في نفكس األفراد بشأف حماية دمائيـ كأعراضيـ كأمكاليـ، ككذلؾ 

كالكقاية مف األمراض كاألكبئة كالحفاظ عمى اليدكء كالسكينة في الحفاظ عمى الصحة العامة 
 الطرؽ العامة.

 الدور الضبطي القضائي:  -2
يبدأ ىذا الدكر عند كقكع الجريمة، كذلؾ مف خالؿ االنتقاؿ لمسرح الجريمة، كجمع 
جراء المعاينة، كتحديد الشيكد، ككشؼ الجناة  المعمكمات كالمحافظة عمى آثار الجريمة، كا 

 كتقديميـ لمعدالة، كتنفيذ الحكـ القضائي عمييـ. ،بالدليؿ
 الدور الجتماعي والتربوي: -3

حماية األخالؽ كرعاية السمكؾ االجتماعي،  :ىذا الدكر مستحدث لرجؿ الشرطة كيعني
كتحصيف المجتمع ضد الجريمة بالقيـ األخالقية كالتربكية، ككشؼ حقيقة التيارات الفكرية 

 :(ُ)ماط الفكرية المنحرفة، كبالتالي فإف مجاالت ىذا الدكر متعددة، كمنياالمشبكىة كاألن
التكفيؽ بيف المتنازعيف، ال سيما في المناطؽ الريفية كالقبمية، لذلؾ فإف رجؿ الشرطة  -أ 

كاتخاذ كافة اإلجراءات التي  ،نجده يتصدل لمكاطف الخصكمات كأسبابيا المختمفة
 كمعالجة أسباب ىذه المنازعات. ،تضمف التكفيؽ بيف المتنازعيف

رعاية األحداث الجانحيف فيـ أخطر المشكالت االجتماعية التي تكاجو المجتمعات  -ب 
البشرية، حيث يبدأ الحدث باالبتعاد عف األعراؼ كالتقاليد كالتمرد عمى األنظمة 
كالقكانيف، كيبرز دكر الشرطة في حسف معاممة األحداث، كتحديد أسباب االنحراؼ، 

 فضالن مؿ عمى تنفيذ القكانيف الخاصة باألحداث، كاإليداع في مؤسسة إصالحية كالع
 عف النصح كاإلرشاد لألحداث كأكلياء أمكرىـ.

كذلؾ لما تسببو  ،التصدم لمشكمة تعاطي المخدرات كالقضاء عمى تركيجيا باألسكاؽ -ج 
 مف أضرار صحية كنفسية كاقتصادية كاجتماعية.

إلصالحية كعقب اإلفراج عنيـ، كمكافحة الجرائـ التي رعاية المكدعيف في الكحدات ا -د 
 تيدد كياف المجتمع.

  

                                  
 .ٖٓ( د. عماد حسيف عبد اهلل، االتجاىات المعاصرة في اإلدارة األمنية، مرجع سابؽ، صُ)
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 كيقية قياس ا داء الشرطي:ثانيًا: 
تمثؿ اإلنتاجية محصمة الجيكد كالعطاء الذم يقدمو رجؿ الشرطة في المجتمع بمكغان 

اإلنتاجية لبث مزيد مف مشاعر األمف كالطمأنينة في نفكس األفراد، كقد تككف عمميات قياس 
في مجاؿ اإلنتاج سيمة، أما في المجاؿ الخدمي فتبدك بصعكبة عمميات القياس، كلعؿ 

 .(ُ)طريقة قياس إنتاجية العامؿ بصفة عامة تتـ مف خالؿ معادلة بسيطة تتمثؿ فيما يمي:
 معدالت إنتاجية العامؿ =   عدد الكحدات التي قاـ بإنتاجيا

 ؿػػػػالعمات ػػػػػػػػدد ساعػػػػػػععمػػى 
 ،أنو مف اليسير أف يتـ قياس إنتاجية العامميف في أم مصنع :كيعني ىذا المضمكف

كتحديد معدؿ إنتاجية العامؿ مف جانب كمقارنة أدائو الفعمي بيذا المعدؿ مف جانب آخر، 
مقارنة إنتاج كؿ عامؿ مع زمالئو في مكاف العمؿ الكاحد، كيتضح مف -أيضان -كما يمكف

تاجية العامؿ مف خالؿ مقاييس كمية يمثؿ كسيمة دقيقة كسيمة تمكف ذلؾ أف قياس إن
 كمدل إخالصيـ في العمؿ. ،صاحب العمؿ مف الكقكؼ بدقة عمى مستكيات العامميف

كفي مجاؿ الشرطة باعتباره مف األعماؿ ذات الطبيعة الخدمية ىنالؾ صعكبة في تحديد 
السيما تمؾ األعماؿ التي  ،عمميـ المختمفة معايير دقيقة لقياس إنتاجية رجاؿ الشرطة في مكاقع

ال ترتبط ارتباطان مباشران بإنتاج يمكف قياسو، مثؿ تكاجد رجؿ الشرطة في الدكريات أك كقكؼ 
حيث ال تكجد كحدات منتجة  ،شرطي لتنظيـ حركة المركر في الطرؽ، ككذلؾ تأميف المنشآت

يمكف ربطيا بعدد ساعات عمؿ رجؿ الشرطة لمكقكؼ عمى إنتاجيتو، كيمكف طرح مجمكعة مف 
 .(ِ)الضكابط التي يسترشد بيا لتحديد إنتاجية رجؿ الشرطة، كتتمثؿ فيما يمي:

طبيعة العمؿ الذم يؤديو رجؿ الشرطة، كما يرتبط بو مف مستكيات أمنية أك  -ُ
في  سكاءن عمؿ معيف، ككذلؾ العطاء الذم يقـك بو رجؿ الشرطة  صالحيات ألداء

عف معايير القياس المقررة لكؿ عمؿ مف ىذه  فضالن جانبو الذىني أك البدني، 
 األعماؿ.

العكامؿ كالعناصر كالتقنيات التي تساعد رجؿ الشرطة عمى أداء رسالتو، مثؿ  -ِ
 بيا.السيارات كاألسمحة التي تتالءـ مع المياـ المكمؼ 

العكامؿ اإلنسانية التي ترتبط بدكافع رجؿ األمف، كدرجة ثقافتو كمؤىالتو كرغباتو  -ّ
 كاتجاىاتو المختمفة. ،الشخصية

                                  
، َُِـ، صُٕٗٗ ، الرياض،العامة عمى عبد الكىاب، اتخاذ القرارات في المممكة العربية السعكدية، معيد اإلدارة ( د.ُ)

 .ُْٗد. عماد حسيف عبد اهلل، االتجاىات المعاصرة في اإلدارة األمنية، مرجع سابؽ، ص .لكاء :نقالن عف
 .ُٓٗ، صالمرجع السابؽ( د. عماد حسيف عبد اهلل، ِ)
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المشكالت التي تصادؼ عمؿ رجؿ الشرطة كتؤثر عمى أدائو، حيث إف كجكد رجؿ  -ْ
الشرطة في مكاف عممو مع تكفير المقكمات األساسية ألداء ىذا العمؿ يمثؿ أساسان 

رعة أداء رجؿ الشرطة لعممو بالمستكل المطمكب، كالعكس صحيح ففي حالة لس
افتقاد رجؿ الشرطة إلى المقكمات األساسية ألداء عممو قد يترتب عمييا فشمو في 

 أداء الميمة أك عدـ أدائيا بالمستكل المطمكب.
عكامؿ اجتماعية كىي مجمكعة مف القيـ كالعادات التي تمثؿ في بعض األحياف  -ٓ

في بعض األحياف  يساعده كيدفعو ألداء عممو، كلكف ان مناسبان لرجؿ الشرطةمعين
 تصبح ىذه القيـ معكقان أساسيان لبمكغ رجاؿ الشرطة لألىداؼ المنشكدة.

الجكانب التنظيمية، فال شؾ أف كضع الييكؿ التنظيمي كالتحديد الدقيؽ الختصاصات  -ٔ
د قنكات اتصاؿ دكف عكائؽ، القائميف عميو، ككقكؼ كؿ منيـ عمى مسئكليتو ككجك 

عف اتساـ البناء التنظيمي بالمركنة كالتفاعؿ عمى المتغيرات كميا عكامؿ تؤثر  فضالن 
 .(ُ)تأثيران مباشران في مستكل إنتاجية رجؿ الشرطة

 :أف األداء الشرطي متنكع كليس محدد بشيء معيف، كخالصتوكيرل الباحث:  -ٕ
تكفير األمف كالطمأنينة في المجتمع، كىذا األداء ال يمكف قياسو كميان، كلكنو 
يتضح مف رضاء الجميكر عف الشرطة، كأدائيا عف طريؽ تعاكف الجميكر معيا 
في سبيؿ القياـ بالمياـ كالكاجبات التي تمثؿ في المقاـ األكؿ المحافظة عمى أمف 

 اإليجابية.  المجتمع كسالمتو كقيمو كعاداتو كتقاليده
 

  

                                  
 . ُٓٗ، صمرجع سابؽ، االتجاىات المعاصرة في اإلدارة األمنية، عبداهلل د حسيف( د. عماُ)
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 اخلـامتــــح
لبحث أف الرقابة بصفة عامة تعد عنصران ميمان في أم عمؿ اعرفنا في نطاؽ ىذا 

إدارم، كما عرفنا أف الرقابة الذاتية لدل العامميف تظير أىميتيا بصكرة أكبر في جياز 
الذاتية كأىدافيا الشرطة، بمعنى أنو قد تمت مناقشة مفيـك الرقابة كأنكاعيا، كتنمية الرقابة 

كما تبع ذلؾ مف ذكر لدكر الرقابة  ،في المجتمع، ثـ تنميتيا في جياز الشرطة بصفة خاصة
، كقد تكصمنا إلى أىـ النتائج رطي كمعرفة قياس األداء الكظيفيالذاتية في تطكير األداء الش

 كالتكصيات كما يمي:
 النتائج:أىم  :أولً 

غنى عنيا، ألنيا تمكف القيادة مف التأكد بأف تعتبر الرقابة في الشرطة كسيمة ال  -ُ
تقاف، مع التزاـ رجاؿ الشرطة بالسمكؾ  األىداؼ المكضكعة قد تحققت بكؿ كفاءة كا 

 كاالنضباط التاـ. ،الحميد كالمظير الحسف
ال تيدؼ الرقابة إلى تعمد اكتشاؼ األخطاء كالتشيير بالعامميف، كلكف تيدؼ إلى  -ِ

يجاد المعالج ،بيادراسة السمبيات كتحميؿ أسبا  المناسبة ليا. اتكا 
 ،اإلداريةلمرقابة عدة أنكاع، منيا الرقابة الشعبية، كالرقابة القضائية، كالرقابة  -ّ

عمى اإلطالؽ السيما  اترقابة الذاتية أفضؿ أنكاع الرقابكتعتبر ال كالرقابة الذاتية،
ذا تكفرت فإنيا تغني عف جميع أنكاع  األخرل، حيث  الرقاباتفي جياز الشرطة، كا 

ستساعد في تطكير األداء في المؤسسة الشرطية، ككذلؾ في الحد مف االنحرافات 
 كتقميؿ انحرافات  العمؿ  بصفة عامة. ،في مجاالت العمؿ الشرطي

لمشرطة كاجبات ميمة جدان في المجتمع متمثمة في حفظ األمف كالنظاـ، كليا في  -ْ
كبير مف القيـ كالسمككيات التي سبيؿ تنفيذ ذلؾ بعض مف السمطات، كيكجد إرث 

تعيف الشرطة في أداء الكاجبات، كتمكف الرقابة الذاتية العامميف في جياز الشرطة 
 مف االلتزاـ بجميع القيـ كالمثؿ كاألخالؽ المينية لتنفيذ الكاجبات.

، مف خالؿ األسرة كدكرىا في تربية أكالن تككف تنمية الرقابة الذاتية في المجتمع  -ٓ
أما لدل العامميف في جياز الشرطة فتتـ عف طريؽ التدريب المستمر،  ،األبناء

 كالتشجيع، كالقدكة الحسنة في العمؿ.
تساىـ الرقابة الذاتية في تنمية العالقة بيف الشرطة كالجميكر كتعظـ مف احتراـ  -ٔ

كتنمي التعاكف معيـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ  ،المجتمع لمشرطة كالعامميف فييا
 العمؿ الشرطي. 
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 التوصيات:أىم  :ثانياً 

ضركرة التركيز عمى نشر التعاليـ الدينية الكسطية في المجتمع، فيي البداية  -ُ
 الحقيقية لنشر ثقافة الرقابة الذاتية.

تنمية اىتماـ األسر بتربية كتعميـ األطفاؿ التربية السميمة، كنقش صفة الرقابة  -ِ
 الذاتية في نفكس الناشئة.

بعقد دكرات تدريبية لكافة العامميف بالشرطة مف مختمؼ ترسيخ سياسة االىتماـ  -ّ
 كمد جسكر الثقة مع المكاطنيف. ،الدرجات كالرتب، لتنمية كعييـ المجتمعي

ضركرة عقد مؤتمر سنكم عمى المستكييف العربي كاإلسالمي لتبادؿ الخبرات في  -ْ
سمككيات المينة أك فنيات أدائيا، كيمكف بعد نجاح  سكاءن مجاالت العمؿ الشرطي 

التجربة في نطاؽ ىذا المستكل تكسعة مياـ المؤتمر عمى النطاؽ الدكلي ليتـ إبراز 
 أىمية الرقابة الذاتية.

إعادة النظر في مستكل أجكر العامميف في مجاؿ الشرطة، مع تكفير الميزات  -ٓ
الكظيفي، ألف ذلؾ سيساىـ في األخرل مف سكف كعالج كتنقالت لتحقيؽ الرضا 

كينمي فاعمية الرقابة الذاتية لدل العامميف في مجاؿ  ،الحد مف األخطاء المسمكية
 الشرطة.

الرقابة الذاتية تسيـ بشكؿ كبير في تجكيد العمؿ األماني، مما يؤدم إلى تعاكف  -ٔ
 المكاطنيف مع منتسبي الشرطة، كتحقيؽ الشرطة المجتمعية.
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 ملخـص رسالـُ دكتــىراه

 ح جلٍاس انشزعح يف حتقٍق أٌذافًدَر انزقاتح انذاخهٍ
 دراسح مقاروح تانتغثٍق عهى جٍاس انشزعح انٍمىً.

 م7102إىل كلًُ الدراسات العلًا بأكادميًُ الشرطُ املصريُ رسالُ دكتىراه مقدمُ 
  الباحث/ حممد محًد فًصل القادرٍ

أىم  – وفي سائر ا جيزة ال امة والخاصة -تشكل الرقابة الداخمية في أجيزة الشرطة 
ضمانات فاعمية تمك ا جيزة، وليا أىمية ذات طبي ة متجددة، تنطبق عمى البحث ال ممي 

براز لدورىا وضمان لقاعميتيا. ،في أي من جوانبيا؛ لما ي ول عميو من تطوير ليا  وا 
 أىمية الدراسة:

تكتسب أية دراسة أىميتيا مف أىمية المكضكع الذم تتناكلو، كال جداؿ حكؿ أىمية 
الرقابة عمكمنا، كالداخمية منيا عمى كجو الخصكص، فالرقابة مكضكع يحدد الكثير مف مالمح 
نظاـ الحكـ في الدكلة، كيحدد كجيتو كفعاليتو، بؿ ىك ضماف بقاء ذلؾ النظاـ ككالء الشعب 
لو، كثقتو بو، بدليؿ أف رد فعؿ المجتمع تجاه تدني كفاءة المنظمات كجكدتيا كفاعميتيا، ىك 

 : يجب أف يككف ىناؾ رقابة لمقاكمة ذلؾ.القكؿ
 أىدار الدراسة:  

؛ لذلؾ فإف مف أىداؼ ان كتقدير  ان الرقابة أقؿ كظائؼ اإلدارة فيم يرل البعض أف  عمميات
 البحث ما يمي:

تكضيح شامؿ لمنظاـ الرقابي الداخمي، كلدكره الفعمي كالمأمكؿ، كبما يسيؿ فيـ  -ُ
كفاية المينية لكؿ ممارسي اإلدارة، التي بدكرىا ذلؾ النظاـ، كبما يفيد في تنمية ال

ستضمف كفاءتيـ كفاعميتيـ، كستشكؿ أساسنا معيارينا يستخدـ بشكؿ متجدد لتقييـ 
 مدل كفاءة المنظمة في رقابة ذاتيا. 

سد العجز الحاصؿ في الدراسات المتخصصة كالمتعمقة حكؿ دكر الرقابة الداخمية  -ِ
في تحقيؽ أىداؼ الشرطة، السيما في ظؿ التكجو الحككمي المحمي كالعالمي 

صالحيا، كتجكيد الخدمات  بناءن الحاسـ نحك  استراتيجيات تطكير النظـ الداخمية كا 
يا مف أجؿ الحفاظ عمى أمكاليا، التي تقدميا منظماتيا العامة، كمعالجة مشاكم

 كترشيد قراراتيا كتجكيد مخرجاتيا، عبر االىتماـ بالرقابة الداخمية.
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بحث كاقع الرقابة الداخمية في جياز الشرطة مف الناحية النظرية كالعممية، كتحميمو  -ّ
 كتشخيص مشكالتو، كاقتراح المعالجات المناسبة ليا.

خالؿ إبراز دكر الرقابة الداخمية في ضماف الكقكؼ عمى أبعاد العمؿ الرقابي، مف  -ْ
تطكير جياز الشرطة ألكضاعو كتحقيقو ألىدافو بكفاءة في إطار االلتزاـ بالقكاعد 

عف دكرىا في ضماف جكدة مخرجات جياز الشرطة،  فضالن القانكنية كالفنية، 
 كترشيد قراره  في مختمؼ الظركؼ.

المنظمات العامة، كفي جيازم اإلسياـ في تطكير أنظمة الرقابة الداخمية في  -ٓ
الشرطة في اليمف كمصر، مف خالؿ تحميؿ دكرىا التقييمي كالتقكيمي، كبياف مدل 

 كفايتو، ككضع التكصيات التي تسيـ في تطكير ذلؾ الدكر، كضماف كفايتو.
 مشكمة الدراسة:

 دفعنا لتناكؿ مكضكع   دكر الرقابة الداخمية لجياز الشرطة في تحقيؽإف مف أىـ ما 
 :اآلتي أىدافو   ىك
غمكض الدكر الذم تقـك بو المنظكمة الرقابية الداخمية لجياز الشرطة في سبيؿ  -ُ

تحقيؽ أىدافو كضماف كفاءتو، كالتزامو بالقكاعد القانكنية كالفنية، كتطكير أكضاعو 
كتجكيد أدائو، ىذا الغمكض قد شكؿ لدينا دافعنا قكينا كرغبةن صادقةن؛ لمحاكلة 

براز مكامنو، ككشؼ أبعاده، كبياف أسبابو، كاقتراح التدابير إجالء  حقيقتو، كا 
 الكفيمة بتفعيمو لينيض بدكره في تحقيؽ النفع العاـ.

 كبيران  كجكد تشابو بيف مفيـك الرقابة الداخمية كمفاىيـ رقابية أخرل أفرز التباسان  -ِ
شراؼ، كالمتابعة.. فيما بيف تمؾ المفاىيـ مثؿ: المراجعة، كالتقييـ، كالتفتيش، كاإل

كغيرىا، كىك ما يحتـ الكقكؼ عمى تمؾ األلفاظ؛ لسبر معانييا كمقاصدىا 
زالة ما بينيا مف لبس في محاكلة لمكصكؿ إلى  بالتحميؿ كالتدقيؽ، لتحديدىا، كا 
المعنى العممي الدقيؽ لكؿ منيا، كمف ثـ االستفادة منو عند كضع القكانيف كتحديد 

 مصطمحاتيا.
جة إلى دراسة ىذا المكضكع في اليمف في ىذا التكقيت؛ بسبب ازدياد الحا -ّ

التطكرات المتالحقة لمنظاـ الرقابي الداخمي في جياز الشرطة اليمني، كالتي 
أفرزت نظامنا رقابينا داخمينا جديدنا، عمؿ عمى تطكير أحد أىـ المككنات الرقابية 

كالتحقيقات، كاستبدالو المتخصصة، المتمثؿ في اإلدارة العامة لمتفتيش كالرقابة 
المفتش العاـ، كىذا ما بدأت مالمحو بالظيكر، لكنو لـ يختبر بعد بطريقة  بقطاع

عممية، األمر الذم ييكجب إجراء تقييـ عممي مكضكعي ليذا النظاـ الجديد، لعمنا 
لى ذلؾ فإف التكجيات السياسية  نيسيـي في إثراء عممو، بشيء جديد كنافع، كا 
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كؿ طبيعة جياز الشرطة مف  الجديدة نحك تبني فكرة الدكلة االتحادية التي ستيحى
 كفقان جياز مركزم إلى جياز المركزم، تحتاج إلى تكضيح طبيعة الرقابة الداخمية 

 ليذا النظاـ.
كحيث تفرض طبيعة البحث الماثؿ، كأىدافو كتقسيماتو، كالمصمحة المتكخاة منو، اتباع 

اتباع عددنا مف المناىج العممية ىي: المنيج الكصفي  مناىج متعددة، كاستجابة لذلؾ فقد تـ
التحميمي كالمنيج المقارف، كما اتبعنا المنيج التاريخي عند تناكلنا لنشأة الرقابة الداخمية 
كتطكرىا، كتتبعنا لمتغيرات التاريخية المتالحقة لمسيرة الرقابة عممينا كعممينا؛ لمعرفة مدل 

 حداثة النظاـ الرقابي الحالي.
كلكي نتأكد مف صدؽ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة النظرية كمدل كاقعيتيا، 
كنتممس مدل إمكانية تنفيذىا كاالستفادة منيا، كحتى ندرؾ ما يمكف أف يككف قد فاتنا في 

 الشؽ المكضكعي لمدراسة، فقد قمنا بما يمي:
 ؿ في اليمف.النزكؿ الميداني إلى بعض اإلدارات الرقابية، كبعض مكاقع العم-
 .مقابمة بعض المختصيف كالمسئكليف في اإلدارات الرقابية المختمفة في اليمف-

كقد تـ تقسيـ البحث إلى بابيف خصص الباب األكؿ لتناكؿ الرقابة الداخمية في جياز 
الشرطة، حيث بينت أىمية الرقابة الداخمية كمدل االىتماـ بيا، كحممت أىدافيا كقيمت مدل 

حت أساليبيا الفنية كالقانكنية في الفصؿ األكؿ، ثـ خصصت الفصؿ الثاني كفايتيا، كشر 
 .عكامؿ فاعميتيا كبينتلبياف مراحؿ الرقابة الداخمية، ككضحت أنكاعيا، 

أما الباب الثاني فقد خصصتو لبياف دكر الرقابة الداخمية في تقييـ جياز الشرطة 
األكؿ دكر الرقابة الداخمية في تقييـ  كتقكيمو، كقسمت الباب إلى فصميف، تناكلت في الفصؿ

جياز الشرطة، حيث بينت دكر الرقابة في ضماف كفاية المدخالت، كفي ضماف كفاءة أداء 
أجيزة الشرطة كالتزاميا بالقكاعد القانكنية كالفنية، كأخيرنا بينت دكر الرقابة الداخمية في تقييـ 

ما الفصؿ الثاني فقد بينت فيو دكر فاعمية جياز الشرطة، كجدكل تقسيماتو التنظيمية، أ
الرقابة الداخمية في تقكيـ االنحرافات، كمعالجة أسبابيا، ثـ ختمت الفصؿ ببياف سمطة أجيزة 

 الشرطة في ترشيد قراراتيا، كتجكيد خدماتيا.
 رسالتي بمجمكعة مف النتائج كالتكصيات عمى النحك التالي: أنييتكقد 

 النتائج: :أولً 
الداخمية في أجيزة الشرطة تعني: سيمطة الرقيب في ضماف كفاية إف الرقابة  -ُ

أكضاع أجيزة الشرطة كتحقيؽ أىدافيا بكفاءة، في إطار االلتزاـ بالقكاعد القانكنية 
 كالفنية.
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إف الرقابة الداخمية في جياز الشرطة اليمني كالمصرم تحظى باالىتماـ التشريعي  -ِ
ية المتخصصة في جياز الشرطة اليمني المناسب، كما إف ممارسي الرقابة الداخم

 ال يحظكف باالىتماـ المناسب.
إف المياـ الميسندة لقطاع التفتيش كالرقابة في جياز الشرطة المصرم، تبيف أنو  -ّ

ييتـ بالرقابة عمى فاعمية النشاط الفني لجياز الشرطة، ذلؾ ما يظير مف خالؿ ما 
األمنية في الحكادث الميمة،  يقـك بو ذلؾ القطاع مف متابعة كتقييـ لإلجراءات

كبحث ما يقع مف تقصير في منع الجرائـ قبؿ كقكعيا، إضافة إلى اىتمامو 
شراؼ مف رؤسائيـ، كمدل حصكليـ  بالضباط الجدد، كتقييـ ما يمقكنو مف رعاية كا 

 عمى التكجيو السديد.  
معايير إف تنفيذ الرقابة الداخمية يتـ مف خالؿ ثالث مراحؿ أساسية ىي: تحديد ال -ْ

الرقابية، كالتقييـ، كالتقكيـ، كأف لكؿ منيما خطكات البد مف القياـ بيما إلتماـ كؿ 
ال ترتب عمى ذلؾ خمؿ في ممارسة الرقابة، يحكؿ دكف فاعميتيا.  مرحمة؛ كا 

إف كثيرنا مف أساليب الرقابة تطكرت لتصبح أساليبنا لإلدارة، كمف تمؾ األساليب  -ٓ
دارة الجكدة الشاممة، كالحككمة، كقد سعت اإلدارة باألىداؼ، كاإلدارة  بالنتائج، كا 

تمؾ األساليب لتفعيؿ الرقابة الداخمية مف خالؿ التركيز عمى جانب معيف مف 
، أك بالتركيز عمى كالمرؤكسيفجكانب الرقابة مثؿ: الرقابة بالمشاركة بيف الرؤساء 

الؿ إرضاء جميكر النتائج، أك مف خالؿ إعالف النشاط الرقابي كشفافيتو، أك مف خ
المنظمة الداخمي كالخارجي عبر االعتماد عمى رؤيتو لمخرجات المنظمة 

 كمدخالتيا كأعماليا.   
إف انحسار مستكل البيئة الرقابية داخؿ أجيزة الشرطة، كنقص عكامؿ الفاعمية، ىك  -ٔ

 أىـ األسباب كراء ضعؼ فاعمية النشاط الرقابي.
فاعمية جياز الشرطة يتمثؿ في تقييـ ذلؾ إف دكر الرقابة الداخمية في ضماف  -ٕ

ف أم جياز يتككف مف كظائؼ كمكظفيف، كأنيما يخضعاف  الجياز كتقكيمو، كا 
لمتقييـ بكصفيما مدخالت كأداء كمخرجات؛ ليتـ تقكيميما لضماف كفاية، ككفاءة، 
ف كؿ شيء في جياز الشرطة يجب أف يككف قابالن لمرقابة؛  كفاعمية كؿ منيما، كا 

 ال يمكف رقابتو ال يمكف إدارتو، كبالتالي ال يمكف ضماف فاعميتو.ألف ما 
إف أساليب الرقابة ىي طرؽ تقييـ جياز الشرطة كتقكيمو، كأنيا تختمؼ عف كسائؿ  -ٖ

الرقابة مف حيث إف األخيرة تقتصر في الغالب عمى التقييـ أك التقكيـ، كال تشمميما 
 معنا. 
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ـ مف خالؿ تقييـ أداء العضك كسمككو؛ إذ إف تقييـ كفاءة أعضاء ىيئة الشرطة تت  -ٗ
مف الممكف أف يككف عضك الشرطة كفأن، كلكنو ال يمتـز بالسمككيات المطمكبة 

 لفاعمية الكظيفة.
ال يكفي لمحكـ بفاعمية أم جياز أك تقسيـ تنظيمي داخمو أف يحقؽ أىدافو، بؿ البد  -َُ

حقؽ األثر المنشكد أف تككف تمؾ األجيزة أك التقسيمات التنظيمية مجدية، كأف تي 
 منيا.

إف سمطة جياز الشرطة في تقكيـ أعمالو المادية غير المشركعة،  تتـ مف خالؿ  -ُُ
عادة الحاؿ إلى ما كاف عميو إف  تكجيو أعضائو بالتكقؼ عف إتماـ تمؾ األعماؿ، كا 

 أمكف، أك تعكيض المتضرريف عف أعمالو المادية المخالفة.
متعدديف، كبمراحميا كخطكاتيا ككسائميا ىي صانعة إف الرقابة الداخمية بممارسييا ال -ُِ

ف أسمكب إدارة الجكدة الشاممة ىك  القرار الرشيد، كىي الضامف لفاعميتو كجدكاه، كا 
 أحد أساليب ممارسة الرقابة الداخمية.

إف ضعؼ فاعمية النشاط الرقابي يعزل بالدرجة األكلى إلى العامميف، كأف ضماف  -ُّ
يتـ مف خالؿ حسف  –الكالئية كالرئاسية كالمتخصصة  -فاعمية الرقابة الداخمية 

اختيار أكلئؾ العامميف، كضماف كفايتيـ العممية كالعممية، كتكفير عكامؿ فاعميتيـ، 
 كخضكعيـ لمرقابة، مع أىمية تنمية الكازع الديني كاألخالقي.

 التوصيات: :ثانياً 
مف  -كىـ عمـك العامميف في جياز الشرطة -االىتماـ بدافعية ممارسي الرقابة  -ُ

خالؿ تنمية البيئة االجتماعية التي تحتـر قيـ النزاىة، كتشجع عمييا، كمنح 
العامميف المقابؿ المادم كالمعنكم المناسب لمظركؼ االجتماعية كاالقتصادية 

 السائدة. 
ا لجميع العامميف في أجيزة الشرطة، كذلؾ مف أف يككف دكر الرقابة الداخمية كاضحن  -ِ

خالؿ إدراج ذلؾ الدكر ضمف البرامج التدريبية التي تيدؼ إلى رفع مستكل قدراتيـ 
 كمياراتيـ كؿ فيما يختص بو.

لمفيكميا الشامؿ؛ لعدـ كفاية األخذ بأحد  كفقان أف تتـ ممارسة الرقابة الداخمية  -ّ
 جكانبيا.

المتخصصة سمطة تقكيـ االنحرافات المتعمقة أف يتـ منح إدارات الرقابة  -ْ
 بالمشركعية.

المشرع اليمني إلى أف يجعؿ مف ضمف مياـ الرقابة المتخصصة في جياز  نكصي -ٓ
الشرطة تمؾ المياـ التي تيتـ بفاعمية النشاط الفني فيو، مف قبيؿ بحث ما يقع مف 
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ألمنية في تقصير في منع الجرائـ قبؿ كقكعيا، إضافة إلى تقييـ اإلجراءات ا
بالضباط الجدد  اإلداريةالحكادث الميمة، كالتحقؽ مف مدل اىتماـ القيادات 

 كاإلشراؼ عمييـ.
المشرع اليمني إلى كضع تحديد زمني لممياـ الرقابية المككمة بالرؤساء في  نكصي -ٔ

 بما ىك معمكؿ بو في جياز الشرطة المصرم. جياز الشرطة، أسكةن 
عؿ ضمف مياـ اإلدارات الرقابية المتخصصة، المشرع اليمني إلى أف يج نكصي -ٕ

 ميمة تقييـ العمؿ الرقابي في جياز الشرطة، كاقتراح سبؿ تطكيره.
ضركرة التحقؽ مف تكافر الكفاية المينية لمرؤساء، عند اختيارىـ، كعند تقييـ مدل  -ٖ

 صالحيتيـ لالستمرار في العمؿ بشكؿ دكرم.
( لسنة ٓ/ح( مف القانكف رقـ )ٔالمشرع اليمني أف يعيد صياغة الفقرة ) نكصي -ٗ

كظيفة المراجعة الداخمية لكحدات الجياز لمدكلة  إنشاءـ، بشأف إعادة ََُِ
مج التدريب كالقطاعيف العاـ كالمختمط التي تنص عمى   التحقؽ مف كفاية برا

كالتعمـ، كمف كفاءة التحقؽ مف كفاية برامج التدريب كالتعمـ...  لتصبح  
 تنفيذىا... .

يجب عمى المشرع اليمني أف يتدارؾ النقص في المياـ المككمة إلدارة الشئكف  -َُ
القانكنية العاممة ضمف التقسيمات التنظيمية إلدارات أمف المحافظات، بأف يضاؼ 
نجازاتيا،  إلى مياميا ميمة إعداد التقارير الدكرية كالبيانات المنظمة عف نشاطيا كا 

مستكل تنفيذىا لممياـ كالبرامج التي تختص بيا، كما ندعك المشرع اليمني إلى ك 
إعادة النظر في مسمى التقسيـ التنظيمي لقسـ البحكث كالرقابة القانكنية؛ لخمكه مف 

 أم نشاط بحثي، كأف يكتفى بمسمى الرقابة القانكنية.
ا في القانكف المالي يمـز -ُُ المنظمات العامة  يجب عمى المشرع اليمني أف يكرد نصن

بأف ترفؽ بالحساب الختامي السنكم تقرير إنجاز يتضمف نتائج تنفيذ األىداؼ 
المخططة؛ كذلؾ مف أجؿ تطكير أىداؼ الرقابة المالية لتتضمف التحقؽ مف فاعمية 
 المنظمة، إلى جانب التحقؽ مف كفاية المكارد المالية فييا ككفاءة استخداميا.    
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 ملخـص رسالـُ دكتــىراه

 م7102-جامعُ أسًىط  ،كلًُ احلقىق إىل مقدمُرسالُ دكتىراه 
 الباحث/حممد صاحل محىد الزبريٍ 

فيي جزء مػف اقتصاد الدكؿ، نمك مبنكؾ التجارية دكر ىاـ كبارز في مما ال شؾ فيو أف ل
رجػػػػاؿ لعمالئيػػػػا  كالخػػػػدمات المصػػػػرفية بتػػػػكفير المػػػػاؿ الػػػػالـز كذلػػػػؾ ،اليكميػػػػة لممجتمػػػػعالحيػػػػاة 

ك فػػي كقػػت لمقيػػاـ بأعمػػاليـ دكف مشػػقة  فػػي شػػتى ميػػاديف التجػػارة كاألعمػػاؿالصػػناعة كالتجػػارة 
 ككؿ ذلؾ غالبان ما يككف مف خالؿ فتح الحساب الجارم. ،زمني قصير
 كيعتبػػر فػػتح الحسػػاب الجػػارم المتعػػامميف، الحسػػاب الجػػارم عمميػػو لتسػػييؿ عالقػػةكيعتبػػر 

كمػا لما يربطيا بأكثر مف عمميػة فػي كقػت كاحػد كانتشارنا مف العمميات المصرفية األكثر أىمية 
العػػرؼ المصػػرفي  أحػػد ابتكػػاراتيميػػزه عػػف غيػػره مػػف الحسػػابات المصػػرفية األخػػرل، كمػػا أنػػو 

ف الفضػػػؿ فػػػي تشػػػييد كبنػػػا النظريػػػة ، كنظػػػران لتػػػأخر التنظػػػيـ التشػػػريعي لػػػو، فػػػأمالقػػػانكف التجػػػار ك 
 . يرجع إلى جيكد الفقياء كألحكاـ القضاء والقانكنية ل
، إال ءتػػربط البنػػؾ بػػالعمالالتػػي رغػػـ أف عمميػػات البنػػكؾ تػػتـ فػػي إطػػار العالقػػات العقديػػة ك 

تحت التصنيفات المدنية التقميديػة، كىػذا العقػد يمكػف  الحساب الجارمأنو ال يسيؿ دائمان إدراج 
ـ فػػػػي كنفػػػػة كػػػػؿ صػػػكر االئتمػػػػاف المصػػػػرفي، فيعتبػػػػر المحػػػرؾ األساسػػػػي لعمميػػػػة تسػػػػكية أف تػػػت

كيشػكؿ الحسػاب الجػارم لػدل البنػكؾ مفتػاح أغمػب العالقػات البنكيػة بينػو ، المعػامالت البنكيػة 
 .األطراؼسيمة إثبات ككسيمة ضماف لمعمميات المصرفية المختمفة بيف ىك ك كبيف العمالء، ك 

 :أىمية موضوع البحث

التعامػػؿ بػػو  و، كمػػا يتطمبػػاالئتمػػاف مػػف خػالؿ الحسػػاب الجػػارمكمػػنح تكزيػػع بالبنػػكؾ قيػاـ  -ُ
مػػػف حػػػرص كيقضػػػو، فالحسػػػاب الجػػػارم يثيػػػر العديػػػد مػػػف المشػػػكالت القانكنيػػػة كالعمميػػػة 

 كيزداد تعقيدنا أف لجميع أطرافو صمة كثيقة بالعقد.

ميػات التػي تتطمػب الحساب الجػارم سػالح ذك حػديف فػي الكقػت نفسػو، كمػا أنػو مػف العم -ِ
 كجكد الثقة المتبادلة بيف المتعاقديف.

 :سبب اختيار موضوع البحث
الصدفة كلػـ يػأت  ةعنو مف مشكالت كليد ألـ يكف اختيار مكضكع الحساب الجارم كما ينش

ث باألىميػػة القصػػكل لعمميػػة الحسػػاب ػػػػيمػػاف الباحإجػػاء عمػػى أسػػاس  المكضػػكع ا، فاختيػػارينػػعفك 
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الجػارم كمػػا يثيػره مػػف مشػػكالت تػؤثر عمػػى حيػػاة المجتمػع، فعمميػػة الحسػػاب الجػارم معقػػدة تعتمػػد 
نظػرنا ألنػو مػف العمميػات عمى العرؼ المصرفي كيجكب النصكص التشريعية قصكرنا فػي تنظيميػا 

بتنظػػيـ الحسػػػاب  سػػكاءن عمػػى حػػػدنا قػػػد جػػاء كمػػا أف المشػػػرع اليمنػػي كالمصػػرم المرنػػة كالمتجػػددة. 
 بعػػض القكاعػػد المنظمػػة لػػو، كلػػـ يتطػػرؽك  وكذلػػؾ فيمػػا يخػػص ذاتيتػػو كتعريفػػ ،شػػكؿ عػػاـالجػػارم ب
تثيرىػػا مػػف  كمػػامػػف ىػػذه العمميػػة  العالقػػة التػػي تنشػػئيا  يإلػػى مػػا ىػػك أىػػـ مػػف ذلػػؾ كىػػ المشػػرعاف
 لعميؿ ال يستحقو. ، كحاالت المسؤكلية التي تقع عمى البنؾ في حالة فتح حساب جارو مشكالت

 :أىدار البحث
بحػاث العمميػة فػي عالمنػػا المعاصػر يجػب أف تػرتبط بظػػركؼ المجتمػع الػذم نعػػيش األإف 

بطريقػة عمميػة بمػا يناسػب المكضػكع،  ياكتحاكؿ أف تعرض المشكالت الشائكة بػو كتناقشػ ،فيو
ال أصػػبحت ذات قيمػػة نظريػػة فقػػط ال تػػرتبط بػػػالكاقع  كفػػي األخيػػر تجػػد لػػو الحمػػكؿ المناسػػبة كا 

 البحث ما يمي:ىذا ، كمف أىـ أىداؼ ي لمحياةممالع
 ،كربطػة بمػا يتصػؿ بػو مػف عمميػات أخػرللمحسػاب الجػارم، التعرؼ عمى النظاـ القانكني  -ُ

 كالخركج بحمكؿ مناسبة. ،كالتركيز عمى دراسة المشكالت القانكنية كالعممية التي يثيرىا

فضػػػؿ الحمػػػكؿ ليػػػذه أطػػػراؼ العقػػػد كمػػػا ينػػػتج عػػػنيـ مػػػف مشػػػكالت، كالكصػػػكؿ ألدراسػػػة  -ِ
 ككذا لعدـ الكقكع فييا في المستقبؿ. ،جميعالالمشكالت بما يتفؽ مع 

الكقػػكؼ عنػد جزئيػػات دقيقػة كالتعمػػؽ فػي دراسػػتيا، كيػأت ذلػػؾ لمشػكالت ك البحػث فػي أىػػـ ا -ّ
راء الفقيػػاء كجمػػع كتحميػػؿ أحكػػاـ القضػػاء المتاحػػة لمكصػػكؿ إلػػى قكاعػػػد آتتبػػع مػػف خػػالؿ 

 في مكضكع البحث.مف مشكالت قانكنية كعممية  ويتـ طرحمحكمة كحمكؿ مناسبة لما س
 :عداد البحثإص وبات 

 كىي كالتالي: ،ترجع صعكبات إعداد ىذه الرسالة إلى عدة محاكر
، كالمكضػػكع يتصػػؼ بالتعقيػػد ،ىميػػة كالدقػػةغايػػة فػػي األ جزئيػػاتفػػي دراسػػة البحػػث جػػاء  -ُ

ضػػػػركرة الحػػػػرص كالدقػػػػة فػػػػي العػػػػرض كالتحميػػػػؿ لجكانبػػػػو  يممػػػػا يجعػػػػؿ الباحػػػػث يراعػػػػ
يتطمػػػب األمػػػر اختيػػػار أنسػػػب الحمػػػكؿ التطبيقيػػػة  نفسػػػو التفصػػػيمية الدقيقػػػة، كفػػػي الكقػػػت

 بحث.لممشكالت كالصعكبات التي يمر بيا ىذا ال

مثػؿ بالبنػؾ كالعميػؿ  المرتبطةبالمشكالت  ةتعمقالمأحكاـ القضاء كصعكبة استخراج  ةقم -ِ
ذاتيػػة الحسػػاب الػػذم إرسػػاىا ب، بخػػالؼ األحكػػاـ الخاصػػة كاإلخطػػار كااللتػػزاـ المسػػؤكلية

 كاليمني.القضاء المصرم 

المػػػادة العمميػػػة الدقيقػػػة، فكػػػؿ مػػػف تطػػػرؽ إلػػػى جمػػػع الباحػػػث صػػػعكبة تتمثػػػؿ فػػػي كاجػػػو  -ّ
 ،الحساب الجارم مف دراسات سابقة يتطرؽ إلى التنظيـ القانكني ليذا النظاـ بشكؿ عاـ

 وكربطػػػكالغيػػػر، بمعػػػامالت البنػػػؾ كالعميػػػؿ  ةتعمقػػػالمدقيقػػػة ال وصػػػيمدكف الخػػػكض فػػػي تفا
 .بعممية منح التسييالت االئتمانية مف خالؿ الحساب
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 :منيج البحث
التحميمػي كالكصػفي كيػأتي ذلػؾ فػي  ،ث فػي األسػاس عمػى المنيجػيف القػانكنيػػأعتمد الباح
مػػع التركيػػز فػػي الدراسػػة عمػػى طػػرح المشػػكمة التػػي تكاجػػو الجزئيػػات بطريقػػة  مجمػػؿ المكضػػكع،

، حيػث مباشرة بطرح تساؤالت فػي المكاضػيع الالزمػة، كسػيككف ذلػؾ فػي صػمب مػتف المكضػكع
أحكػػػاـ القضػػػاء المشػػػكالت كمناقشػػػتيا عػػػف طريػػػؽ البحػػػث عػػػف رأم الفقيػػػاء ك  الباحػػػث طرحسػػػي

اء، كؿ مناسػػبة ليػػا بمػػا يتناسػػؽ مػػع آراء الفقيػػإيجػػاد حمػػالباحػػث حاكؿ كنصػػكص القػػكانيف، كسػػي
ككػػػػذلؾ أعتمػػػػد  القضػػػػاء كنصػػػػكص القػػػػكانيف، ككػػػػذا رأم الباحػػػػث فػػػػي بعػػػػض النقػػػػاط .أحكػػػاـ ك 

ث عمػػػى المػػػنيج المقػػػارف فػػػي مجمػػػؿ البحػػػث بػػػيف القػػػانكنيف المصػػػرم كاليمنػػػي كبعػػػض ػػػػػالباح
ث، مع التركيز عمػى في مكضكع البح يوكذلؾ كمما دعت الضركرة كالحاجة إلاألخرل القكانيف 

 مف تطكرات تشريعية. ،كبعض القكانيف األخرل ،التشريع الفرنسيجاء في  ما
 :خطة البحث

شػػممت كخاتمػػة  ،كثالثػػة أبػػكاب ،كفصػػؿ تمييػػدم ،مػػف مقدمػػة ةجػػاءت خطػػة البحػػث مككنػػ
 تكصيات.النتائج ك العمى 

تطػػػػرؽ الباحػػػػث فػػػػي البػػػػاب األكؿ إلػػػػى المشػػػػكالت القانكنيػػػػة الناشػػػػئة عػػػػف فػػػػتح الحسػػػػاب 
ىػذا البػاب إلػى فصػميف تحػدثنا فػي الفصػؿ األكؿ عػف مشػكالت اختيػار الباحث الجارم، كقسـ 

البنؾ لمعميؿ، كفي الفصؿ الثاني عف مشكالت فتح الحسػاب الجػارم لمشػركع العميػؿ المتعثػر 
نػػا فػػي البػػاب الثػػاني إلػػى المشػػكالت القانكنيػػة الناشػػئة عػػف تشػػغيؿ كالمتكقػػؼ عػػف الػػدفع. كتطرق

مشػكالت  ىذا الباب إلى فصميف تحدثنا في الفصػؿ األكؿ عػفالباحث الحساب الجارم، كقسـ 
الضػمانات  مشػكالت عفالفصؿ الثاني كفي  ،قكاعد سير تشغيؿ الحساب الجارم أفتتعمؽ بش

المشػػكالت القانكنيػػة الناشػػئة  فػػي البػػاب الثالػػث إلػػى. كتطرقنػػا المتعمقػػة بذاتيػػة الحسػػاب الجػػارم 
 عػف الفصػؿ األكؿىذا الباب إلػى فصػميف تحػدثنا فػي الباحث كقسـ  عف قفؿ الحساب الجارم.

المشػػػكالت القانكنيػػػة التػػػي  عػػػفالفصػػػؿ الثػػػاني ، كفػػػي المشػػػكالت القانكنيػػػة التػػػي تكاجػػػو العميػػػؿ
تكصػيات فػي طػي ىػذا البحػث، النتػائج ك لاكفي األخير تطرقنا إلى خاتمة شممت  تكاجو الكفيؿ.

 ككذلؾ فيرس تكضيحي لمبحث. ،أقسامياكتـ تكثيؽ المراجع بمختمؼ 
 :الخــاتمــــة

 :كفي أخر الدراسة تكصمنا إلى عدة نتائج كتكصيات مف أىميا

 النتائـــــــج:أىم : أولً 

مػف العقػكد، فيػك يعتبػر أحػد  هلػو مميػزات ذاتيػة قػد تختمػؼ عػف غيػر أف الحساب الجارم  -ُ
ككػذا العػادات المصػرفية النصػيب األكفػر فػي  ،كاف لمعرؼ التجارم يالنظـ القانكنية الت

قامة بنائو القػانك  يعهػد ىمػزة ك فػي تحسػيف االقتصػاد الػكطني،  ان دكر ، كلػو ينتشييد قكاعده كا 
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 يرتبط بالعمميات المصرفية األخرل.ك الكصؿ بيف أغمب عمميات البنكؾ، 
عنػػػد منحػػػو االئتمػػػاف المػػػالي مػػػف خػػػالؿ الحسػػػاب الجػػػارم، مخػػػاطر كثيػػػرة يكاجػػػو البنػػػؾ  -ِ

ذر عنػد حػكذلؾ عف طريؽ أخػذ الحيطػة كال ،لمبنؾ إمكانية تجنب كتالفي ىذه المخاطرك 
كمػدل  توسػمعك كذلؾ بػالتحرم عػف مركػز العميػؿ المػالي  ،منح الحساب الجارم لمعمالء

 .قدرتو عمى الدفع
عالف عػػف مػػنح تسػػييالت ائتمانيػػة مػػف خػػالؿ الحسػػاب الجػػارم لػػيس ف قيػػاـ البنػػؾ بػػاإلإ -ّ

نما ىك دعك  إيجاب أف فكػرة  كما، تـ إال بعد قبكليا مف البنؾيال بشرط  ةن معمق ةن نيائي، كا 
كعمميػات  ،لتصؼ ما يقـك بػو البنػؾ مػف خػدمات مصػرفية المرفؽ العاـ ال تصمح أساسان 

مبنػػػؾ الحريػػػة فػػػي لأف ، ك فػػػي مجػػػاؿ التسػػػييالت االئتمانيػػػة مػػػف خػػػالؿ الحسػػػاب الجػػػارم
، ان متعسػػف واسػتخداـ حقػة فػي اختيػار مػف يػراء مػف العمػالء بشػرط إال يكػكف اسػتعماؿ حقػ

 كلكي يثبت البنؾ حسف نيتو ال بد أف يبدم أسباب الرفض.

ب بطريقػػة تعسػػفية، أك بػػدكف مبػػرر قفػػؿ الحسػػا مسػؤكلية البنػػؾ العقديػػة تجػػاه العميػػؿ عنػػد -ْ
يسػأؿ عنػدما ال يخطػر العميػؿ كمػا عقد الحساب الجارم محدد المدة،  في كخاصةن  ولقفم

 ثبات عندما يخطأ البنؾ.كعمى العميؿ كاجب اإل ،بالقفؿ في العقد الغير محدد المدة
النصػح كالمشػكرة فػي  ةد قكاعد تشريعية تحدد التزاـ البنؾ تجاه العميػؿ فػي حالػك كج عدـ -ٓ

أف مصػػػدر التػػػزاـ البنػػػؾ ىػػػك العػػػرؼ المصػػػرفي . ك كػػػالن مػػػف التشػػػريع المصػػػرم كاليمنػػػي
كبالنسبة لحالة إفالس العميؿ قد يعطي البنػؾ الخيػار فػي قفػؿ  المتعامؿ بو لدل البنكؾ،

كلكػف الصػكاب أف إفػالس أحػد طرفػي الحسػاب يػؤدم  ،عميػو اإلبقاءالحساب الجارم أك 
 ، مع مراعاة مدة اإلخطار المناسبة.ران إلى إقفالو فك 

 ،كمع أف البنؾ يضطمع بالتزامات تجػاه الكفيػؿ ،ف البنؾ يعمؿ بمكجب العقد بحسف نيةإ -ٔ
أف الكفيػؿ ال يتحمػؿ  كمابإعطاء الكفيؿ معمكمات عف العميؿ.  وكلكف ال يستحسف قيام

ف فػػي أف مػػا يفػػكؽ الػػديف المضػػمكف، فػػاألمر مختمػػؼ تمامػػان عمػػى مػػا نػػص عميػػو القػػانك 
 .الكفالة تشمؿ ممحقات الديف مف فكائد كمصركفات

أقر القضػاء كالتشػريع الفرنسػي التػزاـ المكجػب عمػى إيجابػو إلرادتػو كحػده، كذلػؾ مػا أقػره  -ٕ
الصػادر مػف قػرار الغرفػة المدنيػة الثالثػة فػي محكمػة الػنقض القضاء الفرنسي في حكمػو 

كمػف مػف حيػث مبػدأ الرجػكع عنػػو إذا كػاف إيجػاب بيػػع يبأنػو ) ـ،ُٖٔٗأيػار  َُبتػاريخ 
طالمػا لػـ يقتػػرف بػالقبكؿ، كعكػس ذلػػؾ إذا كانػت الحالػة التػػي يكػكف فييػا مػػف صػدر عنػػو 

القػانكف الفرنسػي ال يعػرؼ التصػرؼ المنفػرد (، كمػا أف التزاـ عدـ سػحبو قبػؿ فتػرة معينػة
 كمصدر لاللتزاـ، كيتطمب لقياـ االلتزاـ اإلرادم تكافر عقد مككف مف إرادتيف.

كلػـ يكػف  ،داـ كانػت لػو أسػبابو فػي ذلػؾنؾ عف رفضو فتح الحساب الجػارم مػايسأؿ الب ال -ٖ
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 ،بالعميؿ أك الغير أم لـ يكف بسكء نية، كىػذا مػا أقػره القضػاء الفرنسػي ضراراإليقصد بو 
كىذا ما أقرتو الغرفة المدنية لمحكمة الػنقض  ،بخالؼ ما قد يحصؿ مف ضرر تجاه الغير

ـ، كيكػػػكف ذلػػػؾ عنػػػد تػػػرؾ الغيػػػر يعتقػػػد بػػػأف البنػػػؾ ُِٗٗمػػػارس  َّفػػػي الحكػػػـ الصػػػادر 
كذلؾ لبػدء شػركتيـ كالتػي أسسػيا،  ،سيقدـ لمعميؿ الدعـ المالي مف خالؿ الحساب الجارم

التجاريػػػة  كلػػػك كػػػانكا يعممػػػكف بػػػرفض البنػػػؾ ألختمػػػؼ الكضػػػع كىػػػذا مػػػا حكمػػػت بػػػو الغرفػػػة
 ـ.ُِٗٗمارس  َّلممحكمة العميا الفرنسية في 

أف المشرع الفرنسي قد تعرض في مسألة تكقؼ العميؿ عف الػدفع، ففػي بػادئ األمػر قػد  -ٗ
أخػػذ فػػي االعتبػػار بظػػركؼ التػػاجر حسػػف النيػػة كسػػيء الحػػظ الػػذم يكػػكف قػػد تكقػػؼ عػػف 

القػػػانكف رقػػػػـ  حتػػػى جػػػػاء ،الػػػدفع، كتالحقػػػت التطػػػػكرات فػػػي ىػػػػذه الفتػػػرة بصػػػكرة مسػػػػتمرة
ـ كالخػػػاص بتسػػػكية المشػػػركعات، كالػػػذم جػػػاء بتطػػػكر ُٕٔٗيكليػػػك  ُّفػػػي  ٓٔ/ّٔٓ

بأف كضع معيار جديد إلصالح التاجر المتكقؼ عػف الػدفع بخػالؼ  وممحكظ عف سابقي
 ،ـ، فقػد فػرؽ بػيف التصػفية الماليػة كالتسػكية القضػائيةُٓٓٗما كاف يعمؿ بو في قانكف 

كالمشػركع كمػدل قابميتػو لإلصػالح مػف  ،خطائػو مػف ناحيػةكفرؽ بيف المديف )العميػؿ( كأ
ناحية أخرل، كما أف ىناؾ تطكرات كثيرة فػي ىػذه المسػألة تطرقنػا ليػا فػي الدراسػة لمػف 

 أراد المزيد الرجكع لمرسالة.
 التوصيـــــات:أىم : ثانياً 
النصػكص الخاصػة بالحسػاب الجػػارم  )يػدمج( المشػرع اليمنػي بػأف يضػػـ :يكصػي الباحػػػث -ُ

باألشػػخاص كالتجػػار إلػػى نصػػكص مكحػػدة، ألنيػػا تعتبػػر مكػػررة فػػي كثيػػر مػػف المكاضػػيع، 
 كتختمػؼ فػي جزئياتيػا كمضػمكنيا، ،فيي تتفؽ في الفكرة الرئيسية لمراحؿ الحساب الجارم
 بالنسػبة لألشػػخاص ِّٓإلػى  ّّْكىػذه المػكاد قػػد نظميػا المشػرع اليمنػػي فػي المػكاد مػػف 

 ،لغػاء المػكاد المكػررةا  فنكصػي بضػـ ىػذه المػكاد ك  بشػكؿ عػاـ، َّٖإلػى  ّٕٔكالمكاد مػف 
كالسػػير عمػػى نيػػج المشػػرع المصػػرم عنػػدما حػػدد أف مػػكاد أحكػػاـ الحسػػاب الجػػارم تسػػرم 
عمػػى كػػؿ حسػػاب جػػارم كلػػك لػػـ يكػػف أحػػد الطػػرفيف بنكػػان، فيػػك بػػذلؾ شػػمؿ أحكػػاـ الحسػػاب 

 .بارتباطيـ بعممية البنكؾ أـ ال سكاءن الجارم عمى األشخاص كالتجار 
تعديؿ المادة الخاصة بمفيـك الحساب الجػارم عمػى أف يكػكف التعريػؼ جػامع  :يقترح الباحػػث -ِ

)يعتبػػػػر الحسػػػػاب الجػػػػارم عقػػػػد ذك طبيعػػػػة  :مػػػػانع لمفيػػػػـك الحسػػػػاب الجػػػػارم، كىػػػػك كالتػػػػالي
نيمػػا خاصػػة، يتفػػؽ بمقتضػػاه شخصػػاف بمناسػػبة تخصػػيص كػػؿ حقػػكقيـ كديػػكنيـ المتبادلػػة بي

كعمى أف تخضع ىذه الحقكؽ كالديكف ألسمكب تسػكية حديثػة ذك طبيعػة مبتكػرة  ،في الحساب
كذلػػؾ عػػف طريػػؽ االنػػدماج فػػي رصػػيد مكحػػد قابػػؿ لمتصػػرؼ فيػػو مػػف قبػػؿ الطػػرفيف،  ،كفكريػػة

ككػػذا  ،عمػػى أف تنصػػرؼ نيػػة أطرافػػو إلػػى تحقيػػؽ نػػكع مػػف المسػػاكاة بالحصػػكؿ عمػػى ائتمػػاف
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دؿ لكػػػؿ منيمػػػا عمػػى مػػػدفكعات األخػػػر، كعمػػى أف يكػػػكف الرصػػػيد السػػير إلػػػى الضػػػماف المتبػػا
 كيعد بذاتو محالن لممطالبة القضائية(. ،النيائي ىك ما ينتج بعد قفؿ الحساب بصفة نيائية

تضػػمف  يكالتػػ ،أضػػافة مػػادة خاصػػة بالتأمينػػات كالكفيػػؿ عمػػى المشػػرع اليمنػػي :يقتػػرح الباحػػػػث -ّ
 .الكفاء برصيد الحساب الجارم

 ،( كالخاصػػػة بسػػرية الحسػػػاباتّٕٕالمشػػرع المصػػػرم تعػػديؿ المػػػادة رقػـػ ) :الباحػػػػػثيكصػػي  -ْ
كذلػػؾ بمػػػا يتكافػػػؽ مػػػع الكقػػػت الػػػراىف كمػػػا طػػػرأ عمػػػى القػػػانكف الخػػػاص بسػػػرية الحسػػػابات رقػػـػ 

القػػػانكف المسػػػمى بالقػػػانكف المكحػػػد  فػػػي وكضػػػم ،ـ مػػػف تحػػػديث بإلغائػػػوَُٗٗ( لسػػػنو َِٓ)
 .ليكاكب المتغيرات في عمميات البنكؾالجديد كالذم جاء بو المشرع المصرم 

كمػا يخػص  ،تعديالت عمى المكاد المتعمقػة بػاإلفالسبعض الإدخاؿ المشرع  :الباحث كصيي -ٓ
، فقػػػد تكاكػػػب متغيػػػرات البيئػػػة التجاريػػػة الحديثػػػة فػػػي كقتنػػػا الحاضػػػرحتػػػى  ،الحسػػػاب الجػػػارم

 ات.ار االعتب بيذه، حيث أنيا قد تقادمت كلـ تأخذ فيياأف ىناؾ قصكر  الحظنا

لإلخطػػار عنػػد قفػػؿ الحسػػاب د ميمػػو يػػحدعػػدـ تالمشػػرع المصػػرم كاليمنػػي ب يكصػػي الباحػػث: -ٔ
كضػعتيا بعػػض التشػريعات عنػػد  يالميمػة التػػك  ،كيجعميػػا لظػركؼ العمميػػةالجػارم فػػي القػانكف 

لإلنيػػاء، عمػػى األخطػار السػػابؽ  أسػػبكعيفعشػػرة أيػاـ أك كىػػي قفػؿ الحسػػاب الجػػارم ال تكفػي 
العمػػالء الػػذيف يتقػػدمكف لمبنػػؾ بطمػػب اعتمػػاد عمػػى الحسػػاب الجػػارم لػػدييـ ف أغمػػب ا  ك  خاصػػةن 

 .مشركعات طكيمة األجؿ كتحتاج إلى سيكلة نقدية باستمرار

تقػع عمػى  يمػكاد خاصػة بالمسػؤكلية التػ اأف يضػعالمصػرم كاليمنػي المشرع  يكصي الباحث: -ٕ
، كأف تعسػفيةة غيػر في فتح كقفؿ الحساب الجارم بطريقػ وعاتؽ البنؾ مف جراء استخداـ حق

كجػػد ضػػكابط تقيػػد حريػػة البنػػكؾ حػػاؿ اسػػتعماؿ الحػػؽ بصػػكرة تعسػػفية كغيػػر مقبكلػػة، كيكػػكف ت
ككػػػذلؾ العميػػػؿ بمػػػا يكاكػػػب التطػػػكر كالمسػػػتجدات  ،ذلػػػؾ بسػػػف قػػػانكف خػػػاص بمسػػػؤكلية البنػػػؾ

العممية في بيئة األعماؿ التجارية المعاصرة، كأف ترتكز عمى مسػؤكلية البنػؾ كتجػريـ العمػالء 
 كيستخدمكف طرؽ غير مشركعة. ،بالغير اإلضرارالذيف يقصدكف مف فتح الحساب الجارم 

الحسػػاب الجػػػارم لمعمػػػالء فػػػتح تجعػػؿ مػػػف  يباتبػػػاع بعػػض اإلجػػػراءات التػػػ :يكصػػي الباحػػػػػث -ٖ
أرجػك األخػذ بيػا لتسػاىـ فػي حػؿ المشػكالت القانكنيػة كالعمميػة مػف  يكالتػ ،ةن أكثر أمانان كسػيكل

كانػػػت مشػػػكمة الماضػػػي كال تػػػزاؿ  يكالتػػػ ،تقػػديـ االئتمػػػاف المػػػالي مػػػف خػػػالؿ الحسػػػاب الجػػارم
مكضػػحة طػػي ىػػذه كىػػي  ،كأتمنػػى أف ال تصػػاحبنا فػػي المسػػتقبؿ ،تالزمنػػا فػػي كقتنػػا الحاضػػر

  الرسالة.
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 ملخـص رسالـُ دكتــىراه

 جبامعُ العلىم والتلنىلىجًا مقدمُ إىل جملس الدراسات العلًـا والبحـث العلمـٌ،دكتىراه رسالُ 

 / العزٍ سعد فارع عزٍ احلطامٌالباحث
ىدفت ىذه الدراسة إلى قيػاس األثػر التفػاعمي لمقيػادة اإلسػتراتيجية كالثقافػة المنظميػة 
كانعكاسػػػػو عمػػػػى التطػػػػكير المنظمػػػػي لػػػػػدل القيػػػػادات األكاديميػػػػة فػػػػي الجامعػػػػات اليمنيػػػػػة 

الدراسػػة كتسػػاؤليا الػػرئيس تػػـ كضػػع عػػدد مػػف كاسػػتنادان إلػػى مشػػكمة  الحككميػػة كاألىميػػة، 
كذلػػػؾ عمػػػى النحػػػك اآلتػػػي:  قيػػػاس مقػػػدار أثػػػر دكر القيػػػادة االسػػػتراتيجية فػػػي  ،األىػػػداؼ

التطكير المنظمي في الجامعات اليمنية الحككمية كاألىمية. ك التعرؼ عمى مستكل تكفر 
ر الثقافػة المنظميػة متغيرات الدراسة  في الجامعات اليمنية الحككميػة كاألىميػة. كقيػاس أثػ

فػػػي التطػػػكير المنظمػػػي فػػػي الجامعػػػات اليمنيػػػة الحككميػػػة كاألىميػػػة. ك قيػػػاس أثػػػر الثقافػػػة 
المنظمية في تعديؿ أثر القيادة االستراتيجية في التطكير المنظمػي فػي الجامعػات اليمنيػة 

ككػػػػذلؾ التعػػػػرِّؼ عمػػػػى مسػػػػتكل مػػػػدل كجػػػػكد فػػػػركؽ حػػػػكؿ التطػػػػكير  ،الحككميػػػػة كاألىميػػػػة
تعػػػػزل إلػػػػى التغيػػػػرات المنظميػػػػة فػػػػي الجامعػػػػات اليمنيػػػػة الحككميػػػػة كاألىميػػػػة  المنظمػػػػي 

.كالتعرُّؼ عمى مستكل مدل كجػكد فػركؽ حػكؿ التطػكير المنظمػي  تعػزل إلػى المتغيػرات 
 الشخصية في الجامعات اليمنية الحككمية كاألىمية . 

حػث األثػر حيث  تعد مف أكائػؿ الدراسػات التػي تب  ،كتتجمى أىمية الدراسة  النظرية
كانعكاسػػو عمػػى التطػػكير المنظمػػي.   ،التفػػاعمي بػػيف القيػػادة االسػػتراتيجية كالثقافػػة المنظميػػة

باعتبػػػاره مػػػدخؿ  ،كتتكافػػػؽ أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع االىتمػػػاـ المتزايػػػد بػػػالتطكير المنظمػػػي
كذلػػػؾ  ،كقػػػد تمثػػػؿ الدراسػػػة إضػػػافة جديػػػدة إلػػػى حقػػػؿ اإلدارة، نجػػػاح كاسػػػتمرار لممنظمػػػات

ثالثة متغيرات ميمة كىي دكر القيادة االسػتراتيجية كالتطػكير المنظمػي كالثقافػة  لمناقشتيا
كسػػػػتقدـ ىػػػػذه الدراسػػػػة إضػػػػافات جديػػػػدة لمػػػػداخؿ أدكار القيػػػػادة االسػػػػتراتيجية  ،المنظميػػػػة

كسػػػػتككف  ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػف ضػػػػمف المراجػػػػع لمبػػػػاحثيف إلضػػػػافتيا  ،كالتطػػػػكير المنظمػػػػي
ف دكر القيػػادة االسػػتراتيجية كالثقافػػة المنظميػػة فػػي الجديػػدة فػػي معرفػػة األثػػر التفػػاعمي بػػي

قػد تسػيـ ىػػذه الدراسػة فػي سػد الػػنقص لػدل المكتبػة العربيػة كاليمنيػػة ز  ،التطػكير المنظمػي
 التي ما تزاؿ تحتاج إلى مثؿ ىذه الدراسات كالبحكث المتعمقة بيذا المكضكع .
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ستراتيجية المؤثرة في عممية كتظير األىمية العممية ليذه الدراسة في أف تحديد األدكار اال
التطػػػػكير المنظمػػػػي قػػػػد يسػػػػاعد الجامعػػػػات الحككميػػػػة كاألىميػػػػة  فػػػػي االىتمػػػػاـ بتنميػػػػة كتطػػػػكير 
كتػػدريب القػػادة عمػػى تطبيػػؽ األدكار ممػػا يػػؤثر إيجابػػان فػػي عمميػػة التطػػكير التنظيمػػي، كمعرفػػة 

التطػػػكير المنظمػػػي كأنيػػػا حممػػػت كاقػػػع كػػػؿ مػػػف القيػػػادة االسػػػتراتيجية ك  ،أكجػػػو القصػػػكر لتالفييػػػا
كالثقافة المنظمية في الجامعػات اليمنيػة الحككميػة كاألىميػة مػف خػالؿ البيانػات التػي تػـ جمعيػا 

كأنيػػا سػػعت إلػػى قيػػاس مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ المتعمقػػة بمتغيػػرات الدراسػػة، كأىميػػا  ،كتحميميػػا
كقػػد  ،ير المنظمػػياألثػػر التفػػاعمي لمقيػػادة اإلسػػتراتيجية كالثقافػػة المنظميػػة كانعكاسػػو عمػػى التطػػك 

يسػػتفاد مػػف الدراسػػة فػػي الجامعػػات الحككميػػة كاألىميػػة اليمنيػػة فػػي مجػػاؿ التنظػػيـ كالتكنكلكجيػػا 
كقػػد تسػػاعد صػػانعي السياسػػات كمتخػػذم القػػرارات فػػي الجامعػػات الحككميػػة كاألىميػػة  ،كاألفػػراد

ي مجػػاؿ اليمنيػػة فػػي تحسػػيف مسػػتكل التطػػكير، كاألخػػذ بأحػػدث األسػػاليب كالكسػػائؿ كالتقنيػػات فػػ
كاإلسػػػػياـ فػػػػي ادراؾ  القيػػػػادة العميػػػػا كالكسػػػػطى فػػػػي الجامعػػػػات الحككميػػػػة  ،التطػػػػكير المنظمػػػػي

كاألىمية اليمنية مف خالؿ االطالع عمى أىمية ممارسات القيادة االستراتيجية كدكرىا الياـ فػي 
كالكشػػػؼ عػػػف أىػػػـ التحػػػديات التػػػي تكاجييػػػا الجامعػػػات الحككميػػػة  ،عمميػػػة التطػػػكير المنظمػػػي

كتقػػػػديـ بعػػػػض الحمػػػػكؿ لمكاجيػػػػة المشػػػػاكؿ  ،ىميػػػػة اليمنيػػػػة  فػػػػي عمميػػػػة التطػػػػكير المنظمػػػػيكاأل
كتقػدـ مجمكعػة مػف التكصػيات كالمقترحػات  ،تقؼ أماـ عممية التطكير المنظمي كالعراقيؿ التي

التػػي تسػػاعد صػػانعي القػػرار فػػي الجامعػػات اليمنيػػة الحككميػػة كاألىميػػة، كتػػـ قيػػاس أثػػر القيػػادة 
بأبعادىا الثالثة )التكجػو االسػتراتيجي، تطػكير رأس المػاؿ البشػرم، رقابػة تنظيميػة  اإلستراتيجية

متكازنة( في التطكير المنظمي بأبعاده الثالثة )المدخؿ الييكمػي، المػدخؿ التكنكلػكجي، المػدخؿ 
اإلنساني(، ككذا قياس أثر الثقافة المنظمية بأبعادىا كمتغير معدؿ )القػيـ التنظيميػة، التكقعػات 

تنظيمية( في تعديؿ أثر القيادة اإلسػتراتيجية فػي التطػكير المنظمػي، كمعرفػة أثػر الفػركؽ بػيف ال
 الجامعات التي تعزل إلى التغيرات المنظمية )نكع الجامعة، عدد القيادييف، عمر الجامعة(.

كعينػػػة الدراسػػػة القيػػػادات  ،ككػػػاف مجتمػػػع الدراسػػػة الجامعػػػات الحككميػػػة كاألىميػػػة اليمنيػػػة 
حيث تـ أخذ عينة عمديػة مػف الجامعػات الحككميػة كاألىميػة اليمنيػة أربػع جامعػات  ،يةاألكاديم

كخمػػػس   ،جامعػػػة صػػػنعاء كجامعػػػة ذمػػػار كجامعػػػة عمػػػراف كأكاديميػػػة الشػػػرطة :حككميػػػة كىػػػي
جامعػػػات أىميػػػة ىػػػي جامعػػػة العمػػػـك كالتكنكلكجيػػػا كجامعػػػة العمػػػـك الحديثػػػة كالجامعػػػة اإلماراتيػػػة 

كالتقنيػػػة كجامعػػػة أزاؿ لمتنميػػػة البشػػػرية، كلتحقيػػػؽ ىػػػدؼ الدراسػػػة تػػػـ  كالجامعػػػة العربيػػػة لمعمػػػـك
اسػػػتخدـ المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، كاعتمػػػدت عمػػػى االسػػػتبانة كػػػأداة رئيسػػػية لجمػػػع البيانػػػات، 

كالتػػػػػػي تػػػػػػـ  ،حيػػػػػػث بمػػػػػػغ العػػػػػػدد االجمػػػػػػالي لمقيػػػػػػادات األكاديميػػػػػػة فػػػػػػي الجامعػػػػػػات المسػػػػػػتيدفة
(، كما تـ معالجة البيانات بكاسطة برنامج الحزمة َّْ(، كقد تـ استرداد عدد  )ّّٔتكزيعيا)
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(، كتػػػػـ اسػػػػتخداـ أسػػػػاليب اإلحصػػػػاء الكصػػػػفي، SPSSاالحصػػػػائية فػػػػي العمػػػػـك االجتماعيػػػػة )
 كاالستداللي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 كىذا الجدكؿ يمثؿ ممخص لنتائج االستبانة بالنسبة لكؿ جامعة عمى حدة: 
 بيف خالصة نتائج متغيرات الدراسة بحسب الجامعة كنكعيا( يْ.ّْجدكؿ رقـ )

 ادـــــــــا ب 
نوع الجام ة  الجام ات الحكومية الجام ات ا ىمية

 بشكل عام
ال موم 
ال موم  اإلماراتية آزال الحديثة

أكاديمية  عمران ذمار صن اء ال ربية والتكنولوجيا
 حكومية أىمية الشرطة

ًُ
ًج

رتات
الس

َ ا
ًاد

الق
 

 %67.3 %76.3 %70.6 %64.7 %65.6 %68.4 %73.3 %86.3 %75.7 %70.2 %75.7 التكجو االستراتيجي
 %60.0 %66.3 %65.9 %54.2 %59.2 %60.6 %63.5 %77.2 %68.6 %58.0 %64.4 تطكير رأس الماؿ البشرم
 %59.5 %69.5 %62.3 %56.5 %58.2 %61.1 %67.6 %79.6 %74.1 %55.2 %71.0 تنفيذ رقابة تنظيمية متكازنة

 %62.3 %70.7 %66.3 %58.5 %61.0 %63.4 %68.1 %81.0 %72.8 %61.1 %70.4 القيادة االستراتيجية

مٌ
نظ

ر امل
طىي

الت
 

 %66.9 %69.4 %66.6 %59.5 %74.2 %67.2 %70.4 %76.8 %71.6 %63.5 %64.8 المدخؿ الييكمي
 %57.9 %72.5 %52.3 %57.4 %64.0 %57.9 %67.4 %84.6 %76.7 %58.3 %75.8 المدخؿ التكنكلكجي
 %61.8 %68.8 %68.4 %54.0 %60.7 %63.9 %69.9 %78.3 %71.2 %58.1 %66.6 المدخؿ السمككي
 %62.2 %70.3 %62.4 %57.0 %66.3 %63.0 %69.3 %79.9 %73.1 %60.0 %69.1 التطكير المنظمي

مًُ
نظ

ُ امل
قاف

الث
 

 %60.5 %70.6 %63.4 %56.5 %57.8 %64.4 %72.5 %78.2 %69.5 %57.7 %75.0 القيـ التنظيمية
 %69.3 %71.8 %69.2 %61.9 %77.1 %68.9 %74.4 %76.7 %71.7 %61.1 %75.3 التكقعات التنظيمية

 %64.9 %71.2 %66.3 %59.2 %67.5 %66.6 %73.5 %77.5 %70.6 %59.4 %75.2 الثقافة المنظمية 

 %63.1 %70.7 %65.0 %58.2 %64.9 %64.3 %70.3 %79.5 %72.2 %60.2 %71.5 المؤشر ال ام  

 وقد توصمت الدراسة إلى الستنتاجات التالية:
 ىناؾ اىتماـ فكؽ المتكسط بالقيادة اإلستراتيجية في مجتمع الدراسة.  -ُ
حيػػث انػػو متػػكفر  ،تيػػتـ الجامعػػات اليمنيػػة الحككميػػة كاألىميػػة بالتكجػػو االسػػتراتيجي  -ِ

 بدرجة كبيرة في الجامعات اليمنية الحككمية كاألىمية. 
كجػػكد قصػػكر فػػي مجتمػػع الدراسػػة فػػي مجػػاؿ تطػػكير رأس المػػاؿ البشػػرم ك تحقيػػؽ  -ّ

حيػػث انػػو متػػكفر بدرجػػة متكسػػطة فػػي الجامعػػات الحككميػػة  ،رقابػػة تنظيميػػة متكازنػػة
 كاألىمية اليمنية. 

فػي الجامعػات األىميػة عػف الجامعػات الحككميػة  اختالؼ نسبة القيادة االسػتراتيجية  -ْ
 لصالح الجامعات األىمية. 

كالمتمثمػػة فػػي المػػدخؿ الييكمػػي كالمػػدخؿ  ،تػػكفر التطػػكير المنظمػػي بأبعػػاده الثالثػػة  -ٓ
كالمػػدخؿ اإلنسػػاني بنسػػبة متكسػػطة  فػػي الجامعػػات الحككميػػة كاألىميػػة ، التكنكلػػكجي
 اليمنية . 

 ،باليياكػػػػؿ التنظيميػػػػة كبيػػػػران  ة كاألىميػػػػة اىتمامػػػػان تػػػػكلي الجامعػػػػات اليمنيػػػػة الحككميػػػػ  -ٔ
 كاىتمامان متكسطان بالمدخؿ السمككي. 

االىتمػػػاـ المرتفػػػع بالتكنكلكجيػػػا فػػػي الجامعػػػات األىميػػػة بدرجػػػة أعمػػػى مػػػف الجامعػػػات  -ٕ
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 . الحككمية
 اىتمامان عاليان بالتطكير المنظمي.  األىميةتكلي الجامعات   -ٖ
 المنظمي اىتمامان فكؽ المتكسط.  تيتـ الجامعات الحككمية بالتطكير -ٗ
كأقػؿ تحقػؽ  ،كاف في بعد )التكجو االسػتراتيجي( االستراتيجيةإف أعمى تحقؽ لمقيادة  -َُ

 كاف في بعد )تطكير رأس الماؿ البشرم(. 
كاقؿ تحقؽ كاف  ،(ظمي كاف في بعد )المدخؿ السمككيإف أعمى تحقؽ لمتطكير المن -ُُ

 في بعد )المدخؿ التكنكلكجي(. 
كاف في  كاقؿ تحقؽ ،(ية كاف في بعد )القيـ التنظيميةأف أعمى تحقؽ لمثقافة المنظم -ُِ

 (.  بعد )التكقعات التنظيمية
 تكلي الجامعات األىمية اىتمامان بدرجة كبيرة بالثقافة المنظمية. -ُّ
تيػػػتـ الجامعػػػات الحككميػػػة بالثقافػػػة المنظميػػػة بدرجػػػة متكسػػػطة اقػػػؿ مػػػف الجامعػػػات  -ُْ

 األىمية. 
اسة األثر التفاعمي لمقيادة االستراتيجية كالثقافة المنظمية كانعكاسو عمػى أظيرت الدر  -ُٓ

التطػػػػكير المنظمػػػػي فػػػػي الجامعػػػػات الحككميػػػػة كاألىميػػػػة اليمنيػػػػة بدرجػػػػة كبيػػػػرة دالػػػػة 
إحصػػػائياى، ممػػػا يؤكػػػد صػػػحة تكجيػػػات الدراسػػػة فػػػي اعتمػػػاد ىػػػذه المتغيػػػرات كعكامػػػؿ 

 عات. محددة كمؤثرة في قياس التطكير المنظمي في الجام
ضعؼ االىتماـ الكافي في الجامعات اليمنية الحككمية كاألىمية فيمػا يخػص تطػكير  -ُٔ

 رأس الماؿ البشرم بشكؿ عاـ. 
 الجانب التكنكلكجي. بكجكد قصكر لدل الجامعات الحككمية في االىتماـ  -ُٕ
 ،تػػػػكلي الجامعػػػػات اليمنيػػػػة الحككميػػػػة كاألىميػػػػة اىتمامػػػػان كبيػػػػران بالتكجػػػػو االسػػػػتراتيجي -ُٖ

 اـ بالسمكؾ كتعزيز القيـ التنظمية.كاالىتم
ضعؼ االىتماـ بتطكير رأس الماؿ البشرم كالتكنكلكجيا كتعزيز التكقعات التنظيميػة  -ُٗ

 في الجامعات اليمنية الحككمية كاألىمية. 
يكجد اىتماـ كبير جدان بالتكجو االستراتيجي كالتحديث التكنكلكجي في جامعػة العمػـك  -َِ

 الدراسة.  أبعادكاىتماـ كبير ببقية  ،كالتكنكلكجيا
يجػاديكجد قصكر في االىتماـ بالتطكير المنظمػي  -ُِ قػادة اسػتراتيجييف كتعزيػز ثقافػة  كا 

 منظمية في جامعة أزاؿ كعمراف كصنعاء كذمار كأكاديمية الشرطة. 
عمى ما تم التوصل إليـو مـن نتـائج أوصـت الدراسـة الجام ـات اليمنيـة الحكوميـة  وبناءً 

 ة بالتوصيات التالية:  وا ىمي
العمؿ عمى تعزيز التكجو االستراتيجي فػي الجامعػات اليمنيػة الحككميػة كاألىميػة لمػا  -ُ

كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تكثيػػؼ الػػػدكرات  ،لػػو مػػف دكر ىػػاـ فػػي عمميػػة التطػػػكير المنظمػػي
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المتعمقة فػي ىػذا المجػاؿ كالمتابعػة المسػتمرة لمقيػاـ ببنػاء تكجيػات اسػتراتيجية فاعمػة 
 كمكاكبة التقدـ بما يخدـ أىداؼ الجامعات.  ،استراتيجيةكتحالفات 

فيمػػا  كخاصػػةن  ،مراجعػػة جكانػػب القصػػكر فػػي الجامعػػات اليمنيػػة الحككميػػة كاألىميػػة  -ِ
كذلػػؾ  ،يتعمػػؽ بتطػػكير رأس المػػاؿ البشػػرم كاسػػتخداـ التكنكلكجيػػا كتقنيػػة المعمكمػػات

عمميػػة تطػػكير رأس مػػف خػػالؿ الدراسػػات السػػابقة كالبحػػكث الميدانيػػة، كالتركيػػز عمػػى 
 كتكجيات كسياسة الجامعة.  أىداؼالماؿ البشرم بما يخدـ 

 ،اىتماـ الجامعات اليمنية الحككمية كاألىمية بزيػادة التطػكير فػي رأس المػاؿ البشػرم -ّ
 كاستمرار التنمية كالتدريب بطريقة أكثر فعالية كأداء. 

امميف بأىميػة القيػادة أف تقـك الجية المسئكلة عف التطكير فػي الجامعػات بتكعيػة العػ -ْ
 كأفضؿ مدخؿ لمتطكير التنظيمي.  ،االستراتيجية

 ضركرة تفعيؿ مبدأ المشاركة في صنع القرارات التطكيرية.  -ٓ
 ضركرة االستعانة بخبراء كمستشاريف متخصصيف في مجاؿ التطكير المنظمي.  -ٔ
معػػػامميف كالقيػػػادات بشػػػكؿ خػػػاص مػػػف لالتكعيػػػة كترسػػػيخ مفيػػػـك التطػػػكير المنظمػػػي  -ٕ

ؿ إقامػػة النػػدكات كالػػدكرات التدريبيػػة المتخصصػػة فػػي مجػػاؿ التطػػكير التنظيمػػي خػػال
 . االستراتيجيةكالقيادة 

ضػػركرة امػػتالؾ الجامعػػات لرؤيػػة مسػػػتقبمية كاضػػحة المعػػالـ، كالتخصػػيص المسػػػبؽ  -ٖ
 كالمكارد المادية كالمالية كالبشرية لتحقيؽ عممية التطكير المنظمي.  لإلمكانيات

عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي،  سكاءن  األخرلضركرة تبادؿ الخبرات مع الجامعات  -ٗ
 ككذا االستفادة مف تجارب الجامعات الناجحة في مجاؿ القيادة كالتطكير. 

تفعيػؿ عمميػة الرقابػة ك نظػاـ الحػكافز كربطػو بنظػاـ األداء ممػا يسػاعد عمػى تحػديث  -َُ
 عممية التطكير المنظمي. 

 االسػػػتراتيجيةحيػػػث انػػػو يكضػػػح األثػػػر التفػػػاعمي بػػػيف القيػػػادة  ،اسػػػةتبنػػػي نمػػػكذج الدر  -ُُ
القيػػػػػػادة  أبعػػػػػػادكالثقافػػػػػػة المنظميػػػػػػة كانعكاسػػػػػػو فػػػػػػي التطػػػػػػكير المنظمػػػػػػي، كتكظيػػػػػػؼ 

 . أبعادهفي االرتقاء بعممية التطكير المنظمي بمختمؼ  االستراتيجية
التػػي تعمػػؿ مػػف خػػالؿ تكجػػو  االسػػتراتيجيةتػػكفير اإلمكانيػػات الالزمػػة لتطبيػػؽ القيػػادة  -ُِ

 لخطط كبرامج محددة المعالـ.  كفقان استراتيجي كاضح 
كآليػػػػة  االسػػػػتراتيجيةمعػػػػالـ العقػػػػد االجتماعػػػػات الدكريػػػػة التػػػػي مػػػػف خالليػػػػا تكضػػػػيح  -ُّ

 تطبيقيا مف اجؿ تحقيؽ عمميات التطكير المنظمي. 
مف خالؿ  لدل القيادات األكاديمية بشكؿ خاص االستراتيجيةتطكير ميارات القيادة  -ُْ

كفعاليتيػػػا فػػػي  االسػػػتراتيجيةبػػػرامج تدريبيػػػة نكعيػػػة بيػػػدؼ تكظيػػػؼ ممارسػػػات القيػػػادة 
 تطكير منظمي فاعؿ.  إيجاد
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باعتبػػاره اكثػػر  ،كخاصػػة بعػػد التكجػػو االسػػتراتيجي ،تفعيػػؿ أبعػػاد القيػػادة االسػػتراتيجية -ُٓ
عػػات األبعػػاد أثػػران فػػي التطػػكير المنظمػػي بأبعػػاده المختمفػػة مػػف خػػالؿ استشػػراؼ الجام

لممستقبؿ، كالعمؿ عمى إحداث التغيير، كتكفير البيئة المحفزة ألعضا ىيئة التػدريس 
 الستخداـ القدرات المتنكعة لتحقيؽ الرؤية المستقبمية. 

العمؿ عمى استحداث نظػـ كلػكائح تحفػز أعضػا ىيئػة التػدريس عمػى ممارسػة القيػادة  -ُٔ
الخبػػرات، كمػػف ثػػـ اإلبػػداع  كالتأمػػؿ كاالسػػتيعاب لمعطيػػات الكاقػػع كفيػػـ االسػػتراتيجية

 بيدؼ التطكير كالتحديث. 
 االسػػتراتيجيةف الدراسػػات البحثيػػة حػػكؿ طبيعػػة العالقػػة بػػيف القيػػادة إجػػراء المزيػػد مػػ -ُٕ

كعمميػػة التطػػكير كتعزيػػز الثقافػػة بيػػدؼ تطػػكير نمػػاذج مختمفػػة تخػػدـ عمميػػة التطػػكير 
 كالتحديث. 

 وقد اقترحت الدراسة المقترحات التالية: 
إجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث التي تيتـ بػالتطكير المنظمػي كالثقافػة المنظميػة  -ُ

 في الجامعات الحككمية كاألىمية. 
إجػػػػراء دراسػػػػات متعمقػػػػػة فػػػػي معرفػػػػػة العكامػػػػؿ الثقافيػػػػػة التػػػػي تػػػػػؤثر عمػػػػى التطػػػػػكير  -ِ

 المنظمي. 
 القيػػػػاـ بدراسػػػػة لمعرفػػػػة المعكقػػػػات التػػػػي تحػػػػكؿ دكف تحقيػػػػؽ التطػػػػكير المنظمػػػػي فػػػػي -ّ

 الجامعات أك غيرىا مف الجيات. 
 اف تقـك الجامعات بإنشاء إدارة مختصة تسمى إدارة التطكير المنظمي.  -ْ
اجػػػػراء دراسػػػػة لمعرفػػػػة معكقػػػػات كجػػػػكد قيػػػػادات اسػػػػتراتيجية فاعمػػػػة فػػػػي المنظمػػػػات  -ٓ

 الحككمية كالخاصة. 
 جػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات البحثيػػة المسػػتقبمية بيػدؼ إلقػػاء المزيػػد مػػف الضػػكء عمػػىإ -ٔ

ككػػػؿ مػػػف  ،االسػػػتراتيجيةطبيعػػػة العالقػػػات االرتباطيػػػة بػػػيف األبعػػػاد المختمفػػػة لمقيػػػادة 
الثقافػػػػة المنظميػػػػة كالتطػػػػكير المنظمػػػػي بيػػػػدؼ تطػػػػكير نمػػػػاذج جديػػػػدة لمعالقػػػػة بػػػػيف 

 باستخداـ متغيرات معدلة مختمفة.  ،كالتطكير المنظمي االستراتيجيةالقيادات 
 كعالقتيا بكجكد قيادات استراتيجية فاعمة.  دراسة العالقة بيف الحككمة -ٕ
كدكره فػػػي تحقيػػػػؽ عمميػػػة التطػػػػكير  ،دراسػػػة فػػػػي تطػػػكير رأس المػػػػاؿ البشػػػرم إجػػػراء -ٖ

 المنظمي.
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