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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
 ( شاممة ىكامش كمراجع كمبلحؽ البحث.A4( 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 

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

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

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

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

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

 .(َُ) بنط 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. .ٕ
تككف أكلكية النشر لؤلبحاث المقدمة مف أعضاء ىيئتي التدريس كالباحثيف بأكاديمية الشرطة، كالتي  .ٖ

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

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

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

 تسميـ البحث.
في حالة كركد مبلحظات مف المحكميف، ترسؿ المبلحظات إلى الباحث إلجراء التعديبلت البلزمة،  .ٓ

 عمى أف تعاد خبلؿ مدة أقصاىا شير.
ال يحؽ لمباحث إعادة نشرىا في ك  ،سات المنشكرة ممكان لمركز بحكث الشرطةتصبح البحكث كالدرا .ٔ

 مف المركز. ةمكاف آخر دكف الحصكؿ عمى مكافقة كتابي
 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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 ح ــٍ انذٔنـح تأيـح نهجشائى ادلاسـح اإلجشائيـٓـٕاجـادل
 يـــع انيًُــي انتششيــف

 عمود. د. ندوـم محمـد الترزي

يف انيًٍ تني  انعذانح االَتمانيح ٔادلصاحلح انٕطُيح
 ٔإيكاَيح انتطثيك   يتطهثاخ انذٔس

 ح الشعبـي ـد صالـد. مجـاه 

 شاءاخـٔإج ىـى انتحكيـحكذٔس ـيفرتضاخ ص
 زِ يف انمإٌَ انيًُيـشق تُفيـٔط

 أحمد محمد علي العفوف د.عقود. 

 انُظاو انمإََي نهًسؤٔنيح انذٔنيح
 فــــي  انماَــــٌٕ انذٔنــي انعــاو

 (  حتليليـةة ــــــدراس )

 املعمـريمــد مح مـدهـش .دعقود. 

  اخـي نهًعهٕيـادلعهٕيات فالــاإلتجــشميـح  
 ٔتعطيـم أَظًـح يعاجلتٓــا  

 (  مقارنــــــةة ــــــدراس )

 ةـابـوربـبمـد أحوروة ــص د. 
 

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

 . صدق اهلل العظيه [28:األَعبو]. {انَّزِيٍَ آيَنُىاْ وَنَىْ يَهْجِسُىاْ إمِيَبََهُى ثِظُهْىٍ أُوْنَـئِكَ نَهُىُ األَيٍُْ وَهُى يُّهْزَذُوٌ}: قال تعاىل

بتحقيق  :أي-باإلمياٌ وعدو الظلهقرٌ حتقق األمً واهلداية -عز وجل-فاهلل

وٍذا وعد حتني مً اهلل عز وجل، بأٌ األمً واهلداية يتحققاٌ مً خالل -ةالعدال

 العدالة، اليت تتحقق باإلمياٌ وعدو الظله.
ومننننً ٍيننننا تننننأتي األٍنيننننة السننننذي  والنننندوز األ ا نننني الننننذي ت نننن ل  بننننُ و از  الداخليننننة  

ايننننننة حقنننننناق وحريننننننا  ا نننننناالي     وٍيئننننننة ال ننننننرلة م مازبننننننة الظلننننننه مننننننً خننننننالل      

وفقننننا  العننننا ل ا  ننننروعة ننننند مننننً يعتنننندوٌ عليَننننا، وتقنننندميَه للعدالننننة لييننننالاا جننننزا ٍه        

للقننناىاٌ، وحأنننو أمنننً وا نننتقراز ا ننناالي  وتنننافي ال نأىيينننة هلنننه، منننً خنننالل  جنننرا ا             

ق ننننننافي و ىأنننننناى القنننننناىاٌ علننننننش اةنينننننن ، باعتذنننننناز ٍيئننننننة ال ننننننرلة      ال ننننننذر اإل ازي وال

العدالننننة مننننً خننننالل اإلجننننرا ا  القاىاىيننننة الاننننحيحة الننننيت ت نننناعد الييابننننا    متثننننل باابننننة

واحملنننناله علننننش ا ننننتسنال ت ذيننننق العدالننننة وفقننننا  للقنننناىاٌ، فالذنننندايا  الاننننحيحة تسنننناٌ      

 ىتافجَا صحيحة.

و صننننراز علننننش حتننننديل وألاينننند العنننننل األمنننن  ز ننننه    د ٍّو ننننتعنل و از  الداخليننننة بسننننل ج نننن 

 ننننننَيل حاننننننال ا نننننناالي  علننننننش ا نننننندما  األمييننننننة  العنننننندواٌ وااانننننناز  ننننننا ينننننن  ي  ىل ت

اةننننننرافه اإللسووىيننننننة و يٍننننننا، مننننننً خننننننالل األمننننننً    :مثننننننل ،ومااجَننننننة اةننننننرافه ااديثننننننة 

، و ننننيته حتننننديل العنننننل األمنننن   ننننا     اإللسووىنننني بالتعنننناوٌ منننن  اةَننننا  ىا  ا ختاننننا     

، لي نننننننَل حتقينننننننق العدالنننننننة و ىأننننننناى القننننننناىاٌ علنننننننش اةنيننننننن    ؛ياالنننننننا ت ننننننناز اةرمينننننننة 

و نننننيعنل جاٍنننننديً علنننننش  عنننننه ألا ميينننننة ال نننننرلة م حتنننننديل وت ننننناير اةاىنننننا العلنننننني  

منننننً خنننننالل  زا نننننة  والذحثننننني  نننننا يننننن  ي  ىل ونننننن  االنننننال العلنينننننة للن نننننالل األميينننننة   

 .أ ذابَا مً الااق  وون  االال وا قوحا  ا الفنة هلا حانرا  وم تقذال 

  ،،واهلل املوفق
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 حـــشائيــح اإلجـٓــــٕاجــادل
 حـح تأيٍ انذٔنـنهجشائى ادلاس

 يــع انيًُـــشيـفـي انتش
 

 
 /دادــــإعــ

 د. نديم حممد حصو الرتزيعميـد. 

 أشتاذ القانوى اجلهائي املشارك

  



 يف التصسٓع الٔنين املْاجَ٘ اإلجسأٜ٘ للجساٜه املاض٘ بأمً الدّل٘ 
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 حــص البحــخـلـم

يسػػعى المشػػرع اليمنػػي إلػػى المحافظػػة عمػػى كيػػاف الدكلػػة، مػػف خػػبلؿ الػػنص عمػػى تجػػريـ 
األفعػػػاؿ الماسػػػة بأمنيػػػا، كبيػػػاف اإلجػػػراءات الكاجػػػب اتباعيػػػا السػػػتيفاء حػػػؽ الدكلػػػة فػػػي عقػػػاب 

 مرتكبييا.
البلـز  جراءات، كبياف اإلالدكلة بأمف الماسة الجرائـب الدراسة إلى التعريؼ ىذه كقد ىدفت

كانػت ىػذه اإلجػراءات مػػف  سػػكاءن مباشػرتيا لمكصػكؿ إلػى الحقيقػة حػػكؿ ىػذه الجػرائـ كمرتكبييػا  
 فػػي مرحمػػة جمػػع االسػػتدالالت، أـ مػػف قبػػؿ النيابػػة فػػي مرحمػػة القضػػائي الضػػبطقبػػؿ مػػأمكرم 

 .االبتدائي، أـ مف قبؿ المحكمة في مرحمة التحقيؽ النيائي التحقيؽ
بلثػػة مباحػػث، يسػػبقيا مطمػػب تمييػػدم لبيػػاف ماىيػػة الجػػرائـ كقػػد اشػػتمؿ ىػػذا البحػػث عمػػى ث

 فػػي القضػػائي الضػػبط إجػػراءاتلتكضػػيح  الماسػػة بػػأمف الدكلػػة، كتػػـ تخصػػيص المبحػػث األكؿ
 سػػػمطة إجػػػراءات، أمػػػا المبحػػػث الثػػػاني فقػػػد تػػػـ تخصيصػػػو لبيػػػاف الدكلػػػة بػػػأمف الماسػػػة الجػػػرائـ
 إجػػػراءات ثالػػػثالمبحػػػث ال كتناكلنػػػا فػػػي، الدكلػػػة بػػػأمف الماسػػػة الجػػػرائـ فػػػي االبتػػػدائي التحقيػػػؽ
 .الدكلة بأمف الماسة الجرائـ في المحاكمة

كقد اختتمػت ىػذا البحػث بمجمكعػة مػف النتػائج كالتكصػيات، كالتػي أرجػك أف تحقػؽ الفائػدة 
 المرجكة مف ىذا البحث.

ABSTRACT 

The Yemeni legislator seeks to preserve the entity of the state, by stipulating 

the criminalization of acts affecting its security, and stating the procedures to be 

followed to fulfill the state’s right to punish its perpetrators. 

This study aimed to define crimes affecting state security, and to clarify the 

necessary measures to be taken to reach the truth about these crimes and their 

perpetrators. Whether these procedures are by the judicial investigation officers 

at the inferences gathering stage or by the prosecution in the primary 

investigation stage, or by the court at the final investigation stage. 

This research included three sections, preceded by a preliminary requirement 

to clarify the nature of crimes affecting state security, and the first section was 

devoted to clarifying the procedures for judicial control in crimes affecting state 

security, while the second topic was devoted to the procedures of the preliminary 

investigation authority in crimes affecting state security, and will deal with The 

third topic: Procedures for trial in crimes affecting state security. 

This research was concluded with a set of findings and recommendations, 

which I hope will achieve the desired benefit from this research. 
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 مكدمــ٘: 
تسعى الدكؿ مف خبلؿ سف التشريعات إلى تكفير الحماية القانكنية ليا، كذلؾ بتنظيـ 

 سكاءن سمكؾ األفراد كفرض القكاعد التي تضمف منع أية اعتداءات عمى أمنيا كمصالحيا  
 كانت تمؾ االعتداءات مف جية الخارج أـ مف جية الداخؿ.

التػي تمػس جميػع الجكانػب  السياسػية  كتيعد الجرائـ الماسة بأمف الدكلػة مػف أخطػر الجػرائـ
 كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كنحك ذلؾ.

 كىي  الخارج جية مف الدكلة أمف جرائـ: إلى تبعان  الدكلة أمف تمس التي الجرائـ تصنؼك 
 التخػابر: الجرائـ ىذه في فيدخؿ الدكلي، القانكف أشخاص مف الدكلة ضد ارتكبت التي الجرائـ

 صػػفكفو، فػي السػبلح كحمػؿ معػػو، كالتعػاكف بالعػدك المشػركع غيػػر كاالتصػاؿ أجنبيػة، دكلػة مػع
عطائػػو   الػػداخؿ جيػػة مػػف الدكلػػة أمػػف جػػرائـك  .ذلػػؾ كنحػػك الػػببلد عػػف الػػدفاع أسػػرار مػػف سػػران  كا 

 الجػرائـ ىػذه فػي كيػدخؿ الػداخمي، القػانكف أشػخاص مػف الدكلػة ضػد ارتكبػت التي الجرائـ كىي
 .(ُ)ذلؾ كنحك المسمح، كالعصياف الطاعة عمى الخركج عمى الجند تحريض

 سكاءن الكاجب اتباعيا لمكاجية ىذه الجرائـ   جرائيةاإل قكاعدكقد تناكؿ المشرع اليمني ال
 في مرحمة االستدالؿ أـ مرحمة التحقيؽ االبتدائي أـ مرحمة المحاكمة.
قػػانكف اإلجػػراءات القػكانيف  ككقػد أكرد المشػػرع اليمنػػي تمػؾ القكاعػػد اإلجرائيػػة فػي عػػدد مػػف 

، إجػراءات اتيػاـ كمحاكمػة شػاغمي كظػائؼ السػمطة التنفيذيػة العميػا فػي الدكلػةالجزائية، كقانكف 
 لؤلمػف المركزم الجياز كتنظيـ بإنشاء العسكرية، كالقرار الجميكرم الجزائية اإلجراءاتكقانكف 
 اختصاصاتو. كتحديد السياسي

 مشكمة البحث:
كالتػػي تمػػس أمػػف  ان يػػد مػػف السػػمككيات الميجٌرمػػة قانكنػػمشػػكمة البحػػث فػػي ظيػػكر العد تبػػرز

الدكلػػة، كغيػػاب الػػكعي لػػدل العديػػد مػػف المػػكاطنيف بخطػػكرة ىػػذه الجػػرائـ، مػػع عػػدـ كجػػكد نظػػاـ 
قانكني خاص لمكاجية ىػذا النػكع مػف الجػرائـ. لػذلؾ فػإف مشػكمة البحػث تطػرح السػؤاؿ الػرئيس 

ت القانكنيػػػة التػػػي تصػػػدل بيػػػا المشػػػرع اليمنػػػي لمجػػػرائـ الماسػػػة بػػػأمف اآلتػػػي: مػػػا ىػػػي اإلجػػػراءا
 الدكلة؟

 أىمية البحث:
ال شػػؾ أف جػػرائـ أمػػف الدكلػػة مػػف الجػػرائـ الخطيػػرة التػػي تيػػدد أمػػف كاسػػتقرار أم مجتمػػع،  

 فػي ىػذا البحػثتبرز أىميػة لذلؾ  ،سكاءن لما تسببو مف مخاطر عمى الدكلة كالمكاطف عمى حدو 

                                  
شرح قانكف العقكبات اليمني، القسـ الخاص، الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة كجرائـ  :محمد الزنداني بف عبدالناصر ( د.ُ)

 .ُٗـ، صَُِْ، ٗكالنشر كالتكزيع، صنعاء، ط ةعااألمكاؿ، مركز الصادؽ لمطب
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عمى اإلجراءات القانكنية لمكاجية ىذا النػكع مػف الجػرائـ، كمػا تظيػر أىميػة ىػذا تسميط الضكء 
 :ما يمييالبحث أيضان ف

مساعدة األجيزة األمنية كالقضائية في التعرؼ بشكؿ جمي عمى اإلجراءات التي ينبغي  -ُ
 اتباعيا لمكاجية الجرائـ الماسة بأمف الدكلة.

طبيعة اإلجراءات  فيـل االختصاصتكسيع مجاؿ البحث العممي لمدارسيف كأصحاب  -ِ
 القانكنية ذات العبلقة بمكاجية الجرائـ الماسة بأمف الدكلة.

جراءات مكاجيتيا. -ّ  إثراء المعرفة العممية في مجاؿ الجرائـ الماسة بأمف الدكلة كا 
 أىداف البحث:

 يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 .الدكلة بأمف الماسة الجرائـ في القضائي الضبط إجراءاتبياف  -1
 .الدكلة بأمف الماسة الجرائـ في االبتدائي التحقيؽسمطة  إجراءاتتكضيح  -2
 .الدكلة بأمف الماسة الجرائـ في المحاكمة إجراءاتشرح  -3

 منيجية البحث:
اتبعت في كتابة ىذا البحث عمى المنيج الكصفي كالمػنيج التحميمػي لمبلءمتيمػا لمكضػكع 

اإلجػػراءات القانكنيػػة الكاجػػب اتباعيػػا لمكاجيػػة الجػػرائـ الماسػػة بػػأمف البحػػث، مػػف أجػػؿ كصػػؼ 
 الدكلة، كتحميؿ تمؾ اإلجراءات، لمكقكؼ عمى ىدؼ المشرع مف تجريـ ىذا النكع مف الجرائـ.

 :الدراسة طةخ
بناءن عمى ما سبؽ، كلئللماـ بمكضكع البحث مف جميع جكانبو فسكؼ نتناكؿ بحثنا مف 

 :اآلتي خبلؿ التقسيـ
 .الدولة بأمن الماسة الجرائم المطمب التمييدي: مفيوم

 .األول: إجراءات جمع الستدللت في الجرائم الماسة بأمن الدولة المبحث
 المطمب األكؿ: ماىية مرحمة جمع االستدالالت.

 المطمب الثاني: إجراءات مأمكرم الضبط القضائي في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة.
 .الدولة بأمن الماسة الجرائم في التحقيق البتدائي اءاتإجر : الثانيالمبحث 

 المطمب األكؿ: ماىية التحقيؽ االبتدائي.
 المطمب الثاني: إجراءات التحقيؽ االبتدائي في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة.

 .الدولة بأمن الماسة الجرائم في المحاكمة إجراءات: الثالث المبحث
 .المختصة بنظر الجرائـ الماسة بأمف الدكلةالمحاكـ المطمب األكؿ: 

 الجرائـ الماسة بأمف الدكلة. محاكمة مرتكبيالمطمب الثاني: إجراءات 
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 ادلطهة انتًٓيذي
 انذٔنح تأيٍ ادلاسح اجلشائى يفٕٓو

، المؤامرة ، كقد تأتي بمعنىالعتداءا ليا مفيـك خاص، فقد تأتي بمعنى الدكلة أمف جرائـ 
 أك الدكلية بشخصيتيا المساس عمى ينطكم فعؿ كؿ تجـر دكلة كؿ أف المعركؼ كمف

 .(ُ)األساسية كمصالحيا بحقكقيا المساس
كقد عالج المشرع اليمني في قانكف الجرائـ كالعقكبات ىذا النكع مف الجرائـ تحت مسمى 

تتضح الصكرة بشكؿ جمي عف مفيـك ىذا النكع مف  كلكي الجرائـ المتعمقة بأمف الدكلة.
 الجرائـ، فإننا سنتناكؿ ىذا المطمب في فرعيف، عمى النحك اآلتي:

 الفرع األول
 التعريف بالجرائم الماسة بأمن الدولة

الجرائـ التي تمس استقبلؿ الدكلة أك مصالحيا أك مركزىا القانكني مف الجرائـ الماسة  تيعد
بأمف الدكلة، لذلؾ عرفيا البعض بأنيا: "تمؾ الجرائـ التي تنطكم عمى االعتداء أك اإلضرار 

  .(ِ)أك المساس باستقبلؿ الدكلة أك سيادتيا أك مصالحيا القكمية"
 إتماـ معتظير  نتائجيابالجرائـ مبكرة اإلتماـ، نظران ألف كأطمؽ البعض عمى ىذه الجرائـ 

. كلبياف ذلؾ، فإننا سنتناكؿ بعض التعريفات التي أكردىا بعض فقياء القانكف حكؿ السمكؾ
 الجرائـ الماسة بأمف الدكلة، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 )جرائم الخطر(: اإلتمام مبكرة الجرائم تعريف: أولً 
 كتٌككف المجتمعات تطكر مع إذ السمككيات، مف حديثان  نكعان  ٌتعد اإلتماـ مبكرة ئـاالجر  إف
 جرمت لذا العامة، كمصالحيا الدكلة أمف عمى لمحفاظ التشريعات سعت فييا، الحكـ كنظاـ الدكلة

نما ظاىريان، المممكس المادم األثر تنتج لـ سمككيات  خطرة بأنيا كصفتيا سمككيات جرمت كا 
اإلتجار  كجرائـ كالخارجي الداخمي الدكلة بأمف الماسة الجرائـ كمنيا. مممكس ال محسكس كأثرىا

لذلؾ يمكف . مباشرتو لحظة أثره ينتج سمككيا الجرائـ كىذه كغيرىا،بالبشر كجرائـ غسؿ األمكاؿ 
 كىذا السمكؾ، إتماـ مع نتائجيا تظير التي الجرائـ مجمكعةتعريؼ الجرائـ مبكرة اإلتماـ بأنيا: "

 .ّ()"السمكؾ مباشرة بمحظة النتيجة تمتصؽ بأف ،مباشرةن  نتيجتو تظير فسمككيا  فييا التبكير ىك
 

                                  
كؽ كالعمـك السياسية، جامعة أكمي الجرائـ الماسة بأمف الدكلة، رسالة ماجستير، كمية الحق :( كالي آسية، باشكش ساميةُ)

 .ٓـ، صَُِٔالكيرة، الجزائر،  ،محند اكلحاج 
أفعاؿ االعتداء عمى االستقبلؿ السياسي في جريمة المساس باستقبلؿ الببلد ككحدتيا أك  :( محمد بف سعيد الفطيسيِ)

 .ُِْـ، صَُِٖ(، ْ(، العدد )ٖ)عماف، المجمد كاالقتصادية،  ياد لمدراسات القانكنيةتسبلمة أراضييا، مجمة االج
( د. آدـ سمياف ذياب الغريرم: األكصاؼ الخاصة بالجرائـ مبكرة اإلتماـ، مجمة جامعة تكريت لمحقكؽ، العراؽ، السنة ّ)

 .ُِـ، صَُِٕ(، ُ(، العدد )ِالثانية، المجمد )
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 : تعريف الجرائم الماسة بأمن الدولة من جية الخارج:ثانياً 
الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الخارج بأنيا: "تمؾ الجرائـ التي تنطكم عمى  تيعرؼ

كىذا  .(ُ)اإلضرار أك االعتداء أك المساس باستقبلؿ الدكلة أك سيادتيا أك مصالحيا القكمية"
التعريؼ يتسع ليشمؿ جميع الجرائـ التي يتحقؽ فييا معنى اإلضرار بأمف الدكلة مف جية الخارج 

: جرائـ التخابر مع دكلة أجنبية، كالتحاؽ اليمني بقكات العدك، (ِ)يضو لمخطر. كمف أمثمتياأك تعر 
 .ّ()كانتياؾ أسرار الدفاع الكطني، كجمع الجند كالماؿ لمصمحة العدك كغيرىا مف الجرائـ

الطبيعي أف تككف ىذه الجرائـ أشد جسامة مف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية  كمف
الداخؿ  ألف ضررىا المادم أك خطرىا أبمغ أثران، كألنو يمس الدكلة في كجكدىا ككيانيا ذاتو. 

 كما أف مرتكبيا يككف مكسكمنا بطابع الخيانة العظمى.
 جية الداخل: : تعريف الجرائم الماسة بأمن الدولة منثالثاً 

تنطكم عمى اعتداء عمى النظاـ الداخمي لمدكلة أك المساس  التي الجرائـ تمؾ" بيا: يقصد
أمثمتيا: محاكلة قمب أك تغيير دستكر الدكلة أك  . كمف(ْ)باألمف كاالستقرار داخؿ المجتمع"

سمطاتيا الدستكرية، أك مقاكمة رجاؿ السمطة في تنفيذ القكانيف، أم الجرائـ التي تقع عمى 
  الدكلة في نظاميا السياسي الداخمي.

كبناءن عمى تمؾ التعريفات، فيمكف تعريؼ الجرائـ الماسة بأمف الدكلة بشكؿو عاـ بأنيا: "تمؾ 
 ائـ التي تمس أك تيدد استقبلؿ الدكلة أك سيادتيا أك مصالحيا القكمية أك نظاميا الداخمي".الجر 
 الفرق بين الجرائم الماسة بأمن الدولة من جية الخارج ومن جية الداخل:: رابعاً 

 :(ٓ)ثمة فركؽ بيف نكعي الجرائـ الماسة بأمف الدكلة، نبينيا عمى النحك اآلتي
قانكننا: بالتأمؿ في نكعي الجرائـ الماسة بأمف الدكلة، نجد  مف حيث المصمحة المحمية -ُ

أف المصمحة المحمية قانكننا في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الخارج تختمؼ 
عف المصمحة المحمية قانكننا في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الداخؿ، نبيف 

 :(ٔ)ذلؾ عمى النحك اآلتي
                                  

 . ُٖ، صّـ، طُٖٓٗ، القاىرة، العربية ( د. أحمد فتحي سركر: الكسيط في قانكف العقكبات، القسـ الخاص، دار النيضةُ)
( في الدستكر األمريكي قصر جرائـ الخيانة العظمى في نكعيف فقط، األكلى: شف الحرب ضد الكاليات المتحدة، كالثانية: ِ)

 التمسؾ بأعداء الكاليات المتحدة مف خبلؿ تقديـ المساعدة ليـ. يينظر:
Paul T. Crane, Deborah Pearlstein: Treason Clause, Article published on the electronic link: 
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/article-iii/clauses/39 

ِؽاء   22:22َ اٌؽاػح 21/1/1212ذاض٠د اٌسذٛي:   

 . ُّ( د. عبدالمييمف بكر: القسـ الخاص في قانكف العقكبات، دار النيضة العربية، القاىرة، د.ت، صّ)
( د. محمكد سميماف مكسى: الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، دراسة مقارنة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، ْ)

 .ّٗٓص ،ـََِٗ
 الفكر دار العامة، بالمصمحة المضرة الجرائـ ،ُج الخاص، القسـ بات،العقك  قانكفيينظر: د. مأمكف محمد سبلمة:  (ٓ)

 دار األردني، التشريع في الدكلة أمف عمى الكاقعة الجرائـد. عبداإللو محمد النكايسة:  .ِّ، ص(ت. د) القاىرة، العربي،
 . ِٓ، صـََِٓ ،ُط األردف، عماف، لمنشر، كائؿ
 كما بعدىا. ّٕٗـ، صََُِ، اإلسكندرية( د. طارؽ إبراىيـ الدسكقي عطية: األمف السياسي، دار الجامعة الجديدة، ٔ)
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مية قانكننا في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الخارج: بالنسبة لممصمحة المح -أ 
 ييدؼ التجريـ في ىذه الجرائـ إلى حماية سيادة الدكلة كاستقبلليا.

الداخؿ:  جية مف الدكلة بأمف الماسة الجرائـ في قانكننا المحمية لممصمحة بالنسبة -ب 
ا إلى حماية نظاـ ييدؼ التجريـ في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الداخؿ إم

ما حماية نظاـ الحكـ أك  سكاءن الدكلة الداخمي   كاف سياسينا أـ اقتصادينا أـ اجتماعينا، كا 
 حماية المكاطنيف كاستقرارىـ.

إف الصفة الغالبة عمى الجرائـ الماسة بأمف الدكلة الداخمي ىي الصفة السياسية: جرائـ  -ِ
، (ُ)مف الجرائـ السياسية –في غالبية الفقو كالتشريعات المقارنة  –أمف الدكلة الداخمي 

إال أف ىناؾ خبلفان في الفقو حكؿ ضابط الجريمة السياسية  فالبعض يستند في 
تحديدىا إلى معيار شخصي، كالبعض اآلخر يستند في تحديدىا إلى معيار مكضكعي. 

الباعث سياسي. كقد أينتقد ىذا  ككفقان لممعيار الشخصي تعتبر الجريمة سياسية إذا كاف
المعيار عمى أساس أف الباعث عمى الجريمة ال قيمة لو قانكنان كال ييعتد بو، كالمشرع لـ 
يمنح الباعث السياسي أية قيمة في ىذا الصدد. أما االتجاه الراجح مف الفقو فإنو يعتمد 

ذا المعيار إلى عمى المعيار المكضكعي في تحديد نطاؽ الجرائـ السياسية، كيستند ى
المصمحة محؿ الحماية الجنائية التي تيضار أك تييدد مف الجريمة. كينبني عمى ذلؾ، 
إف الجريمة السياسية ىي التي تككف بدافع سياسي، كيعاقب عمييا القانكف بعقكبات 

                                  
 ( فرؽ بعض فقياء القانكف بيف الجرائـ السياسية كالجرائـ العادية مف خبلؿ ثبلثة اتجاىات:ُ)

: االتجاه الشخصي: يقـك ىذا االتجاه عمى التمييز بيف الجريمة السياسية كالعادية مف خبلؿ ثبلثة معايير: المعيار األكؿ: أكالن 
اعث عمى ارتكابيا سياسينا. كقد انتقد ىذا المعيار ككنو يكسع مف بعيار الباعث أك الدافع: فتككف الجريمة سياسية إذا كاف الم

معيار الغاية أك الغرض: كيقـك  يمكف أف تتحكؿ أم جريمة إلى جريمة سياسية. المعيار الثاني: نطاؽ الجريمة السياسية  إذ
، فإذا كانت غايتو االعتداء عمى النظاـ السياسي أك االقتصادم لمدكلة فالجريمة سياسية. كقد انتقد  عمى تحديد غاية المجـر

متمييز بيف الجريمة السياسية كالعادية  إذ يمكف تحكيؿ أية جريمة ىذا المعيار مف حيث أنو ال يمكف اعتباره معياران كحيدان ل
إلى جريمة سياسية بمجرد القكؿ إف ىدؼ المجـر كاف سياسيان. المعيار الثالث: المعيار المختمط: معيار الدافع أك الغاية: 

ض، كمف خبلؿ الجمع بيف كيقـك ىذا المعيار عمى أساس الجمع بيف معيار الدافع أك الباعث كمعيار الغاية أك الغر 
المعياريف يمكف تحديد الجريمة السياسية بأنيا: كؿ فعؿ يككف الدافع إليو أك الغرض منو سياسيان. كقد كجو النقد إلى ىذا 
المعيار بأنو ال يصمح ألف يككف ضابطان لمتمييز بيف الجريمة السياسية كالعادية، ألنو حتى لك اجتمعت عناصر الركف 

 إنيا ال تصمح ألف تؤلؼ كحدىا المعيار الحاسـ في تحديد طبيعة الجريمة السياسية.المعنكم كميا ف
المعتدل عميو أك المصمحة، فإذا كاف االعتداء عمى  -المحؿ  –ثانيان: االتجاه المكضكعي: يقـك عمى أساس طبيعة الحؽ 

جو النقد ليذا االتجاه بأنو ال ينظر إلى مصمحة كطنية أك سياسة الدكلة أك عمى أحد أفرادىا فإف الجريمة سياسية. كقد ك 
 الجريمة إال مف خبلؿ الركف المادم دكف الركف المعنكم.

ثالثان: االتجاه التكافقي: يقـك ىذا االتجاه عمى التكفيؽ بيف االتجاه الشخصي كاالتجاه المكضكعي، حيث يرتكز عمى معيار 
ية، إذ يعتد بطبيعة الحؽ المعتدل عميو كبالدكافع التي حممت عمى مزدكج في التمييز بيف الجريمة السياسية كالجريمة العاد

، مرجع الدكلة أمف عمى الكاقعة الجرائـ :محمكد سميماف مكسىارتكابيا كباألغراض السياسية المستيدفة. لممزيد: يينظر: د. 
 كما بعدىا. ِٓسابؽ، ص
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تختمؼ عف الجرائـ العادية، كيككف غرض مرتكبيا تغيير الكضع السياسي أك تغيير 
 .(ُ)الحككمة القائمة

قد تككف جنسية الفاعؿ أحياننا في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة الخارجي عنصران أساسينا مف  -ّ
عناصر تككينيا: ال ترتكب الجرائـ الماسة بأمف الدكلة الخارجي إال مف يمني حسب ما 
أكده قانكف الجرائـ كالعقكبات  فجريمة التحاؽ اليمني بجيش العدك ال ترتكب إال مف يمني، 

أمر طبيعي  ألف الخيانة نكث لرابطة الكالء بيف الكطف كالمكاطف، أما األجنبي الذم كىذا 
 ال تربطو باليمف أية رابطة إذا ما قاـ بأية جريمة ضد اليمف فإنو ال يعتبر خائننا.

ال يقتصر المشرع في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة الخارجي عمى حماية أمف الدكلة  -ْ
ا أم ف الدكؿ األخرل: عاقب المشرع اليمني في قانكف الجرائـ اليمنية بؿ يحمي أيضن

( ُِٖكالعقكبات أفعاؿ الخيانة التي قد تقع عمى أية دكلة أخرل، فقد نصت المادة )
 أك الدفاع أسرار مف يعتبر شيئان  دكلة لمصمحة تمؼأ مف كؿ ككذلؾمنو عمى أنو: ".. 

 ".بو ينتفع ألف صالح غير جعمو
حيث شدة العقكبة: تتميز الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الخارج بأف عقكبتيا  مف -ٓ

 أشد مف العقكبات المقررة لمجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الداخؿ.
مف حيث الحؽ المعتدل  –كمما تجدر اإلشارة إليو، إف اختبلؼ ىذيف النكعيف مف الجرائـ 

ال يعني فقداف الصمة بينيما، إذ أف الحقيقة أف بينيما رابطة قكية –عميو كمف حيث الجسامة 
كتأثير متبادؿ  فصاحب الحقكؽ المعتدل عمييا في الحالتيف ىك الدكلة، كاالعتداء عمى النظاـ 
السياسي الداخمي قد يؤثر عمى مركز الدكلة بيف مجمكعة الدكؿ، كقد يناؿ مف ىيبتيا كاحتراميا، 

تداء إلى إحداث خمؿ في قكة مقاكمتيا ألعدائيا، كما أف المساس بسيادة بؿ قد يؤدم ذلؾ االع
رد فعؿ أك انعكاس سمبي عمى النظاـ السياسي الداخمي  –في الغالب  –الدكلة قد يككف لو 

 - الدكلة بأمف الماسة لمجرائـ العامة السمة أفتجدر اإلشارة، إلى  كما .(ِ)كىيئاتو الحاكمة
 .الخطر جرائـ مف أنيا الجرائـ مف غيرىا عف ميزىاالتي ت -جي بنكعييا الداخمي كالخار 

 نيالثا الفرع
  الدولة أمنب الماسة جرائمال بيا تتميز التي الخصائص

  بالخصائص اآلتية: الدكلة أمفالماسة ب جرائـال تتميز
  مرونة الصياغة التشريعية:: أولً 

مقتضيات الشرعية الجنائية أف تككف نصكص التجريـ كاضحة األلفاظ، صريحة  مف
الداللة عمى المراد مف النص، كال تسرم ىذه القاعدة عمى جميع نصكص التجريـ  فالجرائـ 

                                  
محاضرات في األحكاـ العامة لقانكف العقكبات، الجزء األكؿ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،  :د. عبدالرحمف تكفيؽ أحمد (ُ)

 .ّٗـ، صََِٔعماف، األردف، 
 . ُٓ( د. عبدالمييمف بكر: مرجع سابؽ، صِ)
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الماسة بأمف الدكلة تتصؼ بالمركنة، إذ يمكف تطبيقيا عمى معظـ جرائـ أمف الدكلة. كاليدؼ 
عية يرجع إلى صعكبة تحديد معاني منضبطة لبعض الجرائـ مف مركنة الصياغة التشري

، كما أف ىدؼ المشرع مف ىذه المركنة ىك تكسيع حرية القاضي عند (ُ)الماسة بأمف الدكلة
 .(ِ)إعماؿ النصكص كفقنا لمظركؼ

  :(3): الخروج عمى مبدأ اإلقميميةثانياً 
 كيرجع الدكلة، بإقميـ المكاف حيث مف كالعقكبات الجرائـ قانكف تطبيؽ يتحدد أنو األصؿ

 مف مظير ييعد العقكبات فقانكف ،إقميميا عمى الدكلة بسيادة يتعمؽ أساسي اعتبار إلى ذلؾ
 وتطبيق يقتصر كالعقكبات الجرائـ قانكف فإ كينبني عمى ذلؾ، .إقميميا عمى الدكلة سيادة مظاىر

 .(ْ)أخرل دكلة إقميـ إلى تطبيقو يمتد كال ،إقميميا في تقع التي الجرائـ عمى دكلة أم في
 : الستثناء
 المادة في العقكباتك  الجرائـ قانكف في ٓ()اإلقميمية مبدأ اعتنؽ -كما أسمفنا  – اليمني المشرع

 لئلضرار لمدكلة األساسية المصالح بعض تتعرض عندما المبدأ ىذا عمى خرج أنو إال منو،( ّ)
 العينية كمبدأ المصالح  ىذه لحماية أخرل بمبادئ استعاف حيث الدكلة، إقميـ خارج ترتكب بأفعاؿ

لذلؾ تسرم  .العينية بمبدأ المشرع أخذ الدكلة بأمف المتعمقة المصالح ففي ،كمبدأ الشخصية
 العينية فمبدأ مرتكبيا، جنسية عف النظر بصرؼ ،الدكلة خارج تقع التي الجرائـ عمىنصكصو 

 .ٔ()مرتكبيا جنسية إلى النظر دكف ارتكابيا مف أضيرت التي كالمصمحة الجريمة بنكع ييتـ
كما أخذ المشرع اليمني في بعض نصكصو بمبدأ الشخصية، حيث يسرم قانكف الجرائـ 

، كترجع العمة في ذلؾ إلى (ٕ)كالعقكبات عمى كؿ يمني ارتكب جريمتو خارج إقميـ الدكلة
 دكلتو.تبلفي فرار الجاني مف العقاب عندما يرتكب جريمة خارج 

 

                                  
 ( كالجرائـ الماسة باستقبلؿ الجميكرية، كجريمة المساس بسر مف أسرار الدفاع، كنحك ذلؾ.ُ)
 .ُٗ، صمرجع سابؽ( د. عبد اإللو محمد النكايسة: ِ)
 كما بعدىا. ٔمرجع سابؽ، ص :الزنداني بف محمد ( د. عبدالناصرّ)
 ( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني. ّالمادة ) ما أشارت إليو( ىذا ْ)
رتكب عمى اإلقميـ الخاضع لسيادة ( ييقصد بمبدأ اإلقميمية: "أف قانكف العقكبات يبسط أحكامو عمى جميع الجرائـ التي تي ٓ)

شرح قانكف العقكبات العاـ، دار الثقافة لمنشر  :الدكلة  سكاءن كاف مرتكبيا كطنينا أـ أجنبينا، ..". د. نظاـ تكفيؽ المجالي
 .َُٗـ، صََِٗ، ُكالتكزيع، عماف، األردف، ط

.. كما يسرم ىذا القانكف عمى الجرائـ التي تقع "( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني عمى أنو: ّحيث نصت المادة ) (ٔ)
، كالتي نصت عمى (إ.ج ِْٕ)مادة ككذا نص ال ."خارج الدكلة كتختص المحاكـ اليمنية بيا كفقان لقانكف اإلجراءات الجزائية

 الباب)في  عميو نص مما الدكلة بأمف مخمة جريمة الدكلة إقميـ خارج ارتكب يمني كؿ بمحاكمة اليمنية المحاكـ "تختص: أنو
  العقكبات ...".  قانكف مف (الثاني الكتاب مف األكؿ

الذم يمتحؽ اليمني   -ُ( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني عمى أنو: "يعاقب باإلعداـ: ُ/ُِٕ( حيث نصت المادة )ٕ)
 بأم كجو بالقكات المسمحة لدكلة في حالة حرب مع الجميكرية".
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  :(1)الخطر جرائم إنيا من: ثالثاً 
تككف الجريمة مف جرائـ الخطر بالنظر إلى النتيجة المترتبة عمى النشاط الجرمي  فعندما 
تككف النتيجة اإلجرامية ىي تعريض المصمحة المحمية لمخطر، فإف الجريمة تيعد مف جرائـ 

ترتب عمى النشاط نتيجة مادية أـ ال. كىذه الجرائـ تكتمؿ قبؿ حصكؿ النتيجة  سكاءن الخطر، 
 .(ِ)بأفعاؿ الشركع، كىك ما يسمى التجريـ االحتياطي

 النظر دكف ،ميااإلجر  السمكؾ بمجرد تامة بارتكابيا المشرع يكتفي ففي ىذه الجرائـ 
 .(ّ)لمخطر، أم بمجرد تعرض المصمحة المحمية الجرمية النتيجة لتحقؽ

 بالمصمحة معيف ضرر حدكث احتماؿ عف تنبئ مادية كاقعية حالة عف عبارة: فالخطر
 .المحمية المصمحة عمى خطران  يمثؿ الذم السمكؾ عمى يعاقب فالمشرع. القانكنية الحماية محؿ
. لمخطر النقؿ كسائؿ تعريض كجرائـ لمخطر، األطفاؿ تعريض جرائـ: الخطر جرائـ أمثمة كمف
أمثمة جرائـ الخطر في قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني الجرائـ التي كردت في الباب األكؿ  كمف

 مف الكتاب الثاني الخاص بالجرائـ المتعمقة بأمف الدكلة.
 : شدة العقوبات المقررة لجرائم أمن الدولة: رابعاً 

 معتدل نظران لمخطكرة التي تتميز بيا ىذه الجرائـ، كطبيعة الحؽ أك المصمحة ال
عمييا، كالنتائج الكخيمة التي تترتب عمى ىذه الجرائـ، فقد استمزمت بحكـ الضركرة أف يتدخؿ 

، (ْ)المشرع بتطبيؽ عقكبات تتسـ بالشدة كالقسكة، تصؿ في بعض منيا إلى اإلعداـ
  كباألخص الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الخارج.

 الخطكرة عف يعبر العمدية الجرائـ في اإلجرامي السمكؾ فإف الجاني خطكرة قياس حيث كمف
 جسامة أف كما. عدمو مف لمقانكف دااألفر  كخضكع مدل احتراـل مقياس كفيو لمجاني، ميةاجر اإل

 في المستخدمة الكسائؿ عنيا تكشؼ التي الجريمة ارتكاب ككيفية الجرمي السمكؾ كنكعية كطبيعة
 . ٓ()اإلجرامية الجاني خطكرة لبياف معيار خير ىما السمكؾ ليذا المادم كالمكضكع تنفيذىا،
  :األولوية في التحقيق والمحاكمة: خامساً 

                                  
اٌفمٗ اٌجٕائٟ اٌجطائُ إٌٝ جطائُ ضطض ٚجطائُ ذطط، ٚفما  ٌّا ٠ٕاي اٌّظٍحح اٌّح١ّح جٕائ١ا  ِٓ ضطض أٚ ذٙس٠س  ( ٠ُمؽ2ُ)

تاٌضطض )ذطط(، فاٌضطض ٠ّصً ػسٚأا  فؼ١ٍا  ٌحك ترٍه اٌّظٍحح. ٚاٌضطض: ٠ىْٛ تئظاٌح أٚ أماص فٟ اٌّظٍحح اٌّح١ّح 

ظاٌح اٌّاي ِٛضٛع اٌٍّى١ح أٚ االٔرماص ِٕٗ. ِٚٓ أِصٍح جطائُ اٌضطض: اٌؽطلح جٕائ١ا ؛ وئظاٌح حك اٌٍّى١ح ِصال ، ح١س ذىْٛ تئ

 .7ٚاٌمرً، أِا جطائُ اٌرطط فٟٙ اٌضطض اٌّحرًّ. ٠ٕظط: ز. ػثسإٌاطط اٌعٔسأٟ: ِطجغ ؼاتك، ص

 .12( ز. ػثس اإلٌٗ ِحّس إٌٛا٠ؽح: ِطجغ ؼاتك، ص1)

 تؼس٘ا. ِٚا 27( ز. آزَ ؼ١ّاْ ش٠اب اٌغط٠طٞ: ِطجغ ؼاتك، ص3)

 .223( ز. ِحّٛز ؼ١ٍّاْ ِٛؼٝ: اٌجطائُ اٌٛالؼح ػٍٝ أِٓ اٌسٌٚح، ِطجغ ؼاتك، ص4)

 .26( ز. آزَ ؼ١ّاْ ش٠اب اٌغط٠طٞ: اٌّطجغ اٌؽاتك، ص5)
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تجد  االستعجالية التي خص بيا المشرع ىذه الجرائـ مف حيث التحقيؽ كالمحاكمة الصفة
 .ُ()عمى اعتبار أنو يمس كياف الدكلة ،عد مف أخطر الجرائـيي  مف الجرائـ سببيا في ككف ىذا النكع

 األٔل ادلثحث
 انذٔنح تأيٍ ادلاسح اجلشائى يفمجع االستذالالخ  إجشاءاخ

 تمييد وتقسيم:
 الضبط بمأمكرم ييسٌمكف بيا، القياـ القانكف خٌكليـ أشخاص القضائي الضبط بأعماؿ يقـك
إ.ج.م( منو، كمف بينيـ ضباط الشرطة  ْٖالمادة ) في اليمني المشرع حددىـ كقد القضائي،
 أعماؿ في منحيـ رتب عسكرية بمجرد القضائية الضبطية صفة يكتسبكف كىؤالء. (ِ)كاألمف
 .(ّ)ال أـ الشرطة كمية مف تخرجكا سكاءن   القضائية الضبطية بأعماؿ المتصمةأك األمف  الشرطة

 التحقيؽ مرحمة تسبؽ التي االستدالؿ بمرحمة القضائي الضبط مأمكرم عمؿ كيتحدد
 المبحث في مطمبيف، عمى النحك اآلتي:لذلؾ سنتناكؿ ىذا  االبتدائي،

 املطلـب األّل
 مأٍــ٘ مسحلــ٘ مجـع االضتــدالالت

سنبيف في ىذا المطمب تعريؼ مرحمة جمع االستدالالت كأىميتيا كطبيعتيا، كذلؾ عمى 
 النحك اآلتي:

 : تعريف مرحمة جمع الستدللت:أولً 
التي تسبؽ التحقيؽ االبتدائي  : "المرحمة(ْ)تيعٌرؼ مرحمة جمع االستدالالت بأنيا

كالمحاكمة بغرض جمع المعمكمات عف الجريمة كنسبتيا إلى فاعميا، تسييبلن لميمة التحقيؽ 
 االبتدائي كالمحاكمة".

 الجرائـ عف البحث بصدد ـكى القضائي الضبط ممأمكر كينبني عمى ىذا التعريؼ، أف 
 الجريمة عف النقاب كشؼ إلى تيدؼ التي االستدالؿ إجراءات مف بعدد كفيقكم كمرتكبييا

                                  
( ز. وٕعج حطشٟ: ِحاضطاخ فٟ اٌمأْٛ اٌجٕائٟ اٌراص، اٌر١أح ٚاٌرجؽػ، جاِؼح ؼ١سٞ ِحّس تٓ ػثسهللا، و١ٍح اٌؼٍَٛ 2)

 .22َ، ص1222لرظاز٠ح ٚاالجرّاػ١ح، فاغ، اٌّغطب، اٌما١ٔٛٔح ٚاال

( حيث نصت عمى أنو: "يعتبر مف مأمكرم الضبط القضائي في دكائر اختصاصاتيـ: أكالن: أعضاء النيابة العامة. ثانيان: ِ)
. سادسان: رؤساء الحرس المحافظكف. ثالثان: مديرك األمف العاـ. رابعان: مديرك المديريات. خامسان: ضباط الشرطة كاألمف

كاألقساـ كنقط الشرطة كمف يندبكف لمقياـ بأعماؿ الضبط القضائي مف غيرىـ. سابعان: عقاؿ القرل. ثامنان: رؤساء المراكب 
ا: كأية جية أخرل البحرية كالجكية. تاسعان: جميع المكظفيف الذيف يخٌكلكف صفو الضبطية القضائية بمكجب القانكف. عاشرن 

 الضبط القضائي بمكجب قانكف.يككؿ إلييا 
شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، القسـ الثاني، اإلجراءات السابقة عمى المحاكمة، مكتبة  :د. مطير عمى صالح أنقع (ّ)

 كما بعدىا. ّٖ، صـَُِٕ، ْخالد بف الكليد لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دار الكتب اليمنية، صنعاء، ط
بدكف دار انكف اإلجراءات الجزائية اليمني، القسـ الثاني، اإلجراءات السابقة عمى المحاكمة، شرح ق :( د. محمد راجح نجاد(ْ

 .ُِـ، ص ََِٖ، ٓ، ط كمكاف نشر،
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 الببلغات كتمقي كمرتكبييا، الجرائـ عف التحريات بإجراء كالقياـ كمرتكبييا  ارتكبت التي
جراء كفحصيا، كالشكاكل  .(ُ)الجريمة كقكع لمكاف البلزمة المعاينات كا 

 
 : أىمية مرحمة جمع الستدللت: ثانياً 

في الجرائـ التقميدية أـ  سكاءن أىمية كبيرة   -مرحمة جمع االستدالالت –لمضبط القضائي
في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة، فيك يعمؿ عمى تحقيؽ التكازف بيف مصمحة الدكلة في تكقيع 

. كما تظير (ِ)العقاب عمى الجاني، كبيف مصمحة األفراد في المحافظة عمى حقكقيـ كحرياتيـ
 :(ّ)الالت في اآلتيأىمية مرحمة جمع االستد

 مساعدة النيابة العامة في ضبط الجرائـ المرتكبة فعبلن. -ُ
العمؿ عمى منع الجرائـ  إذ أف فاعمية جياز الضبط القضائي يساعد بطريقة كبيرة في  -ِ

 مكافحة الجرائـ. 
 تعطي صكرة كاضحة عف كيفية كقكع الجريمة. -ّ
 تحافظ عمى اآلثار المادية الناجمة عف الجريمة. -ْ
 تحافظ عمى الحقكؽ كالحريات مف خبلؿ كشؼ الببلغات الكاذبة كالشكاكل الكيدية. -ٓ
 تكفر الجيد كالكقت كالنفقات لؤلجيزة القضائية. -ٔ
 : الطبيعة القانونية لمرحمة جمع الستدللت:ثالثاً 

إ.ج.م( يتبيف أف ميمة مأمكر الضبط القضائي  ِٗ(، كالمادة )ُٗبمطالعة نص المادة )
خاذ اإلجراءات البلزمة لمكشؼ عف الجريمة كمرتكبيا، كىذه اإلجراءات ال تستيدؼ ال تتعدل ات

بحثان عف دليؿ أك التحقؽ مف ثبكت الجريمة، فيذه مف أعماؿ التحقيؽ الذم تختص بيا النيابة 
نما تستيدؼ مجرد ضبط أدلتيا عمى مجرل الظاىر مف األمكر، كما أف إجراءات  العامة، كا 

إجراءات التحقيؽ كليست مف إجراءات الدعكل الجزائية، فيي مجرد االستدالؿ ليست مف 
 .(ْ)إجراءات تحفظية تمييدية لضبط الجريمة كالتحضير لمتحقيؽ االبتدائي

 املطلب الجاىٕ
 إجساٛات مأمْزٖ الطبط الكطاٜٕ يف اجلساٜه املاض٘ بأمً الدّل٘

                                  
 .ـ بشأف اإلجراءات الجزائية اليمنيُْٗٗ( لسنة ُّمف القانكف رقـ ) (ُٗ( حددت تمؾ اإلجراءات المادة )ُ)
  .ُِٓـ، صََِٕ النشر، كمكاف الناشر ييذكر لـ الدكلة، ألمف الجنائية ( د. إبراىيـ محمكد المبيدم: الحمايةِ)

 .ُِٔـ، ص ََِٓ -ََِْ، ٔشرح قانكف اإلجراءات الجزائية اليمني، مركز الصادؽ، صنعاء، ط :( د. محمد سيؼ شجاع(ّ
سمطات مأمكر الضبط القضائي في حالة الجريمة المشيكدة، لـ ييذكر الناشر كمكاف النشر،  :( د. عبد الرحمف الحضرمي(ْ

 . ُٗـ، ص ُٗٗٗطبعة 
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الماسة بأمف الدكلة مف جعؿ المشرع اليمني االختصاص بأعماؿ االستدالؿ في الجرائـ 
( مف القرار ٔاختصاص الجياز المركزم لؤلمف السياسي، حيث بٌيف ذلؾ في المادة )

ـ بشأف إنشاء كتنظيـ الجياز المركزم لؤلمف السياسي ُِٗٗ( لسنة ُُِالجميكرم رقـ )
 ، نبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:(ُ)كتحديد اختصاصاتو

 الجية المختصة بجمع الستدللت:  -ُ
ـ عمى أنو: "يختص الجياز المركزم ُِٗٗ( لسنة ُُِ( مف القرار )ٔالمادة ) نصت

لؤلمف السياسي بمباشرة كاتخاذ كافة اإلجراءات كالتدابير التي تكفؿ سبلمة كضماف أمف 
الدكلة كنظاـ الحكـ فييا، ككشؼ جميع األعماؿ التي تمس أمنيا الداخمي كالخارجي أك تضر 

 االقتصادم كاالجتماعي، أك أية مصالح كطنية أك قكمية أخرل".بمركزىا الحربي كالسياسي ك 
كينبني عمى ما سبؽ، إف ميمة االستدالالت في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة مف 
ا أك  اختصاص العامميف في الجياز، فإذا عمـ أحد رجاؿ الضبط القضائي أك تمقى ببلغن

 .(ِ)ميو مباشرةن أف ييحيميا إلى الجيازمعمكمات حكؿ جريمة مف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة فع
 الصالحيات المخولة لمجياز:  -ِ

( مف القرار المشار إليو آنفنا العامميف في الجياز سمطة التحريات ٕمنح المشرع في المادة )
ضد مف تكجد حكليـ شبيات قكية أك معمكمات مكثكقة تمس أمف كسبلمة الدكلة، كأف يمارسكا 

 قانكننا لمأمكرم الضبط القضائي، كنبيف ذلؾ عمى النحك اآلتي:صبلحياتيـ المخكلة 
 الختصاص العام:  -أ 

بالرجكع إلى قانكف اإلجراءات الجزائية، نجد أف إجراءات االستدالؿ التي يختص بيا 
 كالشكاكم الببلغات كفحص مرتكبييا كتعقب الجرائـ استقصاءمأمكر الضبط القضائي ىي 

ثباتيا بيا المتعمقة كالمعمكمات االستدالالت كجمع رساليا محاضرىـ في كا   النيابة إلى كا 
 التي تمؾ مف أك جسيـ طابع ذات جريمة بكقكع عمـ أك مغبي  إذا. كما يجب عميو (ّ)العامة
 الحادث محؿ إلى فكران  ينتقؿ كأف العامة النيابة يخطر أف منو بقرار العاـ النائب يحددىا

جراء بالجريمة يتعمؽ ما كؿ كضبط عميو لممحافظة  يتخذ أف عامة كبصفة ،البلزمة المعاينة كا 
 مف أقكاؿ يسمع أف كلو ،تحقيقيا يسيؿ كما الجريمة أدلة عمى لممحافظة اإلجراءات جميع
 . (ْ)ذلؾ عف المتيـ يسأؿ كأف كمرتكبييا الجزائية الكقائع عف معمكمات لديو يككف

                                  
 .تـ إلغاء ىذا الجياز، حيث تـ دمجو مع جياز األمف القكمي ليصبح جياز األمف كالمخابرات (ُ)
 اتخاذأك تمقي الشكاكل أك أف يتكقؼ عف  ( لكف ذلؾ ال يعني أف يرفض مأمكر الضبط القضائي العاـ استقباؿ الببلغِ)

ح الجريمة ر اإلجراءات التحفظية عمى مس كاتخاذاإلجراءات الضركرية التي ال تحتمؿ التأخير  كسماع الشيكد كسؤاؿ المتيـ 
 حتى كصكؿ مأمكر الضبط القضائي الخاص. ،كالمتيـ كأدكات الجريمة

 إ.ج.م(. ُٗالمادة )أشارت إلى ذلؾ  (ّ)
 .إ.ج.م( ِٗالمادة )إلى ذلؾ أشارت ( ْ)
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 العامة النيابة أعضاء أحد الحادث مكاف في أجتمع إذا": أنو (إ.ج ٔٗ)كبٌينت المادة 
ذا ،القضائي الضبط بعمؿ العامة النيابة عضك فيقـك القضائي الضبط مأمكرم كأحد  كاف كا 
 التحقيؽ حينئذ العامة النيابة فمعضك بالعمؿ بدأ قد القضائي الضبط مأمكرم مف حضر مف

  ."باتيامو مباشرة يأمر أف أك بنفسو
( مف القرار المذككر آنفنا، نجد أنيا قررت أف عمى النيابة العامة ٖكبمطالعة نص المادة )

أف تستكمؿ إجراءات التحقيؽ في الجرائـ بعد إحالتيا مف الجياز، حيث نصت عمى أنو: 
"يجب عمى الجياز إحالة الجرائـ التي يتـ كشفيا كضبطيا إلى النيابة العامة الستكماؿ 

كالتصرؼ فييا". مما قد ييفيـ أف الجياز ىك المختص األصمي بالتحقيؽ في  إجراءات التحقيؽ
جرائـ أمف الدكلة، كأف النيابة العامة ال تممؾ االختصاص في استكماؿ التحقيؽ في ىذه 

 الجرائـ إال بعد اإلحالة مف الجياز.
ؽ كيبدك أف المقصكد بإجراءات التحقيؽ التي تيجرل في الجياز ليس إجراءات التحقي

، كالتي (إ.ج.م ُِ)االبتدائي التي ىي مف اختصاص النيابة العامة حسب نص المادة 
 كرفعيا الجزائية الدعكل تحريؾ في الكالية صاحبة ىي العامة النيابة": نصت عمى أنو

نما المقصكد إجراءات التحقيؽ االستداللي، أم إجراءات  المحاكـ أماـ كمباشرتيا .."، كا 
 .االستدالؿ

 الخاص: الختصاص  -ب 
( مف القرار المشار إليو آنفنا أف عمى الجياز القياـ بأعماؿ التحريات ِ/ٕقررت المادة )

عمى مف تكجد ضدىـ شبيات قكية أك معمكمات مكثكقة تمس أمف كسبلمة الدكلة. كيقـك 
الجياز بيذه المياـ دكف تكميؼ مف أحد ألنيا مف كاجباتو األساسية يباشرىا بكاسطة أعضائو، 

طريؽ أعكانيـ  ألف القانكف لـ يحدد ليـ طريقة معينة يمتزمكف بيا في تنفيذ المياـ  أك عف
 المنكطة بيـ في ىذه الجرائـ.

  



 املْاجَ٘ اإلجسأٜ٘ للجساٜه املاض٘ بأمً الدّل٘ يف التصسٓع الٔنين
  

15   

 

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد

 َيانثا ادلثحث
 انذٔنح تأيٍ ادلاسح اجلشائى يف االتتذائي انتحميك إجشاءاخ

 تمييد وتقسيم:
التحقيؽ االبتدائي ىي المرحمة التي تسبؽ مرحمة المحاكمة، كتيدؼ ىذه المرحمة  مرحمة

إلى استظيار الحقيقة مف خبلؿ فحص األدلة التي تـ الحصكؿ عمييا في مرحمة جمع 
  االستدالالت.

 كألىمية ىذه المرحمة فإننا سنتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف، عمى النحك اآلتي:
 املطلب األّل

 ٕـــل االبتداٜــالتحكٔـ مأٍــ٘
سنتناكؿ في ىذا المطمب تعريؼ التحقيؽ االبتدائي كأىميتو كنطاقو كالجية المختصة بو، 

 عمى النحك اآلتي:
 : تعريف إجراءات التحقيق البتدائي: أولً 

ىي كافة اإلجراءات التي تتخذىا سمطات التحقيؽ بشأف جمع األدلة حكؿ جريمة كقعت 
كافة اإلجراءات التي تتخذىا إ.ج.م( عمى أنيا: " ِكالتصرؼ فييا، لذلؾ عرفتيا المادة )

 ".النيابة العامة أثناء مباشرتيا لكظيفتيا في تحقيؽ القضايا
متفرقة بينو كبيف التحقيؽ النيائي الذم كيطمؽ عمى ىذا التحقيؽ بالتحقيؽ االبتدائي ل

 .(ُ)تجريو المحكمة المختصة، كما أف غاية التحقيؽ االبتدائي ىي التمييد كاإلعداد لممحاكمة
 : أىمية مرحمة التحقيق البتدائي:ثانياً 
شؾ أف مرحمة التحقيؽ االبتدائي مرحمة في غاية األىمية  إذ أف المحكمة تستند كثيرنا  ال

 في أحكاميا عمى ما جاء في ىذه المرحمة. 
لذلؾ، ييعد التحقيؽ االبتدائي مف أىـ مراحؿ الدعكل الجزائية  فيك الذم ييحرؾ الدعكل 

 : (ِ)يالبداية، لذلؾ تظير أىميتو في اآلت منذي الجزائية كيكجييا 
إنو الكسيمة الستجبلء حقيقة الكاقعة اإلجرامية، مف حيث مرتكبيا كظركؼ ارتكابيا  -ُ

كالمساىميف فييا كاألدلة عمى ارتكابيا. فالغاية مف ىذا التحقيؽ ىي تحضير الدعكل 
 الجزائية، لتصبح صالحة لمفصؿ فييا لدل المحكمة المختصة.

                                  
كمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، دمشؽ، االتحقيؽ االبتدائي في قانكف أصكؿ المح :( د.حسف الجكخدار(ُ

 كما بعدىا. ُّـ، ص ََِٖ
 كمكاف دار ييذكر لـ األكؿ، الجزء اليمني، الجزائية اإلجراءات قانكف شرح :( حكؿ ىذا المكضكع يينظر: د. حسني الجندم(ِ

شرح قانكف  :. د. مطير عمى صالح أنقعُٗسابؽ، ص المرجع ال :. د.حسف الجكخدارْٓٗ، صـَُٗٗ النشر،
 .  َُٖاإلجراءات الجزائية، القسـ الثاني، مرجع سابؽ، ص 
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الكشؼ عف الحقيقة المكضكعية إنو ال ييدؼ إلى مجرد االتياـ فحسب  فغايتو  -ِ
 كانت في مصمحة المجنى عميو أك في مصمحة المتيـ.  سكاءن الخالصة  

إنو يتـ في كقت معاصر لكقكع الجريمة، فيتسنى التنقيب عف مرتكبيا كأدلة ارتكابيا  -ّ
 في الكقت المناسب، ألف التأخير قد يؤدم إلى العبث في األدلة.

رب إلى الحقيقة، باعتبار أنو ال تحاؿ إلى يساعد المحكمة في إصدار أحكاـ أق -ْ
المحكمة إال الحاالت التي تتكافر فييا أدلة كافية تدعـ اإلدانة، كىذا يؤدم إلى تكفير 

 الكقت كالجيد عمى القضاء.
إنو ييعد ضمانان لممجتمع كالمتيـ معان، حيث يؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة، كما ييمٌكف  -ٓ

ذات الكقت ييعد ضمانان لمبرمء، فبل يبقى طكيبلن في  المتيـ مف الدفاع عف نفسو، كفي
 مكقؼ االتياـ.

 : نطاق التحقيق البتدائي:ثالثاً 
بما أف التحقيؽ االبتدائي ييدؼ إلى الكشؼ عف حقيقة الكاقعة اإلجرامية، بكاسطة جمع 

لمكشؼ  األدلة التي تفيد نسبة الجريمة إلى مرتكبيا، فإنو يتسع ليشمؿ كافة اإلجراءات البلزمة
عف الحقيقة، كيتسع أيضان لؤلكامر التي تصدر نتيجةن ليذه اإلجراءات  كالتصرؼ في التحقيؽ 

 .(ُ)باإلحالة إلى المحكمة المختصة أك إصدار قرار بأال كجو إلقامة الدعكل الجزائية
لذلؾ، فإف النيابة العامة تباشر اإلجراءات التي تستيدؼ بيا كشؼ الحقيقة بكصفيا 

، كتباشر إجراءات التصرؼ في الدعكل الجزائية بكصفيا سمطة اتياـ، أم ككيؿ سمطة تحقيؽ
 .(ِ)عف المجتمع في مباشرة الدعكل الجزائية

كقد خصص المشرع إلجراءات التحقيؽ كالتصرؼ فيو الباب الثالث مف الكتاب الثاني 
 (.ِِّ -ُُٓمف قانكف اإلجراءات الجزائية )المكاد 

 لتحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة:: الجية المختصة بارابعاً 
 عمى الحاالت ىذه مثؿ في أقدر فيي ،(ّ)الجزائية المتخصصة النيابةتقـك بيذه المرحمة 

 برأم كالخركج العدالة، كمبدأ العامة لممصمحة كفقان  بينيا كالمكازنة المختمفة الظركؼ تقدير
 .عدميا مف الجزائية الدعكل بإقامة سديد

  

                                  
 . ْٔٗص، : مرجع سابؽالجندم حسني( (ُ
 كما بعدىا.  ُِٖشرح قانكف اإلجراءات الجزائية، القسـ الثاني، مرجع سابؽ، ص  :( د. مطير عمي صالح أنقع(ِ
 إ.ج.م( عمى أنو: "النيابة العامة ىي صاحبة الكالية في تحريؾ الدعكل الجزائية كرفعيا ُِث نصت المادة )ي( حّ)

 ".كمباشرتيا أماـ القضاء
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 الجاىٕ املطلب
 إجساٛات التحكٔل االبتداٜٕ يف اجلساٜه املاض٘ بأمً الدّل٘

التشريع  في الدكلة بأمف الماسة الجرائـ في التحقيؽ إجراءات سنتناكؿ في ىذا المطمب
، كذلؾ العسكرية ، كقانكف اإلجراءات الجزائيةالجزائية اإلجراءات قانكفاليمني في كؿو مف 
 عمى النحك اآلتي:

 )العام(:  الجزائية اإلجراءات قانون في الدولة بأمن الماسة الجرائم في التحقيق إجراءات: أولً 
ا قانكنية خاصة تطبؽ في مجاؿ التحقيؽ عمى  ال يكجد في التشريع اليمني نصكصن
الجرائـ الماسة بأمف الدكلة، بؿ تطبؽ القكاعد العامة المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات 

 ـََِٗ لسنة( ُُّ) رقـ األعمى القضاء مجمس قرار( مف ٔالجزائية، كىذا ما أكدتو الفقرة )
 إ.ج.م( بأف ُُٔكقد قررت المادة ) .(ُ)المتخصصة الجزائية المحاكـ كتنظيـ إنشاء بشأف
 أف كلو القانكف عمييا ينص التي االختصاصات ككافة كاالدعاء التحقيؽ سمطة العاـ لمنائب
 مف لذلؾ يندب مف أك العامة النيابة أعضاء أحد بكاسطة أك بنفسو التحقيؽ سمطة يباشر
كنظران لخطكرة الجرائـ الماسة بأمف الدكلة فقد تـ إنشاء  .القضائي الضبط مأمكرم أك ةالقضا

نيابات جزائية متخصصة إلى جانب المحاكـ الجزائية المتخصصة، بمكجب قرار مجمس 
 القضاء األعمى السالؼ ذكره، كالذم حدد اختصاصاتيا في النظر كالفصؿ في الجرائـ اآلتية:

 جرائـ الحرابة. -ُ
 جرائـ االختطاؼ. -ِ
 القرصنة البحرية أك الجكية. جرائـ -ّ
 جرائـ اإلتجار بالمخدرات أك تركيجيا. -ْ
جرائـ اإلضرار كاإلتبلؼ كالحريؽ كالتفجيرات التي تقع عمى أنابيب النفط كالغاز  -ٓ

 كالمنشآت كالمرافؽ النفطية كاالقتصادية ذات النفع العاـ.
ة أك منظمة أك جرائـ سرقة كسائؿ النقؿ العاـ كالخاصة التي تقـك بيا عصابات مسمح -ٔ

 التي تتـ مف فرد أك أكثر بالقكة.
 جرائـ االشتراؾ في عصابة لمتعدم عمى أراضي كممتمكات الدكلة كالمكاطنيف. -ٕ
 الجرائـ الماسة بأمف الدكلة كالجرائـ ذات الخطر العاـ. -ٖ
 جرائـ االعتداء عمى أعضاء السمطة القضائية أثناء أداء كظيفتيـ أك بسببيا. -ٗ
 ى الشيكد.جرائـ االعتداء عم -َُ

كالسبب في إنشاء تمؾ المحاكـ كالنيابات الجزائية المتخصصة، يرجع إلى أف الجرائـ التي 
 مف، لككنيا تيعد كالمحاكمة التحقيؽ حيث مفكردت في قرار اإلنشاء تتطمب االستعجاؿ 

                                  
َ، 1222/ ِا٠ٛ/ 32٘ـ، اٌّٛافك 2432/ جّاز شأٟ/ 7فٟ اٌجط٠سج اٌطؼ١ّح، اٌؼسز اٌؼاشط، اٌظازض تراض٠د  ( ذُ ٔشط2ٖ)

 اٌجّٙٛض٠ح ا١ّٕ١ٌح، طٕؼاء. 
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كبالرغـ مف اختصاص النيابة العامة بالنظر كالتحقيؽ  .(ُ)الدكلة بكياف لمساسيا الجرائـ أخطر
قٌيد حقيا في  اليمنيفي جميع الجرائـ  بما فييا الجرائـ الماسة بأمف الدكلة إال أف المشرع 

 خارج الدكلة أمف عمى الكاقعة الجرائـ مف جريمة ارتكب مف عمى الجزائية الدعكل تحريؾ
 .العقكبة كاستكفى الخارج في المتيـ محاكمة سبؽ قد يككف بأال اليمنية الجميكرية إقميـ

 :يمي ما القيد ىذا عمى كيبلحظ
 فإذا. الفعؿ عمى العقاب عدـ عمى المبنية القانكنية البراءة حاالت عمى يسرم ال إنو -ُ

 جريمة عدتي  ال اليمني العقكباتالجرائـ ك  لقانكف اكفقن  جريمة تشكؿ التي األفعاؿ كانت
 ىذه في المتيـ براءة فإف األفعاؿ، فييا ارتكبت التي الدكلة في العقكبات لقانكف اكفقن 

 .اليمني القضاء أماـ محاكمتو دكف تحكؿ ال الدكلة
 فإف منيا جزء أك العقكبة عف عفك صدر ثـ معينة بعقكبة المتيـ عمى حكـ صدر إذا -ِ

 .اليمني القضاء أماـ محاكمتو إعادة مف يمنع ال ذلؾ
 : إجراءات التحقيق في الجرائم الماسة بأمن الدولة في قانون اإلجراءات الجزائية العسكرية: ثانياً 

ـ بشأف اإلجراءات الجزائية العسكرية ُٔٗٗ( لسنة ٕبٌيف المشرع اليمني في القانكف رقـ )
منػػػو، حيػػػث  (ُِ)الجيػػػة المختصػػػة بػػػالتحقيؽ فػػػي الجػػػرائـ الكاقعػػػة مػػػف العسػػػكرييف فػػػي المػػػادة 

 األعضػػاء مػػف عػػدد يعاكنػػو العسػػكرم العػػاـ المػػدعي العسػػكرية النيابػػة يتػػكلى" نصػػت عمػػى أنػػو:
 كالتعميمات القانكف بيذا مياميـ ممارسة في االلتزاـ كعمييـ لمجميكرية العاـ لمنائب كيخضعكف
كيتكلى كظيفػة المػدعي العػاـ العسػكرم  ."العاـ النائب عف الصادرة كاإلدارية الفنية كالمنشكرات

مػػدير دائػػرة القضػػاء العسػػكرم، كقػػد اشػػترط المشػػرع فػػي المػػدعي العػػاـ العسػػكرم أف يكػػكف مػػف 
كيتػػػكلى كظيفػػػة  .(ِ)عميػػػد عػػػف رتبتػػػو تقػػػؿ ال أف عمػػػى ،كاألمػػػف المسػػػمحة القػػػكات ضػػػباطبػػػيف 

 عػػػف رتبػػػتيـ تقػػػؿ ال أف عمػػػى ،كاألمػػػف المسػػػمحة القػػػكات ضػػػباط أعضػػػاء النيابػػػة العسػػػكرية مػػػف
 ككافػػػة كاالدعػػػاء كاإلحالػػػة التحقيػػػؽبػػإجراءات  العسػػػكرم العػػػاـ لمػػػدعيكيقػػػـك ا .(ّ)(أكؿ مػػبلـز)

 بنفسػو التحقيؽ سمطة يباشر أف كلوالمشار إليو آنفنا،  القانكف عمييا ينص التي االختصاصات
  .العسكرية النيابة أعضاء أحد بكاسطة أك

 ىػػػذا كفػػػؽ ليػػػا المخكلػػػة االختصاصػػػات إلػػػى باإلضػػػافة - العسػػػكرية النيابػػػة تمػػػارسكمػػػا 
كألنػػو لػػـ يػػنص  .(ْ)العػػاـ القػػانكف فػػي العامػػة لمنيابػػة الممنكحػػة كالسػػمطات الكظػػائؼ - القػػانكف

عمى إجراءات خاصة في التحقيؽ في الجرائـ الماسػة بػأمف الدكلػة الكاقعػة مػف العسػكرييف فإنػو 
 .(ٓ)يتـ تطبيؽ القكاعد العامة المقررة في قانكف اإلجراءات الجزائية

                                  
 ِٚا تؼس٘ا.  22( حٛي ٘صا اٌّٛضٛع ٠ُٕظط: ز. وٕعج حطشٟ: ِطجغ ؼاتك، ص2)

 ا١ٌّٕٟ. ( ِٓ لأْٛ اإلجطاءاخ اٌجعائ١ح اٌؼؽىط٠ح13( ٘صا ِا لطضذٗ اٌّازج )1)

 ( ِٓ لأْٛ اإلجطاءاخ اٌجعائ١ح اٌؼؽىط٠ح ا١ٌّٕٟ.14( ٘صا ِا لطضذٗ اٌّازج )3)

 ( ِٓ لأْٛ اإلجطاءاخ اٌجعائ١ح اٌؼؽىط٠ح ا١ٌّٕٟ.12( ٘صا ِا لطضذٗ اٌّازج )4)

 .453َ، ص1223( ز. ِطٙط ػٍٟ طاٌح أٔمغ: جطائُ اٌر١أح اٌؼظّٝ فٟ اٌرشط٠غ ا١ٌّٕٟ، زاض إٌٙضح اٌؼطت١ح، اٌما٘طج، 5)
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 انثانث ادلثحث
 انذٔنح تأيٍ ادلاسح اجلشائى يف احملاكًح إجشاءاخ

 تمييــد وتقسيـم:
األصؿ أف المحاكـ العادية ىي صاحبة الكالية بالفصؿ في جميع الجرائـ، إال أنو نظران 
لخطكرة ىذه الجرائـ فقد أينشئت في بعض الدكؿ محاكـ استثنائية متخصصة لمفصؿ في ىذه 

 نيبيف ذلؾ في مطمبيف، عمى النحك اآلتي:لجرائـ، ا
 املطلب األّل

 بأمً الدّل٘احملانه املختص٘ بيظس اجلساٜه املاض٘ 
بعض التشريعات المقارنة لـ تيحدد محاكـ متخصصة لمنظر في الجرائـ الماسة بأمف 
نما جعمت االختصاص فييا لممحاكـ العادية، أما البعض اآلخر مف التشريعات فقد  الدكلة، كا 

 جعمت النظر فييا لمحاكـ استثنائية متخصصة.
تكر: "القضاء كحدة متكاممة كييرتب ( مف الدسَُٓففي الجميكرية اليمنية نصت المادة )

القانكف الجيات القضائية كدرجاتيا كييحدد اختصاصاتيا كما ييحدد الشركط الكاجب تكافرىا 
جراءات تعييف القضاة كنقميـ كترقيتيـ كالضمانات األخرل  فيمف يتكلى القضاء كشركط كا 

 .الخاصة بيـ كال يجكز إنشاء محاكـ استثنائية بأم حاؿ مف األحكاؿ"
 إنشاء يجكز ال -أ": (ُ)قانكف السمطة القضائية اليمني عمى أنومف  (ٖ) مادةكنصت ال

 كزير مف اقتراح عمى بناءن  األعمى القضاء مجمس مف بقرار يجكز - ب .استثنائية محاكـ
 ذلؾ إلى الحاجة دعت متى المحافظات في متخصصة ابتدائية قضائية محاكـ إنشاء العدؿ
/أ( مف قانكف السمطة القضائية، نجد أنيا ٖكبالتأمؿ في نص المادة ) ."النافذة لمقكانيف كفقان 

( مف الدستكر، فقد أكدت عمى عدـ جكاز إنشاء محاكـ ََُتتكافؽ مع نص المادة )
 ابتدائية قضائية محاكـ إنشاء استثنائية، إال أف المشرع في الفقرة )ب( مف المادة ذاتيا أجاز

، كاشترط لذلؾ النافذة لمقكانيف كفقان  ذلؾ إلى الحاجة دعت متى المحافظات في متخصصة
 .العدؿ كزير مف اقتراح عمى بناءن  األعمى القضاء مجمس مف قرارضركرة صدكر 

ا عف نطاؽ  كالمبلحظ أف االستثناء الكارد في الفقرة )ب( السالؼ ذكرىا ال ييعد خركجن
نما ييعد ذ لؾ مف باب التنظيـ، بيدؼ سرعة القضاء العادم أك إخبلالن بكحدة القضاء، كا 

 الفصؿ في القضايا المعركضة كفؽ القكاعد اإلجرائية العامة.
عماالن لما كرد في الفقرة )ب( السالؼ ذكرىا فقد أينشئت محاكـ جزائية متخصصة   كا 

 المحاكـ كتنظيـ إنشاء بشأف ـََِٗ لسنة( ُُّ) رقـ األعمى القضاء مجمس قرار بمكجب
 لمنظر كالفصؿ في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة كغيرىا مف الجرائـ. ،المتخصصة الجزائية

                                  
 ـ بشأف السمطة القضائية اليمني.ُُٗٗ( لسنة ُ( القانكف رقـ )ُ)
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 : الدولة في العليا التنفيذية السلطة وظائف شاغليالمحكمة المختصة بمحاكمة  -
 .ُ()(الدستكرية الدائرة) العميا المحكمةتختص بمحاكمة ىذه الفئة عف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة 

 المحكمة المختصة بمحاكمة منتسبي القوات المسلحة:  -

أناط المشرع اليمني االختصاص بمحاكمة منتسبي القكات المسمحة عف الجرائـ الماسة 
 الجزائية اإلجراءات لقانكف كفقنابأمف الدكلة الكاقعة منيـ إلى المحاكـ االبتدائية العسكرية، 

كىذه المحاكـ ال تخرج عف ككنيا نكعنا مف  ة،العسكري كالعقكبات الجرائـ كقانكف العسكرم
المحاكـ العادية، تختص بالفصؿ في الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف الجرائـ كالعقكبات 

، حيث (إ.ج.ع.م ْٗ) مادةال العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصيا المكاني، كىذا ما بٌينتو
 المنصكص الجرائـ جميع في فصؿبال العسكرية االبتدائية المحكمة تختص" نصت عمى أنو:

 ".المحمي اختصاصيا دائرة في تقع التي العسكرية كالعقكبات الجرائـ قانكف في عمييا
كبالتأمؿ في نص المادة السابقة، يتبيف أف المشرع قد قصد أف اختصاص المحاكـ 

كانت  العسكرية يتحدد إذا كانت الجرائـ مرتكبة داخؿ اإلطار الجغرافي لمجميكرية، أما إذا
الجرائـ قد ايرتكبت خارج الجميكرية فيتحدد االختصاص فييا كفقنا لمقكاعد العامة في قانكف 

 .(ِ)اإلجراءات الجزائية
( مف قانكف الجرائـ ّكيظير االختصاص الشخصي لممحاكـ العسكرية في نص المادة )

 : القانكف ىذا ألحكاـ يخضعكالعقكبات العسكرية، كالتي نصت عمى أنو: "
 . المسمحة القكات كجنكد صؼ كضباط طضبا -أ 
 .التعبئة أثناء العاـ لبلحتياط كالمستدعكف اإللزامية الكطني الدفاع خدمة مجندك -ب 
 .العسكرية التدريب كمراكز كالمدارس كالمعاىد الكميات طمبو -ج 
 خاصة أك عامة خدمة لتأدية النافذة كالتشريعات لمدستكر كفقان  تنشأ عسكرية قكات أية -د 

 .كقتيو أك
 .المسمحة القكات في يعممكف الذيف المدنيكف -ق 
 .الحرب أسرل -ك 
 إذا إال الجميكرية أراضي في يقيمكف كانكا إذا بيـ الممحقكف أك الحميفة القكات عسكريك -ز 

 ". ذلؾ بخبلؼ تقضي دكلية أك خاصة اتفاقيات أك معاىدات ىناؾ كانت

                                  
ـ بشأف إجراءات اتياـ كمحاكمة شاغمي كظائؼ السمطة ُٓٗٗ( لسنة ٔ/د(، مف القانكف رقـ )ِالمادة ) أشارتىذا ما  (ُ)

 .التنفيذية العميا في الدكلة
 القانكف ىذا يسرم ماحيث نصت عمى أنو: ".. ك ،اليمنيالجرائـ كالعقكبات ( مف قانكف ّالمادة ) إليو( ىذا ما أشارت ِ)

 ."الجزائية اإلجراءات لقانكف كفقان  بيا اليمنية المحاكـ كتختص الدكلة إقميـ خارج تقع التي الجرائـ عمى
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االختصاص النكعي في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة لممحاكـ العسكرية فقد بٌينتو المادة  أما
 ىذا أحكاـ تسرم( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات العسكرية اليمني، حيث نصت عمى أنو: "ْ)

 ة:اآلتي الجرائـ إحدل يرتكب مف كؿ عمى القانكف
 أك السفف أك المصانع أك المؤسسات أك الثكنات أك المعسكرات أك القكاعد في تقع التي الجرائـ-أ

 .المسمحة القكات لصالح العسكريكف يشغميػا التي المحبلت أك األماكف أك المركبات أك الطائرات
 .المسمحة القكات كأسرار ككثائؽ كذخائر كأسمحو كميمات معدات عمى تقع التي الجرائـ-ب
 أعماؿ تأديتيـ بسبب كقعت متى ألحكامو الخاضعيف األشخاص مف ترتكب التي الجرائـ-ج

 ."ألحكامو الخاضعيف مف ضدىـ أك اقانكنن  يمتمكو ممف صادر تكميؼ عف كظائفيـ
 الجنائي المشرع أخذكفيما يتعمؽ بآلية تطبيؽ النص الجنائي عمى ىذه الجرائـ، فقد 

 إقميمية مبدأ األساسي، المبدأ مف كاستثناء -( ُ)بشأنيا الجنائي النص ةيعين بمبدأ اليمني
، حيث نصت المادة الدكلة كياف عمى كبيرنا اخطرن  تشكؿ الجرائـ ىذه لككف -الجنائي النص

 إقميـ خارج ارتكب يمني كؿ بمحاكمة اليمنية المحاكـ تختصعمى أنو: " (إ.ج.م ِْٕ)
 قانكف مف (الثاني الكتاب مف األكؿ الباب) في عميو نص مما الدكلة بأمف مخمة جريمة الدكلة

 يسرم كمامف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني عمى أنو: "..  (ّ)..". كنصت المادة  العقكبات
 لقانكف اكفقن  بيا اليمنية المحاكـ كتختص الدكلة إقميـ خارج تقع التي الجرائـ عمى القانكف ىذا

( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات العسكرم اليمني عمى ٓ) مادةكنصت ال. "الجزائية اإلجراءات
 فاعبلن  يجعمو عمبلن  الجميكرية خارج رتكبا القانكف ىذا حكاـأل خاضع شخص كؿأنو: "
 لـ كلك أحكامو بمقتضى يعاقب القانكف ىذا في الكاردة الجرائـ مف جريمة في اشريكن  أك اأصمين 
كبمطالعة نصكص المكاد السابقة، نجد أف المحاكـ  ".فيو كقعت الذم البمد قانكف عمييا يعاقب

اليمنية تختص بمحاكمة كؿ يمني ارتكب جريمة مف الجرائـ الماسة بأمف الدكلة في الخارج، 
ا عمى األصؿ باختصاص المحاكـ اليمنية بالقضايا الكاقعة في النطاؽ اإلقميمي  كىذا خركجن

ئـ الماسة بأمف الدكلة مف جية الخارج لمدكلة. كالسبب في ىذا الخركج، يرجع إلى أف الجرا
تيشكؿ خطكرة بالغة عمى أمف الدكلة، ككنيا مف جرائـ الخيانة العظمى. كلـ يكتًؼ المشرع 

حتى كلك اكتسب الجنسية  ،بذلؾ، بؿ أنو أسند لممحاكـ اليمنية االختصاص بمحاكمة الجاني
 .(ِ)اليمنية بعد ارتكاب أية جريمة مف ىذه الجرائـ

 
                                  

بمبدأ عينية النص الجنائي: أف يمتد تطبيؽ ىذا النص إلى خارج إقميـ الدكلة، ليطبؽ عمى الجرائـ التي تيرتكب  ( ييقصدُ)
مرجع  :د. أبراىيـ محمكد المبيدم لممزيد يينظر: خارج ىذا اإلقميـ، ذلؾ لما تيشكمو مف تيديد كضرر لمصالحيا األساسية.

 .ُّٔسابؽ، ص
حتى كلك اكتسب الجاني الجنسية اليمنية  ،مى أنو: "تسرم أحكاـ المكاد الثبلث السابقةع إ.ج( ِْٖ( حيث نصت المادة )ِ)

 بعد ارتكاب الفعؿ المسند إليو".
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 الجاىٕ املطلب
 إجساٛات حمانن٘ مستهيب اجلساٜه املاض٘ بأمً الدّل٘

 بعد رفعيا إلييا مف النيابة العامة، في التيمة النيائي بالتحقيؽ المختصة تقـك المحكمة
 عبلنية  كتمتـز بإتباعيا أيان كاف نكع ىذه المحكمة لتيكتتقيد بمجمكعة مف القكاعد العامة ا

 لخصـككحؽ ا ،(ّ)إجراءات المحاكمة تدكيفك  ،(ِ)كاستمراريتيا اإلجراءات شفكيةك  ،(ُ)المحاكمة
 .(ٓ)الدعكل بحدكد المحكمة تقيد، ك (ْ)في حضكر الجمسات

ا بمراعاة كافة القكاعد المقررة لئلثبات، كمتى انتيت إجراءات كما أف المحاكـ تتقيد أيضن 
درجاتيا البد  بلؼاختعمى أف المحاكـ عمى . نظر الدعكل أماـ المحاكـ فإنيا تصدر حكميا

حتى يترتب عمى ذلؾ سبلمة الحكـ  ،كأف تسمؾ الطرؽ السميمة فيما تتخذه مف إجراءات
ال كاف الحكـ باطبلن   .الصادر منيا، كا 

 إجراءاتكفيما يمي نبيف إجراءات المحاكمة في قانكف اإلجراءات الجزائية اليمني، كقانكف 
 ، كما يمي:الدكلة في العميا التنفيذية السمطة كظائؼ شاغمي كمحاكمة اتياـ
 : إجراءات المحاكمة في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني:أولً 

لـ ييحدد قانكف اإلجراءات الجزائية اليمني إجراءات خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائـ 
 الجزائية لالدعاك  كؿ عمى تنطبؽ التي العادية اإلجراءاتالماسة بأمف الدكلة، بؿ تطبؽ عمييا 

األكلية لممحاكمة،  جراءاتإ.ج.م( اإل ُ/ّْٔ) المادةبٌينت كقد  طبيعتيا، أك نكعيا كاف ميما
 :عمى النحك اآلتي

 لمحكمة المكضكع محتكيان عمى كافة األكراؽ بلن تسمـ النيابة العامة ممؼ القضية كام -ُ
 كاألدلة كالتقارير لمساعدتيا عمى التصرؼ في القضية.

بالممؼ كمحتكياتو لمندكب النيابة  استبلـكاتب المحكمة المختص أف يعطي  عمى -ِ
محتكيات الممؼ المقابؿ الذم لدل النيابة العامة لممطابقة  اعتمادالعامة عمى أف يتـ 

 .(ٔ)..."عمى األصؿ لضماف الحفظ
 
 

                                  
 إ.ج.م(. ِّٔ( أشارت إلى ذلؾ المادة )ُ)
 إ.ج.م(. ّٕٔ -ّْٔ( أشارت إلى ذلؾ المادة )ِ)
 إ.ج.م(. َِّ( أشارت إلى ذلؾ المادة )ّ)
 إ.ج.م(. ُّٕ -ُّٓ( أشارت إلى ذلؾ المادة )ْ)
 إ.ج.م(. ّٓٔ( أشارت إلى ذلؾ المادة )ٓ)
 (.إ.ج.م ّ/ّْٔ) ( المادة(ٔ
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ما "يطبؽ ما جاء في قانكف المرافعات باإلضافة إلى  نو:أ( عمى إ.ج ّْٕ) نصت المادةك 
 سير اإلجراءات عمى النحك اآلتي: إ.ج( ّْٔ – ّْٖ) سيأتي في المكاد التالية"، كقد بينت المكاد

: كىـ: النيابة العامة كالمتيـ كالمدعي الشخصي،  -ُ التأكد مف حضكر الخصـك
 .كالمدعي المدني كالمسئكؿ عف الحقكؽ المدنية

 .كبياناتو الشخصية اسموسؤاؿ المتيـ عف  -ِ
 .تبلكة التيمة -ّ
 .تكضح النيابة العامة أسباب االتياـ ككقائع الدعكل -ْ
 يقـك المدعي الشخصي بتكضيح أسباب االتياـ. -ٓ
 ؽ.إذا أنكر المتيـ أك رفض اإلجابة أك لـ تقتنع المحكمة باعترافو تبدأ في التحقي -ٔ
ٕ- .  االستماع إلى مرافعات الخصـك
 .إصدار القرار بإقفاؿ باب المرافعة -ٖ
صدار الحكـ.  -ٗ  المداكلة كا 

 :الدولة في العميا التنفيذية السمطة وظائف شاغمي ومحاكمة اتيام: إجراءات نياً ثا
 كظائؼ شاغمي كمحاكمة اتياــ بشأف إجراءات ُٓٗٗ( لسنة ٔرقـ ) قانكفحدد ال

(، ِٕ - ٓإجراءات خاصة لمحاكمة ىذه الفئة في المكاد ) الدكلة في العميا التنفيذية السمطة
 عمى النحك اآلتي:

 عمؿ بأم أك الدستكر خرؽ أك العظمى بالخيانة نائبو أك الجميكرية رئيس إتياـ يككف -ُ
 النكاب، مجمس أعضاء نصؼ مف يقدـ طمب عمى بناءن  الببلد كسيادة استقبلؿ يمس
 إلى إحالة االتياـ قرار كيعتبر ،االتياـ تؤيد بأدلة امشفكعن  المجمس رئيس إلى كذلؾ

 . المجمس أعضاء ثمثي بمكافقة المختصة المحكمة
 نائبو أك الجميكرية رئيس باتياـ النكاب مجمس أعضاء نصؼ مف الطمب تقديـ فكر -ِ

 رئاسة ىيئة تقـك لمتحقيؽ الكزراء مجمس بإحالة المجمس أعضاء خمس طمب عند أك
  .مستعجمة بصفة فيو لمبت المجمس عمى المكضكع بعرض النكاب مجمس

 أعضائو بيف مف أعضاء خمسة مف ةمككن مؤقتة خاصة لجنة تشكيؿ المجمس يتكلى -ّ
 إلى باإلضافة المباشر السرم االقتراع طريؽ عف الخبرات أك التخصصات ذكم مف
 عمى االتياـ طمب أدلة كتقييـ فحص لتتكلى كذلؾ ،كالقانكنية الدستكرية الشئكف لجنة
 .االتياـ طمب إحالة تاريخ مف أسبكع خبلؿ المجمس إلى تقريرىا المجنة تقدـ أف

 بأغمبية المجمس أقر فإذا االتياـ مكضكع حكؿ المجنة رأل مناقشة المجمس يتكلى -ْ
 المختصة. المحكمة إلى إحالة المجمس قرار أعتبر االتياـ طمب أعضائو ثمثي
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 خبلؿ طارئ اجتماع لعقد استدعائو كجب المجمس إجازة فترة في االتياـ طمب قدـ إذا -ٓ
 . االتياـ طمب تقديـ مف أسبكع

 عما المحاكمة أك التحقيؽ إلى نكابيـ أك الكزراء أك نكابو أك الكزراء رئيس إحالة يككف -ٔ
 رئيس مف قرار عمى بناءن  بسببيا أك كظائفيـ أعماؿ تأدية أثناء جرائـ مف منيـ يقع

 و. أعضائ ثمثي كمكافقة النكاب مجمس أعضاء خمس مف اقتراح أك الجميكرية
 القرار مف بنسخو لممحاكمة أك لمتحقيؽ أحيؿ مف أك التيمو ضده تكجو مف يبمغ -ٕ

 تاريخ مف أسبكع خبلؿ المختصة المحكمة أماـ لممثكؿ العاـ النائب طريؽ عف كيحاؿ
ذا الببلغ تسميمو  اإلحالة أك االتياـ بقرار إببلغو يتـ الكطف خارج المتيـ كاف كا 
 لمتحقيؽ المثكؿ عميو الحالة ىذه كفي المختصة الجية بكاسطة المحاكمة أك لمتحقيؽ

 .الببلغ تسميمو تاريخ مف أسبكعيف خبلؿ المحاكمة أك
 عف يكقؼ القانكف ىذا ألحكاـ اكفقن  الجميكرية رئيس ضد االتياـ قرار صدر إذا -ٖ

 يبت حتى ،بو منكط آخر رسمي عمؿ أم أك لمجميكرية كرئيس عممو مياـ مزاكلة
 الحكـ صدر فإذا ا،يكمن  ستيف تتجاكز ال لمدة بعممو نائبو يقـك أف عمى أمره في

ذا ،الدستكر ألحكاـ اطبقن  لو اخمفن  أنتخب باإلدانة  الجميكرية رئيس نائب المتيـ كاف كا 
  .ضده المكجية التيمة بشأف يبت حتى ،عممو مزاكلة عف يكقؼ

 محميما تحؿ القانكف ىذا ألحكاـ اكفقن  كنائبو الجميكرية لرئيس االتياـ تكجيو حالة في -ٗ
 كؿ كفي المختصة، المحكمة حكـ صدكر حتى ،النكاب مجمس رئاسة ىيئة امؤقتن 

 مف ألكثر كنائبو الجميكرية رئيس بمياـ القياـ المجمس رئاسة لييئة يجكز ال األحكاؿ
 .ايكمن  ستيف

 بجميع امصحكبن  المختصة المحكمة إلى االتياـ قرار إحالة النكاب مجمس ىيئة عمى -َُ
 صدكر تاريخ مف أياـ خمسة يتجاكز ال مكعد في لبلتياـ المؤيدة كالمستندات األكراؽ
 االتياـ قرار مكضكع حكؿ المحاكمة إجراءات المحكمة تبدأ أف عمى المجمس قرار
 داخؿ المتيـ كاف إذا االتياـ قرار تسمميا تاريخ مف أياـ عشرة يتجاكز ال مكعد خبلؿ

 . الكطف خارج المتيـ كاف إذا ايكمن  عشريف كخبلؿ الكطف،
 بإحالة المتعمؽ المجمس بقرار الجميكرية رئيس إببلغ النكاب مجمس رئاسة ىيئة عمى -ُُ

 مف أياـ ثبلثة خبلؿ لمتحقيؽ نكابيـ أك الكزراء أك نكابو أحد أك الكزراء مجمس رئيس
  .القرار صدكر تاريخ

 عف امكقكفن  الفصؿ ىذا ألحكاـ اكفقن  المحاكمة أك التحقيؽ إلى أحيؿ مف كؿ يعتبر -ُِ
لى اإلحالة كقت مف ااعتبارن  الرسمي عممو مياـ مزاكلة  اطبقن  أمره في الفصؿ يتـ أف كا 
  .القانكف ىذا ألحكاـ
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 ستنعقد التي كالمكاف كالمكعد المحكمة إلى بإحالتو المتيـ إعبلف العامة النيابة تتكلى -ُّ
 . القانكف ىذا في عمييا المنصكص المكاعيد كبمراعاة المحكمة فيو

كغير قابؿ  الثمثيف، كيككف الحكـ نيائيان تصدر المحكمة المختصة أحكاميا في أغمبية  -ُْ
لمطعف فيو بأم طريؽ مف طرؽ الطعف، كيحؽ قبكؿ طمب التماس مف المحكـك عميو 
أك مف ينكب عنو في األحكاـ الصادرة باإلدانة، كيراعى في مدة تقديـ طمب االلتماس 

دلة ما كرد في قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أف يتضمف االلتماس األسباب أك األ
التي استجدت بعد صدكر الحكـ كيقدـ الطمب إلى المحكمة المختصة، فإذا قضت 

 .بقبكلو أعيدت المحاكمة مف جديد
أماـ المحكمة ثبلثة مف أعضاء مجمس النكاب مف ذكم  االتياـيقـك بكظيفة  -ُٓ

التخصصات الشرعية كالقانكنية ينتخبيـ المجمس باالقتراع السرم المباشر باألغمبية 
لعدد أعضاء المجمس كيجكز أف يعاكنيـ أحد أعضاء النيابة العامة ال يقؿ  المطمقة

  .عمى طمب المجمس كذلؾ بناءن  ،مستكاه الكظيفي عف محاـ عاـ
كلممحكمة أف تقرر جعميا سرية إذا اقتضت المصمحة العامة  عمنية،جمسات المحكمة  -ُٔ

 .ذلؾ
في مرحمة التحقيؽ أك المحاكمة بكافة الحقكؽ كالضمانات المقررة  سكاءن يتمتع المتيـ  -ُٕ

 . ألحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية لمدفاع كفقان 
بنفسو أك عف طريؽ محاـ يتكلى ذلؾ شريطة أف يككف  سكاءن لممتيـ الحؽ في الدفاع  -ُٖ

 . مف المحاميف المجازيف لممرافعة أماـ المحكمة
التالية لصدكر الحكـ  كحضر خبلؿ ستيف يكمان إذا صدر الحكـ في غياب المتيـ  -ُٗ

ذا فرٌ  المتيـ أثناء نظر الدعكل أك أمتنع عف الحضكر بعد  أعيدت المحاكمة، كا 
 . ف الحكـ يككف حضكريان إإعبلنو ف

ا لسمطات التحقيؽ كيتبع أماميا يككف لممحكمة السمطات كالصبلحيات المقررة قانكنن  -َِ
كذلؾ بما ال  ،قانكف اإلجراءات الجزائية القكاعد كاإلجراءات المنصكص عمييا في

 .يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف
تختص المحكمة بمحاكمة الفاعميف األصمييف مع المتيـ أك شركائو، كما تختص  -ُِ

 .التيـ المرتبطة بالتيمة المنظكرة أماـ المحكمة المختصة بنظر
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 اخلــاتـًـــح
 (1)(نَِّسيَنآ َأْو َأْخَطْؤَناْن ِإاِخْذَنا َربََّنا اَل ُتَؤ) :قال تعالى

الحمد هلل الذم أعانني عمى إنجاز ىذا البحث، المكسـك بػ: "المكاجية اإلجرائية لمجرائـ 
الماسة بأمف الدكلة في التشريع اليمني"، كيمكف حصر أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت 

 إلييا، عمى النحك اآلتي: 
 : النتائج: أولً 

 ث إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:خمصت في نياية البح
تعدد القكانيف اإلجرائية التي تبيف اإلجراءات الكاجب اتباعيا في الجرائـ الماسة بأمف  -ُ

 الدكلة في التشريع اليمني.
يسير نحك تشديد اإلجراءات القانكنية  –كمعظـ المشرعيف  –إف اتجاه المشرع اليمني  -ِ

في مكاجية الجرائـ الماسة بأمف الدكلة  كخاصة الكاقعة مف جية الخارج  كما ىك 
 نيجو في تشديد العقكبة. 

 عف لمكشؼ البلزمة اإلجراءات اتخاذ تتعدل ال القضائي الضبط إف إجراءات -ّ
 ثبكت مف التحقؽ أك ؿدلي عف بحثان  تستيدؼ ال اإلجراءات كىذه كمرتكبيا، الجريمة
 بالرغـ مف خطكرة الجرائـ الماسة بأمف الدكلة. الجريمة،

نما الدكلة، بأمف الماسة الجرائـ في بالتحقيؽ خاصة عدـ كجكد نصكص قانكنية -ْ  كا 
 قانكف اإلجراءات الجزائية. في المقررة العامة القكاعد تيطبؽ

 جرائـ مرتكبي لمحاكمة خاصة إجراءات اليمني الجزائية اإلجراءات قانكف ييحدد لـ -ٓ
 الدعاكل كؿ عمى تنطبؽ التي العادية اإلجراءات عمييا تطبؽ بؿ الدكلة، أمف

 طبيعتيا. أك نكعيا كاف ميما الجزائية
تمتاز إجراءات التحقيؽ كالمحاكمة في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة بالصفة  -ٔ

 الدكلة. كياف المستعجمة، بسبب خطكرتيا الكبيرة عمى
كما ىك  – ةييعتبر إنشاء محاكـ جزائية متخصصة مف قبيؿ المحاكـ االستثنائي ال -ٕ

نما تيعد محاكـ عادية متخصصة، فالقضاء –معمكؿ في بعض الدكؿ   كحدة كا 
 كفقنا لمدستكر. متكاممة

  

                                  
 (.ِٖٔاآلية: ) :( سكرة البقرةُ)
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 : التوصيات: ثانياً 
 حث إلى مجمكعة مف التكصيات، أىميا: اخمص الب

المشرع بتكحيد القكاعد اإلجرائية لمكاجية الجرائـ الماسة بأمف الدكلة، مف  أكصي -ُ
خبلؿ جمع النصكص المتناثرة في التشريعات المختمفة ككضعيا في تشريع كاحد، 
بحيث يستكعب كؿ الحاالت التي أكردتيا التشريعات اإلجرائية األخرل  فميس الميـ 

نما الميـ أف تككف الن صكص القانكنية أكثر فاعمية في مكاجية تعدد التشريعات، كا 
 الجرائـ.

المشرع اليمني بمنح األجيزة المعنية بمكافحة الجرائـ الماسة بأمف الدكلة  أكصي -ِ
صبلحيات أكسع في مجاؿ الضبط القضائي، نظران لخصكصية كخطكرة ىذا النكع 

 مف الجرائـ، لؤلسباب اآلتية:
  ة منيا، يرجع إلى مدل فاعمية إف أكثر أسباب تراجع الجرائـ  خاصةن الخطير

إجراءات الضبط القضائي  فعندما تككف إجراءات الضبط القضائي أكثر دقة، فإف 
 ذلؾ سيؤدم إلى تراجع نسبة تمؾ الجرائـ.

  إف مأمكرم الضبط القضائي بيذه الجرائـ ىـ أكؿ مف يباشر اإلجراءات في مكاجية
 ىذه الجرائـ.

 لجرائـ.الخطكرة البالغة التي تسببيا ىذه ا 
الجيات المعنية باالىتماـ برفع الكعي المجتمعي حكؿ خطكرة ىذه الجرائـ  أكصي -ّ

عمى جميع الجكانب  السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاألمنية كالثقافية، كتحث 
 جميع فئات المجتمع عمى التصدم ليذه الجرائـ.  

منية بضركرة التكسع الباحثيف كالميتميف في مجاؿ الدراسات القانكنية كاأل أكصي -ْ
جراءات  بالدراسة كالتحميؿ لمجرائـ الماسة بأمف الدكلة، مف حيث أسبابيا كأخطارىا كا 

 مكاجيتيا.
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 ملـخــص الدزاضــــ٘
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تناكؿ عمميتيف في غاية األىمية بالنسبة لميمف في المراحؿ 
مكانية تطبيقيما، حيث تـ  القادمة تتمثبلف في العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، كا 

المفيكميف كتكضيح الفركؽ بينيما كبيف بعض المفاىيـ األخرل، التأصيؿ النظرم ليذيف 
كصكالن إلى دراسة إمكانية تطبيقيما في اليمف، كأييما يعتبر األقرب إلى التطبيؽ بالنسبة 

 لمكاقع اليمني.
األكؿ:  مطالب، سنتناكؿ في المطمب الدراسة إلى أربعةىذه كفي سبيؿ ذلؾ تـ تقسيـ 

الثاني: متطمبات كأىداؼ في المطمب تناكؿ نفي حيف  كالمصطمحات.التأصيؿ النظرم لممفاىيـ 
التدابير  فنتناكؿ فيو:الثالث المطمب  تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف. أما

 الكاجب عمميا قبؿ كأثناء تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية كمعكقات ذلؾ. كأخيران 
 الرابع: آليات تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف. نتناكؿ في المطمب

التكصيات بما يعزز كقد تكصؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج ك 
 كيمكف مف تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف.

ABSTRACT 

This study aims to address two very important processes for Yemen in the 

coming stages, which are transitional justice and national reconciliation, and the 

possibility of their application, where the theoretical rooting of these two 

concepts and clarifying the differences between them and some other concepts, 

leading to a study of the possibility of their application in Yemen, and which one 

is the closest to The application for the Yemeni reality. 

To that end, this study was divided into four demands, which we will 

address in the first requirement: the theoretical rooting of concepts and 

terminology. While we address the second requirement: the requirements and 

objectives of achieving transitional justice and national reconciliation in 

Yemen.As for the third requirement, we deal with the measures to be taken 

before and during the implementation of transitional justice and national 

reconciliation and the obstacles to that. Finally, we address the fourth 

requirement: the mechanisms for achieving transitional justice and national 

reconciliation in Yemen. 

Through this study, the researcher reached a number of findings and 

recommendations to enhance and enable the implementation of transitional 

justice and national reconciliation in Yemen. 
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     تطبٔـــلال ٘ـــّإمهاىٔ ات الدّزـً متطلبـبٔ     
         

31 

 

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد

 ٘:ـــدمـكامل
مسمحة أك  –فييا صراعات سياسية مف المتعارؼ عميو فيما يتعمؽ بالدكؿ التي جرت 

كأرادت الخركج مف مأزؽ تمؾ الصراعات، أف تسعى لتحقيؽ عمميتيف سياسيتيف  –غير مسمحة
المصالحة  -مجتمعيتيف قانكنيتيف في غاية األىمية، يتمثبلف في عمميتي: العدالة االنتقالية 

 الكطنية، كىما محكر دراستنا ىذه.
تحقيؽ العدالة كأىداؼ كآليات كمعكقات متطمبات كسنحاكؿ في ىذه الدراسة معرفة 

االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف عقب انتياء الحرب، عمى اعتبار أف العدالة االنتقالية 
كالمصالحة الكطنية ىما العمميتاف األكثر مراعاة لخصكصية كؿ دكلة مف الدكؿ التي تـ 

ا، أخذان في االعتبار أف تطبيقيما يتـ عقب التطبيؽ فييا، كالبيئة التي سيتـ تطبيقيما فيي
كانت حرب أىمية  سكاءن الصراعات المسمحة أك غير المسمحة، أك عقب حرب مف الحركب، 

كصكالن إلى  داخمية، أـ حرب بيف دكلتيف أك عدة دكؿ أك ثكرات عمى أنظمة سياسية سابقة،
اليمني، خاصة أنو  تحقيؽ األمف كاالستقرار الذم يمثؿ مطمب رئيسي مف مطالب الشعب

عاش خبلؿ الفترات السابقة في حالة مف عدـ الشعكر باألمف كاالستقرار المجتمعي كالسياسي 
جراء ما تعرضت لو اليمف مف صراعات داخمية كحرب خارجية أقمقت السكينة كاألمف في 

فييا كلعؿ الحالة اليمنية تجمع بيف النكعيف مف الصراعات كالحركب، لككف ما يحصؿ  الببلد،
عبارة عف خميط مف الصراع الداخمي المسمح، كالحرب التي شنتيا قكات التحالؼ بقيادة 

، كىك ما كاف لو أثره ـ، كحتى تاريخ إعداد ىذه الدراسةَُِٓالعاـ  منذي السعكدية عمى اليمف 
 .السمبي عمى الحالة األمنية كاالستقرار ألبناء ىذا الكطف

 لمنيجي اآلتي:كسيتـ تناكؿ الدراسة كفؽ اإلطار ا
 :: المشكمة البحثيةأولً 

، قد أثار فينا الشغؼ ـَُُِالعاـ  منذي لعؿ ما تمر بو اليمف مف حراؾ سياسي كأحداث 
البحثي كالعممي لدراسة الحالة اليمنية فيما يتعمؽ بياتيف العمميتيف، كبالتالي فالمشكمة البحثية 

 اإلجابة عف التساؤالت البحثية التالية:التي تسعى الدراسة إلى تناكليا تتمثؿ في محاكلة 
ىؿ باإلمكاف تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في  التساؤل البحثي األول:

 اليمف، كأييما أكلى بالتطبيؽ كمتطمبات لبناء السبلـ في اليمف؟
ما ىي متطمبات كأىداؼ كمعكقات تطبيؽ العدالة االنتقالية  التساؤل البحثي الثاني:

 المصالحة الكطنية في اليمف؟ ك 
 :: الفروض البحثيةثانياً 

ف بلستسعى الدراسة في محاكلة اإلجابة عف التساؤليف البحثييف السابقيف المذاف يمث
 المشكمة البحثية إلى دراسة الفركض البحثية األتية: 
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كانت  كمما كانت متطمبات تحقيؽ العدالة االنتقالية كاقعية كفعمية"  الفرض البحثي األكؿ
كصكالن إلى تحقيؽ المصالحة الكطنية باعتبارىا إحدل عمميات  أكالن الحاجة ممحة لتحقيقيا 

 ."العدالة االنتقالية
ىناؾ عبلقة طردية بيف تكفر متطمبات تحقيؽ العدالة االنتقالية " الفرض البحثي الثاني:

 ."ؽ ذلؾكالمصالحة الكطنية في اليمف كتحقيؽ أىدافيا كالتقميؿ مف معكقات تحقي
  :: أىمية الدراسةثالثاً 

 تتمثؿ أىمية الدراسة في اآلتي:
 األىمية النظرية وتتمثل فيما يأتي: -1
أنيا ستتناكؿ مفيكميف بالغي األىمية كالخطكرة في الكقت نفسو ىما: العدالة االنتقالية -أ

مكانية تحقيقيما في اليمف.  كالمصالحة الكطنية كا 
ستقدـ تحميبلن سياسيان مكضكعيان حكؿ إمكانية تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة -ب

 الكطنية.
ستقـك بدراسة متطمبات كأىداؼ كمعكقات تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية -ج

 في اليمف، كفؽ معطيات مكضكعية ككاقعية.
 األىمية التطبيقية وتتمثل فيما يأتي: -2
الدراسة لعرض الحالة اليمنية كخصكصيتيا النابعة مف متطمبات كأىداؼ  ستسعى-أ

 كمعكقات تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف.
تزكيد صانع القرار بمتطمبات كأىداؼ كمعكقات تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة -ب

 الكطنية إذا ما تـ االتفاؽ عمى تنفيذىما في اليمف.
ستقدـ الدراسة تصكران مقترحان لتحقؽ كتطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في -ج

 عمى ما شيدتو دكؿ أخرل مف تجارب في ىذا الشأف. اليمف، بناءن 
 :: أىداف الدراسةرابعاً 

 أما أىداؼ الدراسة فتتمثؿ فيما يأتي:
متطمبات تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية عند استعادة العممية  دراسة -ُ

 السياسية في اليمف. 
 معرفة أىداؼ تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف. -ِ
دراسة معكقات تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف، كتحميميا تحميبلن  -ّ

 عمميان.
كمعكقات تحقيؽ العدالة االنتقالية  كآليات كر لماىية كمتطمبات كأىداؼتقديـ تص -ْ

 كالمصالحة الكطنية في اليمف.
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 :: المنيجية المتبعة في الدراسةخامساً 
دـ اليدؼ العاـ خانطبلقان مف تشعب مكضكع الدراسة كاستئناسان بالتكامؿ المنيجي الذم ي

 :يف بحثييف ىمالمدراسة، فسيتـ استخداـ منيج
المنيج القانكني: القائـ عمى دراسة كتحميؿ النصكص القانكنية كالتعامؿ معيا خدمة  -ُ

 لمكضكع الدراسة كالمشكمة البحثية المطركحة مف خبلليا.
منيج دراسة الحالة: عمى اعتبار أف الدراسة ستتناكؿ اليمف كدراسة حالة لمعرفة إمكانية  -ِ

 لكطنية فييا.تحقيؽ كتطبيؽ العدالة االنتقالية أك المصالحة ا
 : خطة الدراسة:سادساً 

 قسـ الباحث ىذه الدراسة إلى أربعة مطالب كما يمي:
 التأصيؿ النظرم لممفاىيـ كالمصطمحات.األول:  المطمب
 .متطمبات كأىداؼ تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنيةالثاني:  المطمب
تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة التدابير الكاجب عمميا قبؿ كأثناء الثالث:  المطمب

 .الكطنية كمعكقات التطبيؽ
 .آليات تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنيةالرابع:  المطمب
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 األّل بـاملطل
 اتـسٖ للنفأٍه ّاملصطلحــل اليظــالتأصٔ

تكضيح المفيكميف الرئيسييف في الدراسة كىما: العدالة االنتقالية  المطمبسيتـ في ىذا 
كالمصالحة الكطنية، كما يرتبط بيما مف متطمبات كأىداؼ كمعكقات تحقيقيما عمى أرض 

 الكاقع بشكؿ عاـ، إلى جانب عدد مف المفاىيـ الثانكية المرتبطة بيما، كذلؾ كفقان لما يأتي:
 األول الفرع

 Transitional justice   نتقالية  وم العدالة ال ـمفي
 (1)( مف المفاىيـ الحديثة نسبياTransitional justiceيعتبر مفيـك العدالة االنتقالية )

ـ، كىك مف المفاىيـ التي يتـ تداكليا بكثرة ُْٓٗالذم ظير عقب الحرب العالمية الثانية عاـ 
بيف الناشطيف في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، في الدكؿ التي شيدت بعض النزاعات كالصراعات 
الداخمية، أك الحركب األىمية التي تزامنت مع حدكث تغييرات جذرية في الدكلة التي سيتـ 

 الة االنتقالية فييا. كتعددت التجارب الدكلية في مجاؿ العدالة االنتقالية، تطبيؽ العد
كجنكب  ،ـ(ُْٗٗكجكاتيماال) ،(ـَُٗٗ) سبيؿ المثاؿ كؿ مف: تشيمي فقد عرفتيا عمى

تيف كاألرجن ،(ـََِْكالمغرب) ،(ـَُٗٗ) كسيراليكف ،(ـُٕٗٗ) كبكلندا ،(ـُْٗٗ) أفريقيا
ندكنيسيا كالجزائر كالعراؽ فغالبان ما يتـ الحديث عف العدالة االنتقالية في أغمب الحاالت   .(ِ)كا 

دكلة في أمريكا البلتينية، كأكركبا،  َّالتي تـ تطبيؽ العدالة االنتقالية، التي بمغت أكثر مف 
كأفريقيا، كالمنطقة العربية، كالمغرب كتكنس كالجزائر كالعراؽ، كىي تجارب تباينت نتائج 

 قالية فييا العتبارات ال مجاؿ لذكرىا.تطبيؽ العدالة االنت
 :: تعريف العدالة النتقاليةأولً 
، مفكردت تعريفات متعددة  -ُ أبرزىا ما كرد في تقارير األمـ المتحدة التي  ليذا المفيـك

ركزت في السنكات األخيرة عمى مفيـك العدالة االنتقالية، كسيادة القانكف في مجتمعات 
ـ، ََِْلمجمس األمف الدكلي لمعاـ  ـالمقد (ّ)الصراع، كمجتمعات ما بعد الصراع
ليات المرتبطة كامل نطاق العمميات واآل ":الذم عرؼ العدالة االنتقالية بأنيا

بالمحاولت التي يبذليا المجتمع لتفيم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق 
قامة العدالة وتحقيق المصالحة.  كقد تشمؿ ىذه اآلليات بغية كفالة المساءلة وا 

                                  
التي أقيمت بغرض  حيث تجسد في محاكمات نكرمبرغ ،( بدأ ظيكر ىذا المفيـك عقب نياية الحرب العالمية الثانيةُ)

دانتيـ.  القضاء عمى الفكر النازم كمف يمثمو مف خبلؿ محاكمة رمكزه كا 
( ىايدم الطيب  العدالة االنتقالية.. نماذج دكلية مختارة، في العدالة االنتقالية في السياقات العربية، المنظمة العربية ِ)

 .ْٓـ، ص َُِْلحقكؽ اإلنساف، القاىرة، 
جمس األمف  سيادة القانكف كالعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع كمجتمعات ما بعد الصراع،  ( األمـ المتحدة، مّ)

 .ُـ، صََِْ/ٖ/ّتقرير األميف العاـ، 
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القضائية، كغير القضائية عمى السكاء، مع تفاكت مستكيات المشاركة الدكلية )أك عدـ 
محاكمات األفراد، كالتعكيض، كتقصي الحقائؽ، كاإلصبلح الدستكرم، ( ك كجكدىا مطمقان 

  .(ُ)كفحص السجؿ الشخصي لمكشؼ عف التجاكزات، كالفصؿ أك اقترانيما معان"
" استجابة لبلنتياكات المنيجية أك : كما عرفيا المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية بأنيا -ِ

تحقيؽ االعتراؼ الكاجب بما كابده  الكاسعة النطاؽ لحقكؽ اإلنساف، التي تيدؼ إلى
 ،الضحايا مف انتياكات، كتعزيز إمكانيات تحقيؽ السبلـ كالمصالحة كالديمقراطية

كليست العدالة االنتقالية شكبلن مف أشكاؿ العدالة، بؿ ىي تكييؼ لمعدالة عمى النحك 
الذم يبلئـ مجتمعات تخكض مرحمة مف التحكالت في أعقاب حقبة تفشي انتياكات 

 .(ِ)حقكؽ اإلنساف"
ليا  إال أف المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية عاد ليقدـ لنا التعريؼ األكثر شيكعان   -ّ

" مجمكعة التدابير القضائية كغير القضائية التي قامت بتطبيقيا دكؿ  :كيصفيا بأنيا
مختمفة مف أجؿ معالجة ما كرثتو مف انتياكات جسيمة لحقكؽ اإلنساف، كتتضٌمف ىذه 
التدابير المبلحقات القضائية، كلجاف الحقيقة، كبرامج جبر الضرر، كأشكاؿ متنٌكعة مف 

الية نكعان "خاصان مف العدالة، إٌنما مقاربة كليست العدالة االنتق ،إصبلح المؤسسات
لتحقيؽ العدالة في فترات االنتقاؿ مف النزاع ك/أك قمع الدكلة. كمف خبلؿ محاكلة 
تحقيؽ المحاسبة كالتعكيض عف الضحايا، تقٌدـ العدالة االنتقالية اعترافان بحقكؽ 

 .(ّ) "يةالضحايا كتشٌجع الثقة المدنية، كتقٌكم سيادة القانكف كالديمقراط
" مجمكعة  :كيمكف القكؿ بأف العدالة االنتقالية كفؽ ما تبنتو ىذه الدراسة ىي عبارة عف -ْ

مف اإلجراءات كالتدابير القضائية، كغير القضائية، التي تتخذ عبر آليات خاصة في 
فترة معينة لمعالجة انتياكات حقكؽ اإلنساف، التي حدثت خبلؿ فترات النزاع المسمح 
بيف حككمة دكلة ما كمكاطني تمؾ الدكلة، أك بيف أطراؼ سياسية، أك دينية، أك عرقية 

حد. كقد تأتي بعد االنتقاؿ مف نظاـ حكـ إلى نظاـ حكـ جديد، أك عقب داخؿ البمد الكا
 .حرب تعرضت ليا دكلة ما مف قبؿ دكلة أخرل"

  

                                  
 ـ.ََِْىكذا كرد في التعريؼ المنشكر في تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة عاـ  (ُ)
 . ُعدالة االنتقالية، نيكيكرؾ، ص ما ىي العدالة االنتقالية، إصدارات المركز الدكلي لم (ِ)
 justice-http://ictj.org/ar/about/transitional ىي العدالة االنتقالية؟، المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية،ما  (ّ)

http://ictj.org/ar/about/transitional-justice
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 :: خصائص العدالة النتقاليةثانياً 
  :(ُ)ما يأتيأىـ خصائص العدالة االنتقالية إف مف 

االنتياكات  : اعتمادىا عمى مقاربة شمكلية كمتكاممة في معالجة إرثاألولى الخاصية-1
ال تقؼ فقط عند حد التقصي في الجرائـ كتحديد المسئكليف كمعاقبتيـ،    حيثالجسيمة

نصافيـ، كاتخاذ اإلجراءات  بؿ تعمؿ أيضان عمى جبر الضرر كرد االعتبار لمضحايا كا 
عادة بناء الثقة بيف المكاطف كالدكلة، كتعزيز السمـ  الكفيمة بعدـ تكرار االنتياكات، كا 

 اطية.كالديمقر 
 كالمقاصد: اإلبقاء عمى التكازف المطمكب لخدمة مختمؼ األىداؼ الخاصية الثانية-2

كفي ضكء مكازيف القكل  ،السالؼ ذكرىا، حسب خصائص كؿ مجتمع كمقتضيات الكاقع
 القائمة عمى أرض الكاقع.

 : اعتمادىا عمى مقاربة تككف الضحية في مركزىا، كيككف رد االعتبارالثالثة الخاصية-3
ليا مف أبرز أىدافيا، كىذا ما يستدعي العمؿ بأقصى جيد لكي يقـك مسار العدالة 

 االنتقالية بدعـ الضحايا أك انخراطيـ كمشاركتيـ فيو كاستفادتيـ مف نتائجو.
 :: مكونات العدالة النتقاليةثالثاً 

 ىناؾ عدد مف مككنات العدالة االنتقالية مف أبرزىا ما يأتي:
عدد مف اإلجراءات كاالعتبارات كفقا  انتياكات حقكؽ اإلنساف: كتقـك عمىالمحاسبة عف  -ُ

 يأتي: لما
 اتخاذ اإلجراءات الجزائية في حؽ مرتكبي انتياكات حقكؽ اإلنساف. -أ
 األخذ في االعتبار الكضع السياسي لمبمد كاألىداؼ المرجك تحقيقيا في كؿ مرحمة. -ب
ثناء الفترات الماضية كمسؤكلييا ممف ارتكبكا أ تككف المحاسبة مف مسئكليات الدكلة -ج

 .انتياكات خبلؿ تمؾ الفترة
المحاسبة الجنائية لمعاقبة مرتكبي تمؾ االنتياكات، مف خبلؿ المساىمة في الردع عف  -د

 انتياكات جديدة. أيةارتكاب 
ة ، كىك ما يعزز مف أىمية كصرامة العدالالتعبير عف اإلدانة الرسمية لتمؾ الجرائـ -ىػ

التي كجيت لمرتكبي االنتياكات ىي إدانة رسمية كليست  اإلداناتكالتأكيد عمى أف 
 .شعبية أك فردية

، إعماالن لمبدأ سيادة القانكف، عكس انخراط الدكلة في بناء مقكمات احتراـ القانكفي -ك
ف يستظؿ بيا جميع أبناء الشعب دكف استثناء أك اعتباره المظمة األكسط التي يجب أك 

 .السماح ألية خركقات أك مخالفات لذلؾ القانكف
                                  

 .ّٓ، صبدكف مكاف كدار كتاريخ نشرمركاف أبي سمرة  العدالة االنتقالية كمعايير األمـ المتحدة،  (ُ)
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، كذلؾ عندما يشعر المكاطف أف تسيـ في بناء الثقة في سياسة الدكلة كمؤسساتيا -ز
الدكلة كمؤسساتيا ىي مف يتبنى كيدير العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية بكؿ تجرد 

قبمي  أكمجتمعي  كعدـ انحياز إلى أم طرؼ أك مككف سياسي أك ،كحياد كمكضكعية
 .كاف مناطقي أيان  أكأك مذىبي 

الكشؼ عف الحقيقة: كفي سياؽ التاريخ السياسي لعدد مف األنظمة االستبدادية التي  -ِ
مة يلحجب الرؤية لما ارتكبتو مف انتياكات جس امني نيجمارست القمع كالتعتيـ المم

خفاء حجـ كأبع اكات التي تـ د كمككنات كمجاالت تمؾ االنتيالحقكؽ اإلنساف، كا 
 .أثناء حكـ تمؾ األنظمة ممارستيا عمى المكاطنيف

جبر الضرر: يتسع مفيـك جبر الضرر ألكثر مف ككنو تعكيضان ماديان لمضحايا فقط، بؿ  -ّ
بمكجب جبر  يمتد ليصبح بمثابة إقرار بمسئكلية الدكلة عف انتياكات حقكؽ اإلنساف

كفقان لمقتضيات القانكف الدكلي كتنفيذه  ارتكاب تمؾ االنتياكات، األضرار المترتب عف
يأخذ في الحسباف ، الذم جزء مف رد االعتبار جبر الضرر يعتبرذات الصمة، كما أف 

انعكاسات ما تعرض لو الضحايا كأكضاعيـ المينية كالمالية كممتمكاتيـ كانعكاسات ذلؾ 
 عمى أسرىـ.

سدة عمى مؤسسات الدكلة، إصبلح المؤسسات: عادة ما تؤثر األنظمة االستبدادية الفا -ْ
كانت األىمية أك بيف دكؿ أك دكلتيف مختمفتيف تأثيران سمبيان عمى  سكاءن كما تؤثر الحركب 

تمؾ المؤسسات كالعامميف فييا، كارتكاب العديد مف التجاكزات كالمخالفات القانكنية تحت 
دعي القياـ مبررات أك ضغكط عميا مف قبؿ القيادة في ىذه الدكلة أك تمؾ، كىك ما يست

كما تـ  ،بعممية إصبلح لمؤسسات الدكلة بيدؼ ضماف عدـ تكرار ما جرل في الماضي
 .منتسبيياارتكابو مف انتياكات لحقكؽ اإلنساف مف قبؿ تمؾ المؤسسات ك 

المصالحة: تمثؿ المصالحة المككف الخامس مف مككنات العدالة االنتقالية، حيث ال  -ٓ
طمس الحقيقة كطي صفحة الماضي، كما  –اؿ بأم حاؿ مف األحك  –تعني المصالحة 

قد يفيميا البعض، ممف قد يثبت تكرطيـ في ارتكاب انتياكات لحقكؽ اإلنساف. 
فالمصالحة ال تعني النسياف، كعدـ الحفاظ عمى الذاكرة الجمعية كغض الطرؼ عما تـ 

 ارتكابو مف انتياكات لحقكؽ الضحايا.
العدالة االنتقالية، عند الرغبة في ظير ضركرة صياغة استراتيجية لتطبيؽ تك 

تطبيقيا عمى أرض الكاقع، فبل يمكف كجكد استراتيجية عدالة انتقالية فعالة دكف جية 
التي يجب أف تتضمف جكدة  مركزية يجرم فييا شكؿ مف أشكاؿ صياغة االستراتيجية،

بعيدة  عالية في أىدافيا كآليات تنفيذىا، حيث يجب أف تشمؿ عادة خميطان مف األىداؼ
)مجتمع خالي مف الصراع العنيؼ كممتـز بالحماية القكية لحقكؽ اإلنساف  المدل
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)ىزيمة تنظيـ متطرؼ عنيؼ، كتكفير الكصكؿ المتزايد  كالمصالحة(، كمتكسطة المدل
لمخدمات االجتماعية األساسية(، كقصيرة المدل)إيجاد مثبطات االنضماـ إلى مثؿ ذلؾ 

شفاء ك  ،ة لمبعض كنزع سبلح آخريفالتنظيـ، كالمبلحقة القضائي  .(ُ)ساعدة الضحايا(مكا 
كما قد يحدث لبس لدل البعض حكؿ مفيكمي العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، فيما 
يتعمؽ بماىية كبلن منيما كمحتكل كؿ مفيـك كآليات تطبيقو، كمتطمباتو، كغيرىا مف األمكر 

 كتجاكزىا نياعيتعمد البعض تجاىميا أك القفز  التي تعتبر منطقة ضبابية لدل البعض، أك قد
لمعدالة االنتقالية أك المصالحة الكطنية،  سكاءن  ،تحقيقان ألىداؼ غير األىداؼ المرسكمة

كأسبقية كأكلكية تطبيؽ أحدىما عمى األخرل، كاحتكاءه لآلخر، كىك ما سنحاكؿ تكضيحو مف 
 خبلؿ تناكؿ مفيـك المصالحة الكطنية بشكؿ مفصؿ، كما يأتي:

 الثاني الفرع
 Reconciliationالمصالحة الوطنية  

  ا، كدراسة جميع جكانبيسنحاكؿ الكقكؼ عمى مفيـك المصالحة الكطنية الفرعفي ىذا 
 مف خبلؿ ما يأتي:

 :Reconciliation : تعريف مفيوم المصالحة الوطنية أولً 
(، كفقان لمنطاؽ الذم سيتـ تحقيؽ أك Reconciliationتعددت تعاريؼ مفيـك المصالحة) -1

كاالجتماعية، كالسياسية، كلعؿ األخيرة تطبيؽ المصالحة فيو، فمنيا المصالحة النفسية، 
ىي ما ييمنا في دراستنا ىذه، عمى اعتبار أف القكؿ بالمصالحة الكطنية يتضمف كؿ 
مؤشرات تحقيؽ نكع مف المصالحة السياسية في المقاـ األكؿ، كعميو يرل البعض أف 

كاسـ المصالحة الكطنية ما ىي إال عممية " كقؼ العنؼ بيف القكل كالمجكء إلى الق
المشتركة، لتأسيس حككمة كطنية"، كيعرفيا آخركف بأنيا " مكاجية الحقيقة غير 
المرغكب فييا بيدؼ دعـ االنسجاـ بيف كجيات النظر المتصارعة، كالخبلفات العالقة في 
بيئة تفاىـ، في حيف يرل أخركف أف المصالحة " ىي اإلعداد الطكيؿ األمد لجانب مف 

 .(ِ)ي انقسمت داخؿ األمة"الخبلفات بيف الفصائؿ الت
، عمى اعتبار أف المصالحة تمثؿ"  -2 أما البعض  اآلخر فقد كسع مف دائرة ىذا المفيـك

عممية تنطكم عمى التغيرات في المكاقؼ كالتطمعات كالعكاطؼ كالمشاعر كحتى 
كليس فقط أكلئؾ الذيف عانكا  ،المعتقدات، كيجب أف تمس ىذه العممية كؿ فئات المجتمع

                                  
)معيد العمميات االنتقالية المتكاممة،  ،ركنالد ستايؿ كمارؾ فريماف، حدكد العقاب: العدالة االنتقالية كالتطرؼ العنيؼ (ُ)

 .ُٖ – ُٕـ(، ص َُِٖمايك 
(2) Juan E. Mendez national reconciliation: transnational justice and the International criminal 

court. P. 28. 
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كالذيف الحقكا األذل بما في ذلؾ األشخاص الذيف يحتمكف مراكز عميا في الدكلة، إذ 
  .(ُ)ينبغي التعامؿ مع المصالحة محميا"

كما يركز" ليدراش" عمى المصالحة داخؿ المجتمع، كيضع ليا أربعة عناصر ىي:  -3
لرحمة كتعني العفك لبناء عبلقة جديدة، الحقيقة كتعني التعبير المفتكح حكؿ الماضي، ا

العدالة كتعني إعادة البناء االجتماعي كالتعكيض، السبلـ كيعني المستقبؿ المشترؾ 
 .(ِ)كالحياة الكريمة كاألمف لكؿ األطراؼ"

البعض في إطار أعـ كأشمؿ معبرة عف عممية أكسع مف مجرد حؿ الخبلقات  كيضعيا -4
التي صاحبت مرحمة معينة مف مراحؿ األنظمة أك المنازعات ذات البعد السياسي 

الحاكمة، فيرل أنيا عبارة عف " عممية تيدؼ إلى التحكؿ الديمقراطي كبناء دكلة تحتـر 
  .(ّ)حقكؽ اإلنساف"

إذف تعني" التكافؽ الكطني الذم يستيدؼ تقريب كجيات النظر المختمفة،  فالمصالحة -5
كردـ الفجكات بيف األطراؼ المتخاصمة، أك المتحاربة، كالسعي المشترؾ نحك إلغاء 
الماضي كاستمراريتيا السياسية كالتشريعية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كتصحيح 

ياكات كجرائـ جسيمة...، كالنظر بتفاؤؿ إلى ما ترتب مف غيبف كمآسي كأخطاء كانت
المستقبؿ، كذلؾ مف خبلؿ التأسيس في الحاضر لبناء الدكلة الديمقراطية غير 

 .(ْ)المزيفة"
لمحالة اليمنية فقد جاءت كثيقة الحكار الكطني لتعرؼ المصالحة الكطنية  بالنسبةأما  -6

ات العدالة االنتقالية الشاممة بأنيا" عممية الكفاؽ السياسي كاالجتماعي المبني عمى آلي
لبلنتقاؿ مف حالة الصراعات السياسية إلى حالة السمـ كتعزيز الديمقراطية، كتنشأ 
بمكجبيا عبلقة بيف كؿ األطراؼ السياسية كأفراد المجتمع أساسيا العدالة، التي تعتمد 

 .(ٓ)عمى قيـ التسامح إلزالة آثار الصراعات كاالنتياكات"
الكطنية مككنان مف مككنات العدالة االنتقالية، كغالبان ما تسبؽ األشكاؿ المصالحة  كتعتبر -7

األخرل مف المصالحة، مثمما حدث في التجربة المغربية، التي جاءت في سياؽ التقاط 

                                  
(1)  Duardo. A. Gamarra, Cuban, National, Reconciliation, Miami University Park, 2003. P. 7. 
(2) David Bloonfield, Teresa Barnes and Luc Huyse. Reconciliation After Violent Conflicts. 

Stockholm: Unit, 2003, p.19. 
العدالة االنتقالية في العراؽ" حيف يتحكؿ المجـر إلى ضحية"، في العدالة االنتقالية في  :فتح اهللحسيف سعد د.  (ّ)

 .ُِّ- َُّ، ص بدكف مكاف كدار كتاريخ نشرالسياقات العربية، 
كناس فاطمة  المصالحة الكطنية كآلية لتحقيؽ االستقرار السياسي في الجزائر، رسالة ماجستير)جامعة قاصدم مرباح  (ْ)

 .َُ- ٗـ(، ص  َُِّ/َُِِكرقمة: كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، الجزائر،  
 .ّٔ- ِٔكثيقة الحكار الكطني الشامؿ، الجميكرية اليمنية، رئاسة الجميكرية، ص  (ٓ)
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كىك األمر الذم لـ يكف لمنظاـ أم خيار  ،النظاـ المغربي لفرصة التصالح مع المجتمع
نما جاء نتيجة ضغط دكلي متناـ، كبفضؿ تنكع مظاىر االحتجاج كتصاعد  فيو، كا 
المطالب السياسية كالحقكقية في كجو األنظمة العربية التي شيدت مكجو ما سيمي " 
 بثكرات الربيع العربي"، فإنيا ما فتئت أف انصبت ككصفة معيارية تختزؿ في جميا

 .(ُ)إشكالية االنتقاؿ الديمقراطي في الدكؿ المتخمفة عمى كجو الخصكص"
كتمثؿ التجربة المغربية نمكذجان كاضحان ليذه المصالحة التي تمثمت فيما رفعو المجمس  -8

االستشارم لحقكؽ اإلنساف مف تكصية إلى الممؾ محمد السادس المتعمقة بإنشاء لجنة 
"، تتكلى القياـ بإجراء تقييـ شامؿ لمسمسؿ خاصة تسمى" ىيئة اإلنصاؼ كالمصالحة
انطبلقة، كمكاصمة البحث بشأف حاالت  منذي تسكية ممؼ االختفاء كاالعتقاؿ التعسفي 

االختفاء القسرم التي لـ يعرؼ مصيرىا، كبذؿ جميع المجيكدات لمكصكؿ إلى نتائج 
قاؿ التعسفي بصددىا، كالعمؿ عمى إيجاد حمكؿ لحاالت ضحايا االختفاء القسرم كاالعت

التي يثبت لمييئة أنيا آلت إلى الكفاة، كذلؾ بتحديد أماكف دفنيـ لتمكيف أقاربيـ مف 
 .(ِ)زيارتيـ كالترحـ عمييـ

إف مصطمح المصالحة الكطنية يدكر عمى األلسنة كثيران، لكنو غالبان ما ال ييعرؼ أك ييفيـ  -9
عبلقة بيف المجمكعات  بكضكح، كىناؾ محكر مشترؾ بيف اآلراء كميا يدكر حكؿ إقامة

أك األفراد، كلكف تعريؼ تمؾ العبلقة اختمؼ باختبلؼ الثقافة، كالخبرات الخاصة 
النتياكات حقكؽ اإلنساف، كالمكقع في البنية السياسية، كالظركؼ الشخصية  كيبدك أف 
ىناؾ اتفاقان عامان كمشتركان بيف معظـ الخبراء عمى أف المصالحة ىي عممية أكثر منيا 

ييحقؽ. كلمجية المخكلة بتحقيقيا صبلحية تحديد أجؿ خاص بخصكص طمبات  ىدؼ
ذكم الحقكؽ في الحاالت التي ثبت حدكثيا كتكثيقيا، كالعمؿ عمى جبر كؿ األضرار 
التي لحقت بضحايا االختفاء القسرم كاالعتقاؿ التعسفي، إضافة إلى إعداد تقرير بمثابة 

مف خبلصات األبحاث التي تـ إجراءىا كتحميؿ كثيقة رسمية لمييئة المخكلة بذلؾ، يتض
 .(ّ)االنتياكات ذات الصمة باالختفاء القسرم كاالعتقاؿ التعسفي

 
 

                                  
-ِّ)أحمد الحارثي  العدالة االنتقالية في المغرب، قراءة في تجربة ىيئة اإلنصاؼ كالمصالحة، مجمة الكفد، العدد  (ُ)

 .ٗ، صـََِٕيناير  (،ّّ
(، مركز القاىرة لدراسات َُعبد الكريـ عبد البلكم  تجربة العدالة االنتقالية في المغرب، سمسمة أطركحات جامعية ) (ِ)

 . ُُٗ، ص ـَُِّحقكؽ اإلنساف، القاىرة، 
(3)  Mark Freeman and Pricilla b.,” Truth. Telling: Reconciliation after violent conflict” IDEEA, 

Stockholm, Sweden. 2003. P.44.    
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 :: المصالحة في اإلسالمثانياً 
تعتبر المصالحة مف أىـ مبادئ الديف اإلسبلمي التي حث عمييا القرآف الكريـ كشيدتيا 
قصص نبكية فيما يتعمؽ بالعفك كالتصالح مع اآلخريف، كفي ذلؾ سنجد الكثير مف الشكاىد 
بؿ كاآليات كاألحاديث النبكية التي تحث عمى المصالحة كالتصالح، قاؿ تعالى معززان مسار 

وَإٌِْ طَبئِفَزَبٌِ يٍِْ انًُْؤْيِنِنيَ اقْزَزَهُىا فَأَصْهِذُىا ثَيْنَهًَُب فَئٌِْ  )ح بيف المتنازعيف كالمتقاتميف المصالحة كالصم

بنْعَذْلِ وَأَقْسِطُىا ىا ثَيْنَهًَُب ثِثَغَذْ إِدْذَاهًَُب عَهًَ األُخْشَي فَقَبرِهُىا انَّزِي رَجْغِي دَزًَّ رَفِيءَ إِنًَ أَيْشِ انهَّهِ فَئٌِْ فَبءَدْ فَأَصْهِذُ

 .  (ُ)( ( إًَََِّب انًُْؤْيِنُىٌَ إِخْىَحٌ فَأَصْهِذُىا ثَيٍَْ أَخَىَيْكُىْ وَارَّقُىا انهَّهَ نَعَهَّكُىْ رُشْدًَُى9ٌَإٌَِّ انهَّهَ يُذِتُّ انًُْقْسِطِنيَ )
 .(ِ)(وَانصُّهْخُ خَيْشٌ  ) كقاؿ تعالى: 

حسنة، كىك ما صكره القرآف الكريـ في  إخكانو أسكةن كلنا في قصة عفك سيدنا يكسؼ عف 
قكؿ المكلى عز كجؿ في رد يكسؼ عميو السبلـ عمى إخكتو عندما اعترفكا بالذنب كأنيـ قد 

  (ّ)(وَهُىَ أَسْدَىُ انشَّادًِِنيَ قَبلَ ال رَثْشِيتَ عَهَيْكُىْ انْيَىْوَ يَغْفِشُ انهَّهُ نَكُىْ ) أخطأكا في حقو، قاؿ تعالى:
يَب أَيُّهَب انَّزِيٍَ آيَنُىا كُزِتَ عَهَيْكُىْ  ) لصمح في القصاص كالعفك في القتؿ:كقاؿ تعالى في ا

وَأَدَاءٌ يْءٌ فَبربجَبٌٌ ثِبنًَْعْشُو ِِ انْقِصَبصُ فِي انْقَزْهًَ انْذُشُّ ثِبنْذُشِّ وَانْعَجْذُ ثِبنْعَجْذِ وَاألَُثًَ ثِبألَُثًَ فًٍََْ عُفِيَ نَهُ يٍِْ أَخِيهِ شَ

ال  ) كقاؿ تعالى: ، (ْ)(إِنَيْهِ ثِئِدْسَبٌٍ رَنِكَ رَخْفِيفٌ يٍِْ سَثِّكُىْ وَسَدًَْخٌ فًٍََْ اعْزَذَي ثَعْذَ رَنِكَ فَهَهُ عَزَاةٌ أَنِيىٌ

بسِ وَيٍَْ يَفْعَمْ رَنِكَ اثْزِغَبءَ يَشْضَبحِ انهَّهِ خَيْشَ فِي كَثِريٍ يٍِْ ََجْىَاهُىْ إِالَّ يٍَْ أَيَشَ ثِصَذَقَخٍ أَوْ يَعْشُو ٍِ أَوْ إِصْالحٍ ثَيٍَْ اننَّ

  .(ٓ)(فَسَىْ َِ َُؤْرِيهِ أَجْشاً عَظِيًبً
لعؿ حادثة عفك النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف أبي سفياف عند دخكؿ مكة تمثؿ أجمؿ ك 

صكر التسامح كالعفك، عندما قاؿ رسكؿ اهلل:" مف دخؿ دار أبي سفياف فيك أمف، كمف أغمؽ 
 بابو فيك أمف، كمف دخؿ المسجد فيك أمف". 

بادتيـ، كقد جاء إعبلف إكقد ناؿ أىؿ مكة عفكان عامان برغـ قدرة الجيش اإلسبلمي عمى 
العفك عنيـ كىـ مجتمعكف قرب الكعبة، ينتظركف حكـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ 
ليـ: ماذا تظنكف أني فاعؿ بكـ؟ فقالكا خيران، أخ كريـ، كابف أخ كريـ، فقاؿ:" ال تثريب عميكـ 

لطمقاء"، كقد ترتب عمى اليـك يغفر اهلل لكـ كىك أرحـ الراحميف"، كفي ركاية: فأذىبكا كأنتـ ا
                                  

 (.َُ-ٗالحجرات، أية )  (ُ)
 (.ُِٖالنساء، أية )  (ِ)
 (.ِٗيكسؼ، أية )   (ّ)
 (.ُٖٕالبقرة، أية )  (ْ)
 (.ُُْالنساء، أية )  (ٓ)
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ىذا العفك العاـ حفظ األنفس مف القتؿ أك السبي كأصبحت األراضي بيد أصحابيا، كعدـ 
  .(ُ)فرض الخراج عمييا
"مجمكعة مف عمى أنو عبارة عف في ىذه الدراسة  مفيـك المصالحة الكطنيةكسيتـ تبني 

العمميات ىي: المكاشفة، كالمصارحة، كالمساءلة كاالعتراؼ، كالعدؿ كالقصاص، كاالعتذار 
كالعفك، كاإلنصاؼ كالتعكيض المجزم، كتقصي الشفافية كالمصداقية كالشجاعة في تحديد مف 

فئة كاف فردان أـ جماعة أـ حزب أـ تنظيـ أـ قبيمة أـ  سكاءن ىك المذنب في حؽ الشعب، 
 ".ماعية اجت

 :: مداخل بناء المصالحة الوطنيةثالثاً 
حتى يتـ  ،داخؿأما عف مداخؿ بناء المصالحة الكطنية، فبلبد مف تكفر عدد مف ىذه الم

 في مقدمتيا ما يأتي:الحديث عف بناء سميـ لممصالحة الكطنية، ك 
المدخؿ السياسي: الذم إف أيحسف إدارتو كالتعامؿ معو بشكؿ جيد تمت المصالحة  -ُ

ف كاف العكس كلـ يكفؽ القائمكف عمى العدالة االنتقالية في إدارة ىذا  دكف عناء، كا 
المدخؿ بالشكؿ المطمكب فإنو قد يدمر كؿ ما تـ بناءه كتنفيذه مف أدكات كمككنات 

إف لـ  ، فالمدخؿ السياسيبشكؿ عاـ ة االنتقاليةالعداللممصالحة الكطنية خصكصان ك 
يمثؿ قنبمة مكقكتة، إف انفجرت فستنيي كؿ ما تـ يتـ التعامؿ معو بحذر شديد فإنو 

 . بناءه كالعمؿ عميو
المدخؿ القانكني: الذم يتمثؿ في حتمية كضع قكانيف ضابطة لتنفيذ كتحقيؽ  -ِ

حسابات أداة لتصفية ال المصالحة عمى أسس قانكنية تمنع تحكؿ المصالحة إلى
حيانان بيف مكاطني الدكلة التي ستطبؽ فييا المصالحة أكالثأر السياسي كالجنائي 

، كالعمؿ كفؽ مبدأ سيادة باعتبارىا مككف كأداة مف أدكات تحقيؽ العدالة االنتقالية
كاف  ان القانكف الذم يككف جميع الناس سكاسية أمامو دكف كجكد أية استثناءات أي

ك حجميا، كىك ما سيفضي بطبيعة الحاؿ إلى تحقيؽ المصالحة الكطنية نكعيا أ
 .كصكالن إلى العدالة االنتقالية الشاممة

المدخؿ األمني: كىك مف المداخؿ الرئيسية التي ال يمكف تجاىميا أك غض الطرؼ  -ّ
عنيا عند الرغبة في تحقيؽ المصالحة الكطنية، فبدكف تكفر مستكل معيف مف األمف 
كاالستقرار كضبط السيطرة األمنية مف قبؿ الحككمة عبر مؤسساتيا األمنية كالشرطية 

مصالحة أك حتى عدالة انتقالية في ىذه الدكلة  في البمد، ال يمكننا الحديث عف أية
 أك تمؾ. 

                                  
نسانية، بدكف مكاف كدار كتاريخ نشرعمي محمد الصبلبي   (ُ)  .ُْ- ُّ، ص العدالة كالمصالحة، ضركرة دينية كا 



 يف الٔنً  العدال٘ االىتكالٔ٘ ّاملصاحل٘ الْطئ٘ 
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إيجاد آليات لمحكار كبناء األرضية المشتركة بيف الفرقاء السياسييف: عمى اعتبار أف  -ْ
ىذا المدخؿ مف أىـ المداخؿ التي تمي المدخميف السابقيف السياسي كالقانكني، فحسف 

مف  ، كتعتبرإلى حد كبيرساىـ تاختيار كتحديد آليات الحكار التي يقبميا الجميع 
إنجاح المصالحة الكطنية بيف الفرقاء السياسييف المختمفيف في في األىمية بمكاف 

أشياء عديدة، كىك ما سيؤدم بطبيعة الحاؿ إلى بناء أرضية مشتركة ليذا الحكار 
 الذم سيككف مف ثماره القبكؿ بتحقيؽ العدالة االنتقالية في إطارىا العاـ.

زات مشركع مجتمعي مشترؾ يستكجب الدفاع عنو مف قبؿ الجميع: كىك إرساء مرتك -ٓ
ما يمثؿ اليدؼ النيائي مف كراء تحقيؽ كتنفيذ المصالحة، حيث سيشترؾ جميع أبناء 
المجتمع في بناء ككضع مرتكزات قانكنية كاجتماعية يقـك عمييا مشركع المصالحة 

نياء ا  يصاليا إلى بر األماف ك إل الكطنية بشكؿ خاص كالعدالة االنتقالية بشكؿ عاـ،
كالتمسؾ بيذا المشركع ألنو يمثؿ المخرج  ،فات السياسية كغير السياسيةجميع الخبل

          .األنسب كاألفضؿ لممجتمع ككؿ، كلمفرقاء السياسييف بشكؿ خاص
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 الجاىٕ املطلب
 االىتكالٔ٘ ّاملصاحل٘ الْطئ٘  ٘متطلبات ّأٍداف حتكٔل العدال

سنتناكؿ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية مف خبلؿ التعرؼ عمى المطمب في ىذا 
في الفرع تناكؿ نأكؿ، في حيف س كفرعتحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية  متطمبات
 يأتي:ذلؾ كما ، ك العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية أىداؼ تحقيؽالثاني 

 األول الفرع
 والمصالحة الوطنية تحقيق العدالة النتقالية متطمبات

عند الحديث عف تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف ىناؾ عدد مف 
مف  دكف تكفر مثؿ تمؾ المتطمبات كاالحتياجات،يما المتطمبات الضركرية التي ال يمكف تحقيق

 أىميا ما يأتي: 
 :سيادة القانون: أولً 

القانكف سيتـ تحديد المسئكليات كالحقكؽ كاالنتياكات كالعقكبات بشكؿ قانكني فعبر سيادة 
كدقيؽ ككاضح الستعادة ىيبة الدكلة كقبكؿ الناس بما ستقـك بو لجاف تحقيؽ المصالحة 

االتفاؽ كالتكقيع عمى ك المساكاة أماـ القانكف كااللتزاـ بكؿ أحكامو، كالذم يتضمف  الكطنية،
المصالحة الكطنية العدالة االنتقالية ك  الفرؽ المككؿ إلييا تحقيؽ صؾ تفكيض لمجيات أك 
كضع خطة عمؿ عامة كشاممة لكافة القضايا كالمشاكؿ المزمع ، ك )كثيقة المصالحة الكطنية(

المساكاة العادلة في التمثيؿ لجميع أبناء ك  التدخؿ لحميا كفؽ جدكؿ زمني محدد كمعد سمفان،
ؽ كالحقيقي لممشاكؿ كالقضايا كاالنتياكات التي حدثت خبلؿ العرض الشفاؼ كالصادك  الكطف،

تصنيؼ المشاكؿ كالقضايا كانتياكات حقكؽ اإلنساف كفقان لتطبيؽ ذلؾ، ك  الفترة الزمنية المحددة
لزاـ جميع األطراؼ المشاركة في عممية المصالحة ك  ثارىا،ألدرجة خطكرتيا كتكرارىا ك  قناع كا  ا 

التنازالت البلزمة لتحقيؽ المصالحة الكطنية، كصكالن إلى إقامة  الكطنية بضركرة كحتمية تقديـ
الجيات كالفئات المجتمعية التي تعيؽ ممارسة الدكلة لدكرىا  حكبح جمااالنتقالية، ك  العدالة

االعتراؼ الكامؿ مف قبؿ كالعدالة االنتقالية، ك  الشرعي كالقانكني في تحقيؽ المصالحة الكطنية
خبلؿ الفترة المحددة  بحدكث أخطأ كانتياكات لحقكؽ اإلنساف سياسيةطراؼ الاألجميع 

نبذ المماحكات السياسية كالمذىبية كالتخكيف لتحقيؽ المصالحة الكطنية كالعدالة االنتقالية، ك 
خمؽ قناعة تامة ككاممة ، ك كاف في السمطة أك خارجيا سكاءن السياسي لمعارضي كؿ طرؼ 

بأىمية كضركرة  كالعدالة االنتقالية ة الكطنيةلدل جميع األطراؼ الداخمة في المصالح
جماع ك عمى أساس المكاطنة المتساكية كالمساكاة الكاممة في الحقكؽ كالكاجبات، يما تحقيق ا 

ضمنيان كخطيان كقانكنيان  كالعدالة االنتقالية كافة األطراؼ المشاركة في  المصالحة الكطنية
كالحقكقية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، التي بقبكليـ لكافة الحمكؿ كالمعالجات القانكنية 
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 ،كالعدالة االنتقالية المصالحة الكطنية المككؿ إليو تحقيؽ فريؽالتـ التكصؿ إلييا مف قبؿ 
تشكيؿ لجاف تحقيؽ متخصصة، لمتحقيؽ في كافة القضايا كاالنتياكات كالمشاكؿ التي ك 

تنفيذ حكار  :كطنية كالعدالة االنتقالية، كأخيران الفترة المحددة لتحقيؽ المصالحة ال حدثت أثناء
تاحة الفرصة لجميع أبناء الكطف لطرح مشاكميـ كقضاياىـ إمجتمعي عاـ كشامؿ قائـ عمى 

 .تعرضكا ليا يكاالنتياكات الت
 :وجود إرادة سياسية جامعة: ثانياً 

 يالفعمي كالحقيقة الجامعة التي تيدؼ إلى التطبيؽ يتكفر اإلرادة السياسية الحقيقإف 
لمعدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، مف بيف أىـ متطمبات تطبيقيما بالنسبة لمحالة اليمنية، 

عمى أىمية كخطكرة كمحكرية ىذه فيو الكثير مف األمثمة الشاىدة كالتاريخ السياسي اليمني 
تعامؿ كسبلمة النكايا الجزئية، فأقرب مثاؿ عمى أف اإلرادة السياسية القائمة عمى الصدؽ في ال
ـ، كتحكيؿ األمر َُُِما شيدتو اليمف مف التفاؼ عمى الشباب الذيف خرجكا في مظاىرات 

، تـ خبلليا تيميش مطالب كحقكؽ أكلئؾ الشباب ةإلى أزمة سياسية بيف النظاـ كالمعارض
تحت مسميات كأىداؼ سياسية حظيت بيا النخب السياسية فقط في السمطة كالمعارضة عمى 

 .سكاءحدو 
 :والمصالحة الوطنية تييئة البيئة الداخمية والخارجية لتطبيق العدالة النتقالية: ثالثاً 

ف مف بيف متطمبات تطبيؽ كتحقيؽ العدالة االنتقالية أف يتـ تييئة البيئة الداخمية أسنجد 
 -اليمف جميع ألكاف الطيؼ السياسي في صادقة لدل مصداقية كرغبة دكجك المتمثمة في 

، كعدـ كالمصالحة الكطنية في تحقيؽ العدالة االنتقالية -كالمستقميف السمطة كالمعارضة
المسمح عمى  ا بمثابة الحؿ الناجع كاألنسب لتكقؼ الصراعما، ككنيمالخكؼ مف تطبيقي
يقاؼ  . أما بالنسبة لمبيئة الخارجية فتييئتيا أمر حتمي الجائرة عمى اليمفالحرب السمطة، كا 

 الداعـ كفكانكا دكالن أك منظمات أممية، كاألمـ المتحدة، يمثم سكاءن  – كفالدكلي كفككف الفاعم
في الدكؿ التي ترغب في إنياء الصراع  كالمصالحة الكطنية لتطبيؽ العدالة االنتقاليةاألكبر 

، كالبدء بصفحة جديدة خالية مف الصراعات كالقتؿ كانتياؾ حقكؽ ، كمنيا اليمفكالحرب فييا
 ف قبؿ جميع األطراؼ السياسية عمى كجو التحديد، كبقية أفراد المجتمع.اإلنساف، م

 :وجود حوار مجتمعي عام وشامل: رابعاً 
تاحة الفرصة أماـ جميع أبناء الشعب اليمني لممشاركة الفاعمة في بناء مستقبؿ إمف شأنو 

خراج البمد مف دكائر الصراع المسمح كالحرب كالخراب  كالدمار، كصكالن إلى دكلتيـ المنشكدة، كا 
تحقيؽ األمف كاالستقرار كبناء السبلـ، فبدكف الدخكؿ في حكار مجتمعي عاـ كشامؿ يتسـ 

، لف بالصدؽ كالشفافية كالمكاشفة في التعامؿ مع القضايا التي سيتـ طرحيا عمى طاكلة الحكار
 تتحقؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية.
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 :لية وأممية لمحوار المجتمعي ونتائجومباركة إقميمية ودو : خامساً 
مباركة الفاعميف يجب أف تحظى ب كالمصالحة الكطنية لتطبيؽ العدالة االنتقالية تمييدان 

مف نتائج كأفكار حكؿ  الحكار المجتمعياإلقميمييف كالدكلييف كاألمـ المتحدة لما سيتكصؿ إليو 
كأف أثار تطبيؽ العدالة االنتقالية  تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، خاصةن 

عمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي، أما األمـ المتحدة  ةيجابيإككف تكالمصالحة الكطنية س
باعتبارىا الراعية لكؿ عمميات السبلـ في الدكؿ التي شاركت في تبني كدعـ عمميات االنتقاؿ 

تؤكد حقيؽ العمميتيف، كىك ما فدكرىا محكرم كبالغ األىمية لتالسياسي الديمقراطي فييا، 
أىمية كضركرة الدكر الذم يجب أف تمارسو األمـ المتحدة عمى كجو التحديد في دعـ تطبيؽ 

ة يالحقيقكاألىمية العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف، باإلضافة إلى المسئكلية 
ي البلزميف لتحقيؽ العدالة لمفاعميف اإلقميمييف كالدكلييف في تقديـ الدعـ المالي كالسياس

 .االنتقالية كالمصالحة الكطنية عقب انتياء الحرب في اليمف
 :معالجة أسباب وجذور الصراع: سادساً 

لعؿ مف أىـ كأخطر ما سيكاجو القائميف عمى تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية 
سيشيد الكثير مف االختبلفات في اليمف، ىك ما يعرؼ بمعالجة أسباب كجذكر الصراع، الذم 

كالنزاعات كاألخذ كالرد الذم مف شأنو إعاقة مياـ كعمؿ القائمكف عمى تطبيؽ العدالة االنتقالية 
كالمصالحة الكطنية، كمحاكلة إيجاد حمكؿ كمعالجات لجذكر الصراع الذم شيدتو اليمف خبلؿ 

عدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية كإطار زمني عاـ لتطبيؽ ال ترة الزمنية التي سيتـ تحديدىافال
 كاف صراعان سياسيان سمميان أـ صراعان سياسيان عنيفان أك مسمحان، بيف الفرقاء السياسييف سكاءن ، فيو

أك صراعان مجتمعيان نتج عف تمؾ الصراعات السياسية التي أرخت بظبلليا سمبان عمى المجتمع 
 .اليمني
 :تحديد الحقوق التي انتيكت: سابعاً 

كىي النقطة المحكرية التي يجب البدء بيا في حاؿ لك تـ التكافؽ عمى تطبيؽ العدالة 
االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف، كذلؾ مف خبلؿ لجاف تكثيؽ كرصد كتحميؿ جميع 

قميمة الخطكرة، االنتياكات القضايا التي شيدت حدكث انتياكات لحقكؽ اإلنساف، تدرجان مف 
كصكالن إلى االنتياكات الجسيمة التي ارتبطت بفقداف الحياة كالقتؿ كالتنكيؿ كالتعذيب الجسدم 

كىذا الرصد الدقيؽ سيمثؿ حدان فاصبلن بيف القضايا ذات األبعاد السياسية  ،القسرم كاإلخفاء
بيؽ تحديد أكلكيات الجنائية البحتة، كمف ثـ يمكف لمقائميف عمى التطذات األبعاد كالقضايا 

القضايا، دكف تمؾ تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية بالنسبة لكبل النكعيف مف 
حدكث تداخؿ قد يضيع حقكؽ الضحايا التي تـ ارتكاب تمؾ االنتياكات ضدىـ، كجبر 

 الضرر الفردم كالجماعي في كبل النكعيف.
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 :تحديد مرتكبي انتياكات حقوق اإلنسان: ثامناً 
كىنا البد مف التحديد الدقيؽ لمف قاـ بارتكاب تمؾ االنتياكات، ميما كانت أسباب 

ف أـ شخصيات قبمية ك ف أـ عسكريك كانكا سياسي سكاءن كمبررات ارتكابيـ لتؾ االنتياكات، 
كاجتماعية، ففي اليمف تمارس بعض تمؾ القيادات القبمية كاالجتماعية انتياكات جسيمة 

تمؾ القيادات سجكنان خاصة بيا، يتـ احتجاز بعض لى الحد الذم تمتمؾ إلحقكؽ اإلنساف، 
خارج نطاؽ القانكف، دكف عمـ الدكلة، كىك ما يمثؿ سجنيـ كمعاقبتيـ  كسجف مف يرغبكف في

، كجبر الضرر لجميع ضحاياىـ،  انتياكان صارخا لحقكؽ اإلنساف يجب التعامؿ معو بحـز
 ت.  كمعاقبة المتسببيف في تمؾ االنتياكا

 :التمييز المنيجي والعنصري واليديولوجي والمناطقي: تاسعاً 
 مف المتطمبات الميمة عند ان طمبيعتبر ىذا التمييز المنيجي كالعنصرم كااليديكلكجي مت

، فبل يمكننا الحديث عف في اليمف تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية الحديث عف
نتيجة ألبعاد عنصرية أك مناطقية أك  –ة ما كاالىتماـ بيا انتياكات لحقكؽ اإلنساف في منطق

غفاؿ منطقة أخرل كفقان  –أيديكلكجية أك مذىبية  لتمؾ المعايير العنصرية أك األيديكلكجية أك  كا 
عف ذلؾ  يجب التعامؿ مع انتياكات حقكؽ اإلنساف بعيدان  عميوك  –المذىبية أك المناطقية 

التمييز المنيجي الذم قد ال ينتبو إليو الكثير مف الناس، كىك ما يجب الحرص عمى حدكثو 
ال فإف القائميف عمى تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في  بالنسبة لمحالة اليمنية، كا 

 تاالنتياكاتمؾ انتياكات أخطر كأشد مف  -عف عمـ أك عف غير عمـ –اليمف سيرتكبكف 
 كمحاكلة إنصاؼ ضحاياىا كمعاقبة مرتكبييا. ،التي يقكمكف برصدىا

 :ردم بؤر الفساد السياسي والمالي واإلداريعاشرًا: 
فمف أجؿ تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية البد مف ردـ بؤر الفساد السياسي 

حتى نستطيع القكؿ بأنو تـ معالجة جذكر الصراع في تمؾ الجكانب،  فعميان، كالمالي كاإلدارم
فالفساد السياسي يعتبر األساس في ارتكاب الكثير مف جرائـ القتؿ كالتنكيؿ كاالختفاء القسرم، 

تمثؿ كجو مف أكجو الفساد مجتمعة كغيرىا مف الجرائـ كاالنتياكات ذات البعد السياسي، كىي 
كامؿ عديدة أسيمت في ارتكاب تكؿ الجرائـ كاالنتياكات، فتزاكج السياسي، نظران لتظافر ع

السمطة كالماؿ كالمكانة السياسية كاالجتماعية لبعض قيادات الدكلة مكنيا مف ارتكاب العديد 
مف االنتياكات كالجرائـ الخطيرة تحت مبررات في أغمبيا سياسية أك تحت ذرائع الدفاع عف 

ال ، ف في حؽ الكطف، كىي جميعيا مبررات كأسباب كاىيةالكطف كمبلحقة الخكنة كالمجرمي
إلى مستكل الجرائـ كاالنتياكات التي ارتكبيا أكلئؾ تحت مبررات كطنية كسياسية في  ىترق

كيضيؼ البعض عددان مف الشركط البلـز تكافرىا لتحقيؽ العدالة االنتقالية  المقاـ األكؿ.
نيا أف تؤدم إلى تحقيقيما بشكؿ أكثر مبلئمة كمكائمة لمكاقع أكالمصالحة الكطنية، مف ش
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اليمني، كلكي تككف العدالة االنتقالية فعالة في فترة ما بعد الحرب فإنيا يجب أف تفي بستة 
  :(ُ)شركط

الشرط األكؿ: ال يمكف ليذه التدابير أف تتحقؽ إال في بيئة آمنة، ففي أعقاب الحرب  -ُ
 ي األمف قبؿ أم شيء، فيك القاعدة التي تدعـ كؿ ما عداىا.كانتشار العنؼ السياسي يأت

الشرط الثاني: مف المحتـ أف تككف السمطات القائمة بالتنفيذ شرعية كغير متحيزة في نظر  -ِ
 قطاع كبير مف السكاف، كىذا شرط ضركرم في كؿ الحاالت التي تعقب انتياء الحركب.

باإلرادة السياسية كالقدرة عمى كفالة يجب أف تتمتع السمطات الجديدة  الشرط الثالث: -ّ
الكقت الكافي لتدابير العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية لتتمكف مف تحقيؽ أىدافيا 

 المنشكدة.
 الشرط الرابع: يجب أف تنفذ ىذه اآلليات بطريقة تسمح بتجنب الشعكر الجماعي بالذنب. -ْ
المصالحة الكطنية قد تـ مف خبلؿ الشرط الخامس: أف يككف انتقاء العدالة االنتقالية ك  -ٓ

عممية تشاكر حقيقية مع أكلئؾ المتأثريف بالعنؼ  حيث ينبغي أف تنخرط كؿ قطاعات 
المجتمع الممزؽ جراء الحركب، مف أفراد كمجتمعات محمية كمجتمع مدني، كتشارؾ بقدر 

عادة البناء االجتماعي.  اإلمكاف في عمميات العدالة االنتقالية كا 
س: لكي تككف العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية أكثر فعالية عند تطبيقيا الشرط الساد -ٔ

مف البلـز تطبيقيا إلى جانب برامج مصممة لتعزيز إعادة البناء السياسي كاالقتصادم 
كالكصكؿ إلى معمكمات دقيقة كغير متحيزة  ،كاالجتماعي كحرية التنقؿ كسيادة القانكف

صبلح التعميـ.  كا 
 يالثان الفرع

 ةــة النتقاليــداف العدالــأى
 بالنسبة ألىداؼ العدالة االنتقالية يتـ الحديث عف نكعيف مف األىداؼ كفقان لما يأتي:  
 :النتقالية بشكل عام  العدالة: أىداف أولً 
 تنقسـ أىداؼ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية فيما يأتي:  
اإلنساف في فترات التحكالت السياسية الجذرية : كيتمثؿ في حماية حقكؽ اليدف العام -ُ

الناجمة عف الصراعات المسمحة العنيفة أك غير المسمحة كالحركب األىمية أك الحرب 
التي تشنيا دكلة أك دكؿ عمى دكلة أخرل ينتج عنيا ارتكاب انتياكات جسيمة لحقكؽ 

 اإلنساف في تمؾ البمداف.
  

                                  
(1)  Eric Stover,Hanny Megally, and Hania Mufti, “ Bremer`s Gordian Knot`: Transitional 

justice and the U.S. occupation of Iraq’, Human Rights Quarterly, Vol 27, 2005, p. 830 857 
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 كتتمثؿ فيما يأتي: أىداف فرعية: -ِ
طبلؽ النار: فمف أبرز مياـ العدالة االنتقالية  كقؼ-أ كافة أشكاؿ العنؼ كاالقتتاؿ كا 

طبلؽ النار كضماف عدـ تكررىا  ،كالمصالحة الكطنية كقؼ أعماؿ العنؼ كاالقتتاؿ كا 
 كحدكثيا في الحاضر أك المستقبؿ.

كقؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف بكافة أشكاليا، كالمعاقبة عمييا: كىك مف األىداؼ -ب
المحكرية لمعدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية باعتبارىما ال يقفاف عند حد كقؼ تمؾ 
االنتياكات، بؿ يتعديانو لمكصكؿ إلى معاقبة كمحاسبة الجناة الذيف ارتكبكا تمؾ 
االنتياكات، كفقان لمكالية القانكنية التي سيتـ منحيا لجياز أك لجاف الحقيقة التي يككؿ 

 العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية. إلييا ميمة تحقيؽ
إزالة جميع أشكاؿ التكتر األمني كالسياسي المصاحبيف لمصراع أك الحرب: فالعدالة -ج

االنتقالية كالمصالحة الكطنية معنيتاف بإزالة جميع أشكاؿ التكتر األمني كالسياسي 
رية داخؿ الدكلة، المصاحبيف لمصراع أك الحرب بيف القكل كالمككنات السياسية كالعسك

 لكي ال تككف مدعاة لتكرار االنتياكات التي ارتكبت خبلؿ فترة تمؾ التكترات.
فتح تحقيؽ شامؿ كشفاؼ حكؿ جميع الجرائـ التي ارتكبت مف جميع األطراؼ )سياسية -د

حقكقية(، كىك مف األىداؼ التي تكفؿ تطبيؽ العدالة كاالنصاؼ لضحايا  -قانكنية  –
 ارتكبيا الجناة أثناء فترات الصراع المسمح أك الحرب. االنتياكات التي

إجراء اإلصبلحات المؤسسية القانكنية في جميع مؤسسات كأجيزة الدكلة: حيث ييمثؿ -ىػ
ىذا اليدؼ الكجو اآلخر لمعدالة االنتقالية، ككنو معنيي بتنفيذ اإلصبلحات المؤسسية 

يا النتياكات أثناء الفترات الماضية، كالقانكنية في جميع أجيزة الدكلة التي ثبت ارتكاب
أك خبلؿ فترات الصراع المسمح أك الحرب األىمية أك غير األىمية، بما مف شأنو 

 تحقيؽ العدالة الشاممة لجميع جكانب حياة اإلنساف في الدكلة.
الحصر الدقيؽ كالشامؿ لمضحايا كاألضرار: عمى أساس أف ىذا الحصر سيمثؿ -ك

نات التي يمكف الرجكع إلييا في أية مرحمة تعقب فترة تحقيؽ العدالة مستقببلن قاعدة البيا
نتقالية، كما يمثؿ حفاظان لمذاكرة المجتمعية التي مف الضركرة بمكاف الحفاظ عمييا الا

 كعدـ نسيانيا.
إجراء المصالحة الكطنية ضمف إطار العدالة االنتقالية: فالعدالة االنتقالية تمثؿ اإلطار -ز

يتـ مف خبللو تحقيؽ المصالحة الكطنية بيف القكل كالمككنات السياسة العاـ الذم 
 كالمجتمعية داخؿ الدكلة التي آلت عمى نفسيا تحقيؽ العدالة االنتقالية.
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  :: أىداف العادلة النتقالية والمصالحة الوطنية عند تنفيذىما في اليمناً نيثا
التي يجب تحقيقيا في حاؿ ما تـ  فيما يتعمؽ بالحالة اليمنية فيناؾ عدد مف األىداؼ

 تنفيذ إحدل العمميتيف، العدالة االنتقالية أك المصالحة الكطنية، يمكف إجماليا فيما يأتي:
إنياء الضغائف كترضية النفكس كتسكية النزاعات بالطرؽ السممية كالكدية كبأقؿ التكاليؼ:  -ُ

ىمية كضركرة تحقيؽ كىك ما لـ يتحقؽ إال بشرط كاحد ىك كجكد كعي مجتمعي عميؽ بأ
العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية عمى قاعدة التسامح كالمساءلة القانكنية كجبر الضرر 
بالنسبة لضحايا انتياكات حقكؽ اإلنساف، كتحقيؽ العدالة الجنائية كالسياسية عمى حدو 

 .سكاءن 
كىذا األمر لف عكدة الحياة الطبيعية إلى المدف كالقرل، كتحقيؽ السمـ االجتماعي:  -ِ

يتحقؽ مالـ تكف ىناؾ قناعات تامة لدل القكل السياسية في المقاـ األكؿ كالمجتمعية في 
يقاؼ انتياكات  والمقاـ الثاني بأن المخرج األمثؿ إلنياء الصراع كاالقتتاؿ كالعنؼ، كا 

رة حقكؽ اإلنساف، كعكدة الحياة إلى طبيعتيا في المدف كالقرل اليمنية، مالـ فستستمر دائ
العنؼ كستتزايد جرائـ انتياكات حقكؽ اإلنساف بشكؿ أبشع مما ىي عميو قبؿ تحقيؽ 

 العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية.
العمؿ عمى حقف دماء المتنازعيف كصيانة أعراضيـ كحفظ ممتمكاتيـ كأمكاليـ: كىك  -ّ

فردية  في خمؽ كعي مجتمعي كقناعات –إلى جانب عكامؿ أخرل  –األمر الذم سيسيـ 
كجماعية بضركرة تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية عمى قاعدة العمؿ عمى 
حقف دماء المتنازعيف كغير المتنازعيف، كصيانة أعراضيـ كحفظ ممتمكاتيـ، كليس الثأر 
منيـ كتشريد أسرىـ كىدر دمائيـ تحت ذرائع تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة 

ر الذم البد مف التحذير مف الكقكع فيو، حتى ال نعكد مجددان إلى دائرة الكطنية، كىك األم
ارتكاب انتياكات حقكؽ اإلنساف تحت مبرر تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة 

 الكطنية.
ضماف حسف الجكار بيف المدف كالقرل كالقبائؿ المتجاكرة: كردـ بؤر التكتر كالثارات التي قد  -ْ

جذكتيا مف حيف ألخر، بيدؼ إعاقة تحقيؽ العدالة االنتقالية  إشعاؿيعمؿ البعض عمى 
كالمصالحة الكطنية، فالثقافة العربية عمكمان كاليمنية عمى كجو التحديد غالبان ما يستحضر 
أبناؤىا الماضي، كعمى كجو التحديد تمؾ الثارات كالمشاكؿ عند استشعارىـ بأف األمر قد ال 

كثأر ممف يعتقدكف أنو تسبب في معاناتيـ، كىنا تقع عمى يحقؽ ليـ ما يريدكنو مف انتقاـ 
ىؤالء بأف عممية المحاسبة كالمساءلة  إقناعالدكلة مسئكلية كبيرة تتمثؿ في قياميا بعممية 

القانكنية ىي بيد الدكلة كمؤسساتيا كليست بأيادييـ، كمف ثـ فيذه المسئكلية مسئكلية الدكلة 
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عبر المؤسسات كالييئات كالمجاف التي  -ياـ بذلؾ الدكرالق -كال أحد غير الدكلة بإمكانو 
 ستقـك بإنشائيا لمقياـ بذلؾ. 

تأميف الطرؽ كالمكاصبلت بيف المدف كالقرل كالمحافظات: كىك مف أىـ أكلكيات  -ٓ
كمسئكليات الدكلة كالجياز األمني كالمؤسسات األمنية المعنية بذلؾ، دكف غيرىا، كىك ما 

قبمي الذم تـ في اليمف في حاؿ كجكد خبلفات بيف قبيمة سيحد مف حاالت القطاع ال
 كأخرل.

رض.... إلخ( إلى جميع أنحاء عكدة النشاط االقتصادم )التجارة، التنقؿ، السعي في األ -ٔ
المكاطنيف باألمف كاألماف، كبأف الدكلة تسيطر عمى  إشعارالببلد: كىك ما مف شأنو 

نية عمى جميع ربكع الدكلة اليمنية، كىك ما األكضاع كتبسط يدىا كسمطتيا القانكنية كاألم
 سيمثؿ رادعان لمف قد تسكؿ لو نفسو التبلعب بأمف كاستقرار الببلد ببل شؾ.

التأكيد عمى ثقافة العفك كالصفح عند المقدرة كتنمية ركح اإلخاء كالتعاكف بيف المكاطنيف:  -ٕ
مان كغير مشركطان، لتحقيؽ الصالح العاـ مع األخذ في االعتبار أف ال يككف العفك عا

حيث سيفتح ذلؾ المجاؿ أماـ الكثيريف ممف ارتكبكا انتياكات لحقكؽ اإلنساف لئلفبلت 
مف العقاب كالمحاسبة القانكنية عف الجرائـ التي ارتكبكىا في الفترات الماضية كالسابقة 

كليس  لتطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، بمعنى أف يككف العفك عفكان مشركطان 
عامان، حتى يشعر الضحايا الذيف ارتكبت ضدىـ  تمؾ االنتياكات بأف العدؿ كاإلنصاؼ 

ىي الغالبة عمى عممية تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة  -مجتمعة  -كجبر الضرر
 الكطنية.

تعزيز كترسيخ ثقافة السبلـ كاألمف كالبناء كاالستقرار كنبذ ثقافة التخكيؼ كالتمزؽ  -ٖ
كاإلقصاء كاالستعداء كالتصنيؼ، كاليدـ: كىي جميعيا عناصر تعزز مف الكعي 
المجتمعي لدل أبناء الشعب اليمني بأىمية كضركرة التسميـ بضركرة تحقيؽ العدالة 
 االنتقالية كالمصالحة الكطنية عمى أساس السعي الحثيث لبناء السبلـ كاألمف كاالستقرار.

عمار المناطؽ الم -ٗ تضررة: كىي مف أكلكيات عمؿ الدكلة اليمنية عند البدء إعادة بناء كا 
ية كطنية عامة كشاممة ال في تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، كفؽ استراتيج

حدان، كال تفرؽ بيف منطقة كأخرل، أك مكاطف كأخر تحت أية مبررات، أك أسباب أتستثني 
الخاطئ لمنطقة أك فرد عف ككيـ أك تمييزىـ قد يعتقد القائمكف عمى العممية بأنيا تبرر سم

 .اآلخريف
تعكيض المكاطنيف المتضرريف تعكيضان عادالن كمجزيان: كىك مف أساسيات جبر الضرر  -َُ

الذم ترتكز عميو عممية التسميـ بضركرة تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، 
ليف، حتى تصؿ الضحايا حيث البد مف الحرص عمى التعكيض المادم كالمعنكم العاد
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أك ذكييـ إلى قناعة تامة بأنيـ حصمكا عمى التعكيض المنصؼ لما لحؽ بيـ أك 
 .اكات لحقكقيـ في الفترات السابقةبذكييـ مف انتي

كفالة أسر الشيداء: كىك مف األمكر التي البد منيا، حتى تشعر تمؾ األسر بأف دماء  -ُُ
مف ىك الشييد ككيفية اعتباره شييدان، ال  شيدائيا لـ تذىب ىدران، كىنا البد مف تحديد

أف يترؾ األمر لتقديرات األفراد كالقكل السياسية التي شاركت في الحرب أك الحرب 
األىمية كالصراعات الداخمية، كىك ما يجب أف تتكفؿ بو الدكلة كتضع لو خطتو 

الحاالت القانكنية كالعممية البلزمة، التي تضمف تحديد المفاىيـ كالمسميات لجميع 
 .الة االنتقالية كالمصالحة الكطنية دميا أثناء تنفيذ العاكالمفاىيـ التي سيتـ استخد

عبلج الجرحى كالمصابيف: الذم يعتبر مف أىـ مسئكليات الدكلة في المرحمة االنتقالية  -ُِ
التي ستتـ فييا عممية تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، كىنا البد مف كضع 

تراتيجية كطنية تغطي كافة أبناء الشعب اليمني ممف تضرركا مف الحرب أك خطة اس
الصراعات الداخمية السياسية كغير السياسية دكف استثناء، فبل يمكف التعامؿ مع 
الجرحى كالمرضي لمككف سياسي بطريقة مختمفة في حيف يتـ التعامؿ مع الجرحى 

 .ف أك مككنات أخرل بطريقة مغايرةكالمرضى لمكك 
سميـ المتيميف في جرائـ القتؿ مف مختمؼ الفئات كالمككنات السياسية كغير السياسية ت -ُّ

كثبكت عند محاكمتيـ محاكمات عادلة  ليتـممف ثبت قضائيان إدانتيـ إلى الدكلة: 
إدانتيـ بالجرائـ المنسكبة إلييـ، كعدـ التفريؽ في حقكؽ الضحايا تحت أم مبررات 

رائـ يعاقب عمييا القانكف في األكضاع العادية، فما سياسية أك غير سياسية، فيذه ج
بالؾ في أكضاع الحرب كالصراعات المسمحة بيف المككنات السياسية كالمناطقية 

 كالقبمية كالدينية التي ظيرت في اليمف خبلؿ الفترات الماضية.
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 الجالح املطلب
 التدابري الْاجب عنلَا قبل ّأثياٛ تطبٔل العدال٘ االىتكالٔ٘

 يف الٔنً ّمعْقات التطبٔل ّاملصاحل٘ الْطئ٘
قبؿ كأثناء  –فيما يتعمؽ بالتدابير الكاجب تكافرىا عند الحديث عف العدالة االنتقالية 

األكؿ  في الفرعتناكؿ ن، سفرعيففي كمعكقات ذلؾ التطبيؽ، فسيتـ تناكؿ ذلؾ  –تطبيقيا 
التدابير الكاجب تكافرىا قبؿ كأثناء تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، في حيف 

 كفقان لما يأتي:الثاني معكقات تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية  في الفرعتناكؿ نس
 األول الفرع

 وأثناء تطبيق العدالة النتقالية والمصالحة الوطنية التدابير الواجب توافرىا قبل
فيما يتعمؽ بما يجب العمؿ بو كاتخاذه مف تدابير قبؿ كأثناء تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة 

الكاجب تكافرىا كاألخذ بيا لكي يتسنى لمقائميف عمى عدد مف التدابير الكطنية، يجب الحديث عف 
كالتقميؿ مف األخطاء كتذليؿ الصعكبات  ،كالمصالحة الكطنية مف تحقيقيماتطبيؽ العدالة االنتقالية 

 يأتي في مقدمتيا كفي طميعتيا ما يأتي:كالحد مف المعكقات التي قد تكاجييـ أثناء ذلؾ، 
  :الحوار المجتمعي الموسع )لجان مجتمعية(أوًل: 

كمنظمات  المجتمعفبدكف الحكار المجتمعي المكسع، الذم يشارؾ فيو جميع أفراد 
نا الحديث عف ال يمكن ني كجميع القكل كالمككنات السياسية دكف استثناء،المجتمع المد

كالمصالحة الكطنية، لككنو سيؤصؿ لمعمؿ الكطني  تطبيؽ كتحقيؽ العدالة االنتقالية إمكانية
قد يسعى البعض في إدخاؿ المجتمع فييا، بيدؼ  المتجرد عف أية تعصبات أك مياترات

تظميؿ العدالة كسعي مف ارتكبكا انتياكات لحقكؽ اإلنساف خبلؿ الفترة السابقة لمحاكلة 
   .كفقان لمقانكف كالتشريعات المعدة لذلؾ ،اإلفبلت مف العقاب كالمحاسبة

 :الحوار السياسي المنفتح والصريحثانيًا: 
عمكمان كالمصالحة  ر إلحاحان فيما يتعمؽ بتطبيؽ العدالة االنتقاليةالذم يعتبر األىـ كاألكث

فيك عمى خبلؼ الحكار المجتمعي يتسـ بصبغة كأبعاد  -الكطنية عمى كجو الخصكص 
سياسية بحتة ال يمكف تجاىميا أك غض الطرؼ عنيا إذا ما أردنا بالفعؿ تحقيؽ العدالة 

ف الفرقاء السياسيكف ىـ مف خمؽ حالة الصراع كك   -االنتقالية كالمصالحة الكطنية كما يجب
تحت أية مسميات كانت، أك  ،بعض الحاالت، كمنيا اليمفكاالقتتاؿ أك حتى الحرب في 

كاف خركج عمى الحاكـ، كالمطالبة بتغيير النظاـ السياسي القائـ في الدكلة، أك صراع  سكاءن 
بيف القكل السياسية في السمطة كالمعارضة، مف أجؿ تحقيؽ المكاسب السياسية ليذا الطرؼ 

كبيف  ،جميع تمؾ الحاالت البد مف إجراء حكار سياسي منفتح عمى الجميعفي أك ذاؾ، ك 
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نصاؼ، عمى أساس السعي لتحقيؽ السبلـ، الجميع دكف استثناء كجبر الضرر  ،الضحايا كا 
 .حتى لك كانت دكالن كليس أفراد ،الفردم كالجماعي، كمعاقبة مرتكبي تمؾ االنتياكات

 :الحرص عمى عدم إثارة أية قضايا سياسية أو اجتماعية أو قبميةثالثًا: 
صالحة الكطنية في اليمف مف لكي يتمكف القائمكف عمى تطبيؽ العدالة االنتقالية كالم

القياـ بتمؾ الميمة الممقاة عمى عاتقيـ، فعمييـ عدـ إتاحة الفرصة ألم مككف سياسي أك 
اجتماعي أك أية قكل سياسية أك قبمية، أف تثير أية قضايا سياسية أك اجتماعية أك قبمية، 

ب التأكيد عمى أف اليدؼ منيا إعاقة تحقيؽ العدالة انتقالية كالمصالحة الكطنية، كىنا يج
بأف الجية المخكلة لتحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية ىي الييئة  يقتنع الناس جميعان 

مف قبؿ رئيس الجميكرية أك رئيس الحككمة، أك كفؽ تشريع  إنشاؤهأك الجياز الذم سيتـ 
ة  كشؼ قانكف خاص إلنشاء ذلؾ الجياز، فقد يككف ىيئة كطنية أك لجنة كطنية أك لجن

الحقيقة أك أم مسمى يتـ تحديده ليذا الجياز، كىك أمر ميـ، فبمجرد أف تعي جميع القكل 
كالمككنات السياسية المجتمعية كالقبمية كالمناطقية في اليمف أنو ال يحؽ ألحد منيا تطبيؽ 

أنيا  العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية كفقان ألىداؼ كأجندات تمؾ القكل أك المككنات، أك
صاحبة الحؽ في تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف، فإنيا بالضركرة 

كسيادة القانكف عمى الجميع، كستعي بأف عمييا  ،ستسمـ باألمر كترضخ إلرادة الشعب
االنصياع بؿ كالتعاكف مع الييئة التي سيتـ إنشاؤىا لتحقيؽ ذلؾ، ال أف تقؼ حجر عثرة في 

 كجو تحقيؽ العدالة.   
 :إعادة بناء العقد الجتماعيرابعًا: 

 –ا تجربة الجزائر لفيـ ماىية العدالة االنتقالية كالقبكؿ المجتمعي بيا، كلك استحضرن تمييدان 
باعتبارىا أقرب التجارب العربية لمحالة اليمنية، يمكف االستفادة منيا في حاؿ تـ تطبيؽ 
المصالحة الكطنية أك العدالة االنتقالية في اليمف، فالمصالحة الكطنية التي تـ تطبيقيا ىناؾ لـ 

مصالحة الكطنية في لتطبيؽ ال تأت مف فراغ بؿ سبقتيا عدة عمميات سياسية ككطنية تمييدان 
نياية المطاؼ  حيث يرل البعض أف المصالحة الكطنية التي طبقت في الجزائر كانت مشركعان 
لـ يأت دفعة كاحدة بؿ ىك نتيجة جيكد متظافرة عبر مراحؿ مترابطة إذ يمكف القكؿ أف 
المصالحة الكطنية في الجزائر ىي حصيمة عمؿ بعض الرؤساء الذيف حكمكا الجزائر، فيي 
عرفت مصطمح الحكار السياسي ثـ قانكف تدابير الرحمة، ثـ الكئاـ المدني، ثـ الكئاـ الكطني، ثـ 

التي يجب تكافرىا ليتمكف القائمكف عمى تطبيؽ  تدابيركىناؾ عدد مف ال .(ُ)المصالحة الكطنية
 .(ِ)في مقدمتيا ما يأتي:مف النجاح في اليمف  المصالحة الكطنيةك العدالة االنتقالية 

                                  
 .ّْكناس فاطمة  مرجع سابؽ، ص  (ُ)
 .ّْالمرجع السابؽ، ص  (ِ)
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     تطبٔـــلال ٘ـــّإمهاىٔ ات الدّزـً متطلبـبٔ     
         

55 

 

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد

تقديـ الحؿ السممي لمنزاع: بحيث يككف ىذا الحؿ مرضيان لجميع األطراؼ كمعبران عف  -ُ
قدرتيـ عمى الكفاء بحاجاتيـ األساسية كاالستجابة لتطمعاتيـ الجكىرية، حيث يعتبر ىذا 

 الشرط حاسمان لمعالجة أم خبلؼ بيف األطراؼ المتنازعة أك المتصارعة.
تعتبر مف العكامؿ الميمة لنجاح مسار العدالة االنتقالية أك تبادلية االلتزامات: فالتبادلية  -ِ

، حيث تككف ىذه التبادلية بيف طرفي النزاع في االلتزامات في اليمف المصالحة الكطنية
الرسمية كغير الرسمية، التي تكجب عمى أطراؼ النزاع إظيار الحماسة كالرضا لتغيير 

تحكـ عبلقات تمؾ األطراؼ، كتقديـ أعماؿ تمؾ المشاعر العدائية كعدـ الثقة التي كانت 
غالبان ما تتميز بالبساطة إال أنيا رمزية تبرز النكايا الحسنة كتيدؼ إلى بناء عبلقات 
 سميمة، في سبيؿ التأسيس لبيئة سميمة تسكد المجتمع، كتشكؿ دعمان مستمران لممصالحة.

خرطيف في المسار السممي انخراط القادة في المسار السممي: كمعنى ذلؾ عـز القادة المن -ّ
ظيار حعمى تجاكز المعكقات التي كانت ت عمى  إصرارىـكـ عبلقاتيـ مع اآلخريف، كا 

 مكاصمة مجيكدات السبلـ.
دعـ المؤيديف لمسار العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية: فكبلىما تحتاج إلى مشاركة  -ْ

معارضيف مف الجماعات المتردديف أك ال إقناعاألفراد كالجماعات كالمنظمات بيدؼ 
 بأىمية العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية كضركرتيما.

تجنيد مؤسسات المجتمع المدني لدعـ مسار العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية: كىذه  -ٓ
الثقافية، األمنية، المؤسسات تشمؿ المؤسسات السياسية، العسكرية، االجتماعية، 

 سيا لدعـ المصالحة الكطنية.التربكية، حيث يجب تجنيد نف
دعـ المحيط الدكلي: كىك عامؿ ميـ ألنو يعطي دفعة قكية لمسار العدالة االنتقالية أك  -ٔ

المصالحة، فعندما يبرز المجتمع الدكلي اىتمامان خاصان بتسكية سممية معينة يسيؿ المسار 
ان لمكاصمتو، كيشجع عمى تجاكز الصعكبات، كما يمكف أف يقدـ ذلؾ دعمان حقيقيان مممكس

 كىك ما تبنتو حاالت المصالحة في إيرلندا الشمالية كالسمفادكر كنيكاراجكا كالبكسنة. 
 الثاني الفرع

 والمصالحة الوطنية معوقات تنفيذ العدالة النتقالية
بطبيعة الحاؿ البد أف تكاجو عممية تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف 

عددان مف  -حركب أىمية أك خارجية أككغيرىا مف الدكؿ التي شيدت صراعات داخمية  –
المعكقات كالصعكبات التي تقؼ في كجو القائميف عمى تطبيقيما، كلعؿ مف بيف ما يجب 

تكقع كجكد عدد مف المعكقات التي قد تعيؽ عممية  ةية الحالة اليمنيالحديث عنو مف خصكص
 تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف، مف أىميا ما يأتي:
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القائمة عمى القناعة التامة  :عدم توافر المصداقية السياسية واإلرادة السياسية السميمة: أولً 
ف المخرج مما تعيشو اليمف يكمف في تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، كىك ما أب

أثبتتو أخر التجارب السياسية اليمنية، متمثمة فيما حدث مف التفاؼ كانقبلب سياسي عمى 
مخرجات مؤتمر الحكار الكطني الشامؿ، كالمبادرة الخميجية كآلياتيا المزمنة، كاتفاؽ السمـ 

ال خارجية كة، كما أسفر عنو ذلؾ مف إقحاـ اليمف في صراع داخمي عنيؼ، كحرب كالشرا
مبرر ليا، إال أنيا تخدـ قناعات أفراد كأشخاص كقيادات سياسية مرتبطة بأجندات خارجية 

، اليدؼ منيا النيؿ مف كحدة اليمف كسيادتو كأمنو كاستقراره سكاءن إقميمية كدكلية عمى حدو 
نخشاه ىك تكرار السيناريك الذم حدث بالنسبة لممبادرة الخميجية  ليس إال، كمف ثـ فما

كمخرجات مؤتمر الحكار الكطني الشامؿ، كالدخكؿ في مرحمة تطبيؽ العدالة االنتقالية 
رادات سياسية مزيفة تقؼ كرائيا  كالمصالحة الكطنية بنكايا غير سميمة كغير صادقة، كا 

كران بعدـ إمكانية تحقيؽ العدالة االنتقالية أطراؼ خارجية بكؿ تأكيد، كىك ما ينذر مب
 كالمصالحة الكطنية في اليمف فيما إذا لـ يتـ تجاكز ىذه العقبة الكأداء.

عدم تحديد إطار وسقف زمني محدد لمبدء خاللو في تطبيق العدالة النتقالية : ثانياً 
ما جاء في بنكد كترؾ الحبؿ عمى الغارب، كىك ما اختمفنا حكلو  مع  :والمصالحة الوطنية

كثيقة مؤتمر الحكار الكطني الشامؿ مف حديث عف طرح جميع القضايا التي ارتكبت فييا 
، كىك أمر غير ، خبلؿ فترة التشطيرما قبؿ قياـ دكلة الكحدة منذي انتياكات لحقكؽ اإلنساف 

در كاسعان لمتممص كاليركب مف بعض العقكبات التي قد تص ان مقبكؿ كال مبرر، بؿ سيفتح باب
مرتكبي بعض انتياكات حقكؽ اإلنساف في تمؾ الفترة مف قبؿ بعض ضد فييا أحكاـ قضائية 

سقكط بعض  كأاألشخاص أك األطراؼ أك القكل السياسية التي ما زالت مكجكدة إلى اآلف، 
البعض منيـ إلى خارج  العقكبات في بعض القضايا التي تبث كفاة مرتكبييا أك ىركب

أكيد عمى أىمية كضركرة تحديد سقؼ زمني كنقطة صفرية يتـ البدء اليمف، كىنا نكرر الت
رصد القضايا كاالنتياكات التي تـ ارتكابيا، كتحديد الضحايا كمرتكبي تمؾ االنتياكات، يا لمن

ان لقانكف العدالة االنتقالية قلجبر ضرر الضحايا، كمعاقبة مرتكبي تمؾ االنتياكات كف تمييدان 
 سيتـ إصداره كالعمؿ بو. كالمصالحة الكطنية الذم

تعمد الخمط بين القضايا اإلنسانية والقضايا السياسية في التعامل مع انتياكات حقوق : ثالثاً 
يتعمد البعض ممارسة عمميات الخمط بيف القضايا ذات األبعاد اإلنسانية، كالقضايا ساإلنسان: 

عدالة تمييدان لتمييع الذات األبعاد السياسية بيدؼ تحقيؽ بعض المصالح السياسية أك الحزبية، 
ضاعة حقكؽ الضحايا كانتصاران لمرتكبي تمؾ االنتياكات مف  االنتقالية كالمصالحة الكطنية، كا 

ك تمكؤ في تطبيؽ العدالة أتراخي  كجكدفي حاؿ  وثك حدنعتقد سياسي بحت، كىك ما منظكر 
 كمحايد االنتقالية كالمصالحة الكطنية حرفيان في اليمف بشكؿ كاضح كدقيؽ كرصد مكضكعي

 لمقضايا كاالنتياكات التي ارتكبت خبلؿ اإلطار الزمني المحدد لرصد تمؾ القضايا كاالنتياكات.
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تدخل بعض األطراف اإلقميمية والدولية لمضغط عمى القائمين بتطبيق قانون : احتمال رابعاً 
لكي يتغاضكا عف بعض القضايا كاألحداث العدالة النتقالية  والمصالحة الوطنية في اليمن: 

في  سكاءن األطراؼ اإلقميمية كالدكلية عمى حدو  ؾالتي لك كيشفت خفاياىا لتجمت حقيقة تكرط تم
، كىك ما نتكقعو، كما نحذر بشكؿ مباشر أك غير مباشر تمؾ القضايا كاالنتياكات المرتبطة بيا

منو، فميما كانت الضغكط عمى القائميف عمى تطبيؽ قانكف العدالة االنتقالية كالمصالحة 
ال يجب الرضكخ ليا أك الرد عمييا   -ك خارجيا أداخميان  –الكطنية مف أم طرؼ كاف 

نصاؼنحك تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية كما يجب،  دمان ق كالمضي الضحايا  كا 
كانكا أشخاصان أك  سكاءن كجبر ضررىـ كمعاقبة الجناة كمرتكبي انتياكات حقكؽ اإلنساف، 

فيـ أماـ القانكف مجرمكف كثبتت إدانتيـ  -إقميمية أك دكلية  -قيادات يمنية، أك دكالن أجنبية 
 كف، كمف ثـ يجب معاقبتيـ.كفقان لمقان
بارتكابيا انتياكات لحقوق اإلنسان اليمنية عدم اعتراف بعض القوى السياسية : خامساً 

كىك ما سيمثؿ عقبة في  أثناء الفترة المحددة لتطبيق العدالة النتقالية والمصالحة الوطنية:
جماعة أك كجو تطبيقيما بالشكؿ األمثؿ، كعميو يجب أف يعترؼ كؿ شخص أك حزب أك 

طرؼ سياسي أك شخصيات قبمية كاجتماعية كانت نافذة في النظاـ السابؽ، أك في السمطة 
بما ارتكبكه مف أخطاء كانتياكات لكي يتـ تحقيؽ  ـَُِْالتي أعقبت أحداث سبتمبر 

تحت طائمة قانكف  العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية كسيادة القانكف. فالجميع يقعكف
نتقالية كالمصالحة الكطنية، كالمساكاة أماـ القانكف كعدـ تجاىؿ أية انتياكات تـ العدالة اال

ارتكابيا مف قبؿ أم شخص أك حزب أك جماعة أك قكل اجتماعية أيان كانت مكاقعيا كمكانتيا 
 .أك الدينية السياسية أك القبمية

ما ال  كىك ية:بعض المكونات واألحزاب السياسصعوبة تقبل ترك السمطة من قبل : سادساً 
نتمنى حدكثو أك القياـ بو، كعميو يجب عمى الجميع استيعاب أىمية كخطكرة المرحمة التي 
تمر بيا الببلد، كتغميب الصالح العاـ عمى المصالح الفرعية كالثانكية، فصعكبة تقبميـ ترؾ 

سمح يؤدم إلى حدكث صراع مالسمطة كاستعادة العممية السياسية مف بكابة االنتخابات قد 
المكجكدة عمى أرض الكاقع، فبل  كبيف بقية القكل كالمككنات السياسية ـالسمطة بيني عمى

ال يزالكف يعيشكف داخؿ  أغمب األحزاب كالمككنات السياسيةننسى أف أعضاء كمنتسبي 
البمد، كقد تؤدم عممية تجاىميـ أك عدـ تقبؿ تسميـ السمطة كاستعادة العممية السياسة إلى 

 ةفي حالف -كىك ما نخشاه كال نتمنى حدكثو –حدكث انفجار كصراع مسمح عنيؼ جدان 
كمحمية يككف استعادة العممية السياسية في اليمف، كالتمييد إلجراء انتخابات نيابية كرئاسية 

صبلح أمف ش عادة اإلعمار كا  نيا االنتقاؿ مف حالة العنؼ كالصراع المسمح إلى حالة البناء كا 
، كىك ما يجب عمى الجميع استيعابو كتقبمو مف أجؿ المصمحة ما خمفتو الحرب عمى اليمف

 الكطنية األعـ كاألىـ مف أية مصالح فرعية أك ثانكية.
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ن المشيد ع إقصائيمقسري والمعتقمين السياسيين الذين تم ال اإلخفاءظيور قضايا : سابعاً 
صبلح إيجاد حمكؿ عادلة كىك ما سيجعؿ عممية  الماضية والحالية: فترةالالسياسي خالل  كا 

في المقاـ الثاني  سياسية كاجتماعيةفي المقاـ األكؿ ك  ة قانكنيةفجك القضايا التي تمثؿ  تمؾ
 ،المجتمعي الذم أحدثتو الحربفالعمؿ عمى معالجة الشرخ  أمران في غاية الصعكبة،

ات ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف. باإلضافة كترىيب الناس تحت مبرر  ،لقكة الغاشمةاكممارسة 
عاقة تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في المحافظات ف ملما نتكقعو م مانعة كا 

ض مجرد الحديث عف الكحدة كبناء دكلة يمنية سيطر عمييا قكل كمككنات أخرل ترفتالتي 
نصاؼكاستقرار  ، ليعيشكا أمفجميع أبناء الشعب اليمني بيا حديثة، دكلة مدنية ينعـ  كا 

 .خبلؿ الفترات الماضيةلمضحايا الذيف ارتكبت ضدىـ انتياكات جسيمة 
قحامالتيافت عمى السمطة : ثامناً  تعيؽ بشكؿ التي مف شأنيا أف  الشائكة: بعض القضايا وا 

كاضح عممية تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، عمى اعتبار أف تمؾ القضايا ذات 
 أبعاد سياسية في المقاـ األكؿ، كمرتبطة ببعض األجندات اإلقميمية كالدكلية في أحياف أخرل،

 لذمليطالب مف يستثمرىا باالنفصاؿ، ا مثؿ ما عرؼ بالقضية الجنكبية التي تطكرت اآلف
ختبلالت عمى مستكل البنى المجتمعية كالسياسية كالمعيشية ألبناء الا العديد مف سيخمؼ
فمف  ،سكاءن  كانكا في المحافظات الشمالية أك المحافظات الجنكبية عمى حدو  سكاءن  ،اليمف

يعتقد أنو في مأمف عما سيحؿ بالبمد مف تفكؾ كانييار اقتصادم كصراع سياسي، قد يطاؿ 
اليمف دكف استثناء، كانطبلقان مف ذلؾ عمى الجميع تحكيـ العقؿ كعدـ االنجرار جميع أبناء 

باالنفصاؿ أك فؾ االرتباط أك الحكـ الذاتي أك أية مسميات  تنادمنحك بعض األصكات التي 
يتفننكف في إصدارىا لكي يحققكا أىداؼ مف يقؼ كرائيـ مف قكل إقميمية كدكلية عمى حدو 

 يؾ الدكلة اليمنية المكحدة.، كىك  تدمير كتفكسكاء
ـ فيما َُُِالعاـ  منذي التي ظيرت  :بروز النعرات القبمية والمناطقية والفئوية القوية: تاسعاً 

سيمى)بثكرات الربيع العربي( كالتي أفرزت كضعان اجتماعيان مختمفان عما كاف عميو الكضع قبؿ 
كزيادة قكة القبيمة كما شيدناه مف تيميش  ـ، كما أعقبو مف بركز الطائفية كالمناطقيةَُُِ

ضعاؼ متعمد لمدكلة، كبركز تمؾ االنتماءات الضيقة كالمطالب غير القانكنية كغير المنطقية  كا 
ية كالتعددية كاحتراميما كآليات لمكصكؿ إلى طعف قكاعد الديمقرا مسؾ بالسمطة بعيدان تبال

لقد برزت ىذه النعرات التي كاف  كمحمية. السمطة كفؽ انتخابات يتـ إجراءىا تحت رقابة دكلية
، كما شيده مف ـَُُِالشعب اليمني قد تناساىا كلـ يعد يعطيا باالن، إلى أف جاء العاـ 

داية الستيداؼ اليمف بظبلليا عمى اليمف إلى يكمنا ىذا، فيي كانت نقطة الب ألقتأحداث 
كلـ تعد  ،التي عفى عمييا الزمف كالنيؿ منو تحت ىذه النعرات المناطقية كالفئكية كالمذىبية

  مقبكلة اآلف.
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 السابع املطلب
 آلٔات حتكٔل العدال٘ االىتكالٔ٘ ّاملصاحل٘ الْطئ٘

يتـ مف خبلليا تحقيؽ العدالة االنتقالية  التيتناكؿ اآلليات المطمب سيتـ في ىذا 
ات كىي اآللي األكؿ النكع األكؿ مف تمؾفي الفرع تناكؿ نكالمصالحة الكطنية، كىي نكعاف: س

الثاني اآلليات الدكلية لتحقيؽ العدالة االنتقالية  في الفرعتناكؿ ناآلليات الكطنية، في حيف 
 كالمصالحة الكطنية، كفقان لما يأتي:

 األول الفرع
 اآلليات الوطنية لتحقيق العدالة النتقالية والمصالحة الوطنية

دالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية مف المتعارؼ عميو أف الجيات التي تتكلى تحقيؽ الع
ىي الحككمات االنتقالية تحديدان، ككنيا المسئكلة عف إدارة شؤكف الببلد في حالة االنتقاؿ مف 

العدالة االنتقالية  –كضع قديـ إلى كضع جديد، كىك ما يضفي عمى عممية تحقيقيما 
تكلى حزب أك جماعة أك صفة الرسمية، فمف غير المقبكؿ أصبلن أف ي –كالمصالحة الكطنية 

 قبيمة أك فئة عمميات التطبيؽ لياتيف العمميتيف.
تتنكع اآلليات التي يتـ مف خبلليا تحقيؽ العدالة االنتقالية، كفقان لطبيعة كؿ آلية، ككيفية 

 نحاكؿ الكقكؼ عميو، مف خبلؿ نكعيف مف اآلليات ىما:ذىا كمف سيقـك بتنفيذىا، كىك ما تنفي
 : آليات تقوم عمى أساس من سيقوم بتنفيذ العدالة النتقالية:أولً 

كىي آليات يستمـز كجكدىا العديد مف المتطمبات كالعمميات الفرعية، كصكالن إلى تحقيؽ 
، كتحقيؽ العدالة االنتقالية في نياية المطاؼ، كفؽ اآللياتاليدؼ الذم كجدت مف أجمو تمؾ 

لممجتمع الذم  كاأليديكلكجيةبيئة المجتمعية كالسياسية عمى دراسة ال خطط كبرامج معدة بناءن 
 سيتـ تطبيؽ العدالة االنتقالية فيو، كيأتي في مقدمتيا ما يمي:

 لجان الحقيقة: -1
تعتبر لجاف الحقيقة في مقدمة اآلليات الكطنية لتحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة 

الحقيقة "، أك أيان كاف مسماىا في الكطنية، أك ما قد يسميو البعض ب" لجاف الكشؼ عف 
التي مف أىـ اختصاصاتيا تقصي كتحرم الكشؼ عف  –التجارب التي شيدتيا بعض الدكؿ 

ثباتيا، كتكثيقيا تمييدان  إلنصاؼ أكلئؾ  حقائؽ االنتياكات التي ارتكبت ضد الضحايا، كا 
كىي المجاف التي يتـ إنشائيا  كجبر الضرر كبلن حسب االنتياؾ الذم تعرض لو. ،الضحايا

لمقياـ بعمميات تقصي الحقائؽ كتكثيؽ جرائـ االنتياكات التي ارتكبت خبلؿ إطار زمني محدد 
يتـ تحديده مف قبؿ القائميف عمى األمر في الدكلة التي سيتـ إنشاء تمؾ المجاف فييا،" كتتسـ 

ف أيا، حيث يجب لجاف تقصي الحقائؽ بمجمكعة مف الخصائص التي يجب أف تتكفر في
تككف ىيئة لمتقصي، كأف يتـ تشكيميا بشكؿ رسمي مف قبؿ الدكلة، كأف تتمتع بنكع مف 
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االستقبللية عف الدكلة، كتككف ليا سمطة محددة بمكجب القانكف المنشئ ليا، كأف تعمؿ في 
ميا عمى إطار نطاؽ زمني محدد، كما تتسـ بككنيا ىيئات غير قضائية، كأف ينصب عم

ف تنحصر كالية ىذه المجاف في تقصي انتياكات جسيمة أماضي، كذلؾ يجب أحداث ال
لحقكؽ اإلنساف أك القانكف الدكلي اإلنساني، كيحدد القانكف المنشئ ليا االنتياكات التي 
سيشمميا عمميا كالمدة الزمنية المغطاة، كيفترض في ىذه المجاف إعطاء األكلكية لمضحايا 

 يا بتقرير كتكصيات.كمعاناتيـ، كأخيران تنيي عمم
 :(ُ)محاكم لمحاكمات األفراد -ِ

يجب عمى الدكلة التي رأت أف تسمؾ طريؽ االنتقاؿ الديمقراطي أف يعي القائمكف عمييا 
بأف مف أىـ متطمبات كمستمزمات إرساء كتحقيؽ العدالة االنتقالية القياـ بمحاكمات لؤلفراد 

مة لحقكؽ اإلنساف، كىنا سنجد الحديث عف يالذيف ثبت تكرطيـ كارتكابيـ النتياكات جس
ف يعي القائمكف عمى األمر بأف الحقيقة ليست أالحقيقة ىك العنصر األبرز، كالذم يجب 

مطمقة، كأف ليا أشكاالن عديدة،" فيناؾ مككنات عديدة ليا، مف أبرزىا الحقيقة الجنائية التي 
رتكز قانكني، كيكجد السرد تعرض عمى القضاء بكؿ ما تستكجبو مف حجج كأدلة كشيكد كم

الفردم الذم يعكس حقيقة المعاناة الفردية في خضـ انتياكات حقكؽ اإلنساف، كتكفر لنا 
أدبيات كشيادات كأفبلـ كثائقية ىذا البعد بكؿ ما يعكسو مف آالـ كفظاعات كمعاناة إنسانية، 

محدد زمانان كمكانان،  ككذلؾ تكجد الحقيقة السياسية، كتمثؿ مقاربة الفاعميف السياسييف لماض
، كىي المترككة ريخيةالتابية كالدكلية، كىناؾ الحقيقة كأدكار مختمؼ الييئات كالمؤسسات الحز 
 لمبحث األكاديمي بمستمزماتو العممية.

 : اآلليات والعمميات التنفيذية:ثانياً 
سيتـ البدء بو تتمثؿ في اآلليات التي سيتـ مف خبلليا تحقيؽ العدالة االنتقالية، كفقان لما  

كاف البدء بالعدالة االنتقالية أك المصالحة الكطنية، فكبلىما سيستخدـ نفس  سكاءن مف عممية، 
اآلليات بيدؼ تحقيؽ أىدافيما النيائية الرامية إلى الكصكؿ بالدكلة التي سيتـ تطبيقيما فييا 

كاستعادة الحياة العامة كالسياسية عمى كجو التحديد، كفؽ أسس كثكابت كطنية  ،إلى بر األماف
عادة بناء كصياغة عقد اجتماعي جديد يؤسس لدكلة حديثة قائمة  ال يمكف الخركج عنيا، كا 

 عمى أسس المساكاة كالعدالة كالمكاطنة المتساكية، كمف أىـ تمؾ اآلليات ما يأتي:
  

                                  
بدكف تاريخ كمكاف كدار   العدالة االنتقالية: المفاىيـ كاآلليات في العدالة االنتقالية في السياقات العربية، الحبيب بمككش (ُ)

 .ْٖ- ْٓص  نشر،
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 جبر الضرر والتعويض العادل: -1
يتسع مفيـك جبر الضرر ألكثر مف ككنو تعكيضان ماديان لمضحايا فقط، بؿ يمتد ليصبح 
بمثابة إقرار بمسئكلية الدكلة عف انتياكات حقكؽ اإلنساف، كبمكجب جبر األضرار المترتبة 
عف ذلؾ كفقان لمقتضيات القانكف الدكلي ذات الصمة، كما أف ذلؾ جزء مف رد االعتبار يأخذ 

نعكاسات ما تعرض لو الضحايا كأكضاعيـ المينية كالمالية كممتمكاتيـ في الحسباف ا
 كانعكاسات ذلؾ عمى أسرىـ.

 الدستوري: اإلصالح -2
الذم مف شأنو التأصيؿ كالتأسيس لتنفيذ كتحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، 

يا الببلد مف حيث يفضؿ البعض إصدار دستكر جديد يتكافؽ كيتكاءـ مع المرحمة التي دخمت
تغيير كمساع لتحقيؽ العدالة الشاممة كالعدالة االنتقالية عمى رأسيا، في حيف يرل البعض أف 
إصدار دستكر جديد ال يقدـ كال يؤخر في شيء، فإذا كانت النكايا  السيئة مبيتة فمف تفيد أية 

 قكانيف ميما كانت دقتيا كانضباطيا. أكدساتير 
 إصالح المؤسسات:  -3

يعتبر إصبلح مؤسسات الدكلة أمران أساسيان في مراحؿ االنتقاؿ الديمقراطي، كىذا ما 
يجعؿ مراحؿ االنتقاؿ تستدعي اإلصبلح المؤسساتي بكصفو أحد المداخؿ األساسية لضماف 
عدـ تكرار ما جرل مف انتياكات، كتكفير الضمانات الدستكرية كالقانكنية لمحماية مف ذلؾ، 

عدة مجاالت، مف أبرزىا اإلصبلح الدستكرم، كمراجعة القكانيف،  كيشمؿ ىذا اإلصبلح
خضاع مؤسسات األمف لمرقابة، كتكفير شركط  كضماف استقبلؿ القضاء كالنيكض بو، كا 

كمة الجيدة عمى قاعدة مف الشفافية كالمساءلة، كتدريب مكظفي الدكلة العامميف في ك الح
تحديد أكلكيات اإلصبلح المؤسساتي مف  القضاء كاألمف كالجيش كاإلعبلـ، كعادة ما يتـ

خبلؿ تقرير لجنة الحقيقة الذم يرصد كاقع االنتياكات كالمؤسسات المسئكلة عنيا بالدرجة 
  .األكلى، كمكاطف الخمؿ في التشريعات التي سمحت بذلؾ

 فحص السجل الشخصي والكشف عن التجاوزات والفصل فييا: -4
لتحقيؽ عدالة انتقالية كمصالحة كطنية بالشكؿ كىي مف اآلليات كالعمميات التي تؤسس 

المطمكب، فمف خبلليا سيتـ التعرؼ عمى ما تـ ممارستو مف انتياكات كاستغبلؿ لمكظائؼ 
 ة لحقكؽ اإلنساف.ميكارتكاب انتياكات جس ،العامة أك الخاصة لمنيؿ مف الضحايا
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 الثاني الفرع
 والمصالحة الوطنيةاآلليات الدولية لتحقيق العدالة النتقالية 

أما اآلليات الدكلية التي مف شأنيا اإلسياـ بفاعمية في تحقيؽ العدالة االنتقالية 
يي العمميات التي تدعميا األمـ المتحدة لتطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، ف

ة لتحقيؽ لعؿ مف أىـ ما يجدر الحديث عنو فيما يتعمؽ باآلليات الدكلي، ك كالمصالحة الكطنية
 :(ُ)يأتي كالتي سيتـ تناكليا كما ،العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية

 : مساىمة المجتمع الدولي:أولً 
 يمثؿ المجتمع الدكلي أحد أىـ الداعميف لعمميات العدالة االنتقالية بمككناتو األربع: األمـ المتحدة

 الدكلية، كالتي يمكف تكضيحيا فيما يأتي:المحاكـ  –المنظمات الدكلية  –الجيات المانحة  -
 األمم المتحدة ومؤسساتيا:  -1

باعتبارىا الجية المخكلة بتطبيؽ آليات العدالة االنتقالية  -يعتبر نيج األمـ المتحدة 
بمثابة امتداد لمقكاعد كالمعايير  - كالمساىمة في بناء السبلـ كفؽ أسس العدالة االنتقالية

الدكلي اإلنساني، كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كتمؾ المنظكمة الدكلية، كخاصة القانكف 
يمة لحقكؽ اإلفبلت مف العقاب، ال سيما ما يخص االنتياكات الجس ـالقانكنية أقرت مبدأ عد

ف األمـ المتحدة ال تدعـ مبدئيان أم اتفاؽ فيما يخص غياب العدالة أاإلنساف، كمف المعركؼ 
كات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف، كيميؿ نيج األمـ المتحدة إلى مراعاة االنتقالية بالنسبة لبلنتيا

الصالح السياسي، كربط السمـ االجتماعي بتحقيؽ العدالة االنتقالية في المساءلة، فضبلن عف 
  (ِ) ضماف حقكؽ المرأة.

 الجيات المانحة:  -2
قد يقدـ المجتمع الدكلي عمكمان كالدكؿ المانحة عمى كجو التحديد المساعدات المالية 
كالمادية كالدعـ السياسي، كما تتراكح أدكار المجتمع الدكلي كخاصة الجيات الفاعمة فيو فيما 
ان يتعمؽ بدعـ العمميات االنتقالية بيف مياميا في التمكيف بدالن مف تنفيذ العدالة االنتقالية نظر 

لكجكد عدة اعتبارات مجتمعية محمية قد ال تستكعبيا تمؾ الجيات الدكلية، كىك ما يحتـ 
بالضركرة أف يتحكؿ دكرىا مف التنفيذ بنفسيا إلى التمكيف كالتدريب كالتأىيؿ ألبناء المجتمع 

مية الذم سيتـ فيو تنفيذ العدالة االنتقالية، ككنيـ أكثر إلمامان مف تمؾ الجيات بالبيئة الداخ
كالمحمية التي ىـ جزء منيا، مما يساعدىـ في تحقيؽ كتنفيذ العدالة االنتقالية بشكؿ أفضؿ مما 
لك تـ تنفيذىا مف قبؿ تمؾ الجيات الدكلية. كقد يشمؿ التعاكف الدكلي مف قبؿ المجتمع الدكلي 

                                  
 .ّٗالحبيب بمككش  العدالة االنتقالية: المفاىيـ كاآلليات، مرجع سابؽ، ص  (ُ)
 .ّٓمرجع سابؽ، ص مركاف أبي سمرة  العدالة االنتقالية كمعايير األمـ المتحدة،، (ِ)
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ياكؿ المساعدة في تمييد السبيؿ أماـ العمميات المحمية، كتقاسـ السمطة المؤسسية في الي
 .(ُ)المحمية الفاعمةالمختمطة، كتقديـ المساعدة التقنية كبناء القدرات، كالتعاكف مع الجيات 

 المحكمة الجنائية:  -3
يمكف لممحكمة الجنائية الدكلية أف تساعد في تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية 

ب المدعي العاـ، كمف مف خبلؿ تشارؾ المعمكمات، كالسياسات العامة، كالبيانات مف مكت
خبلؿ الزيارات القطرية لمكاصمة الضغط عمى السمطات الكطنية لممضي قيدمان في اإلجراءات 

  .(ِ)الشاممةالكطنية كممارسة الكالية القضائية 
 المنظمات الدولية غير الحكومية:  -4

التي مثمت مصدر مساعدة لكثير مف لجاف الحقيقة في الماضي  حيث يمكف أف ىي 
مساىمتيا ما يأتيتشمؿ 

(ّ)
:  

تقديـ معمكمات مقارنة عف الطريقة التي قامت بيا لجاف حقيقة أخرل بالعمؿ ككيؼ  -أ
كاف تشكيميا، ككيؼ تعاممت مع مجاالت محددة مف عمميا)أخذ األقكاؿ كقكاعد 
عبلف أسماء الجناة  البيانات كاالستماع كالتحديات القانكنية كمراعاة األصكؿ القانكنية كا 

 الميزانية كخطة العمؿ(. ككضع
تقديـ أعضاء لجنة الحقيقة كمكظفييا إلى لجاف الحقيقة األخرل التي تعمؿ في الكقت  -ب

 كتسييؿ تبادؿ المعمكمات كاألفكار. ،الحاضر في أماكف أخرل
إحضار خبراء مف المجاف السابقة إلعطاء منظكر عف الدركس المكتسبة في المسائؿ  -ج

 اسة العامة.التشغيمية كمسائؿ السي
كانت تتصؿ  سكاءن التحميؿ القانكني كالمشكرة القانكنية فيما يتصؿ بالمسائؿ الصعبة  -د

 بالتشغيؿ أك بالسياسة العامة عند القياـ بأعماؿ المجنة.
كأثناء سير  ،تقديـ التدريب لممكظفيف كألعضاء المجنة مباشرة عند بداية أعماؿ المجنة -ىػ

 أعماليا.

                                  
 ممارسة العدالة االنتقالية: النظر إلى الماضي كالتقدـ نحك األماـ: دراسة استطبلعية،  ،فارككي نيسباه أمبيكنيتي ككتش (ُ)

Practice: toking Back Transitional Justice Moving Forward: Scoping Study, 2016.p.12. 
" عمى أرض صمبة:  ُٔبالعدالة االنتقالية كمجمكعة مقاصد ىدؼ التنمية المستدامة + تقرير الفريؽ العامؿ المعني  (ِ)

 ،، نيكيكرؾبناء السبلـ كالتنمية المستداميف في أعقاب االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف، المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية
 . ِٓـ، ص َُِٗأيار/ مايك 

ك)آخركف(  لجاف تقصي الحقائؽ كالمنظمات غير الحككمية: العبلقة األساسية ) مبادئ "فراتي"  كريستف ماكك ناتشي (ّ)
التكجييية لممنظمات غير الحككمية العاممة مع لجاف تقصي الحقائؽ، المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية، الكثائؽ المترجمة، 

 .ّْ- ِْـ، ص ََِْمار/آذار 
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المجنة يمكف لممنظمات غير الحككمية الدكلية أف تقدـ معمكمات مقارنة قبؿ إنشاء  -ك
 كالعمؿ عف كثب مع المنظمات الكطنية. ،مطمكبة لدعـ عممية تشاكرية دينامية

تصدر المنظمات الدكلية لممناصرة كالرصد أحيانان تقارير ىامة أثناء عمؿ المجنة لتقييـ  -ز
عامة قد تتعارض مع المعايير الدكلية، كخاصة إنجازاتيا أك نقد جكانب في السياسة ال

في صدد مراعاة األصكؿ القانكنية أك في صدد القرارات التي قد تؤثر عمى العدالة 
 الجنائية في تاريخ الحؽ. 

لممجتمع الدكلي بما في ذلؾ األمـ المتحدة كالجيات المانحة كالمنظمات الدكلية  يمكف
كالمحاكـ الدكلية، أف تتعاكف مع عمميات العدالة االنتقالية المحمية بطرؽ تيعزز مساىمة تمؾ 
العمميات في مقاصد التنمية. كلعؿ مف أبرز تمؾ األدكار ما ييعرؼ " بالدعـ الخارجي" المقدـ 

  :(ُ)لمنظمات الدكلية إلى لجاف الحقيقة، كقد يتخذ الدعـ الخارجي أشكاالن مختمفة منيامف تمؾ ا
 ( الدعـ السياسي.ّ( المساعدات المالية أك المادية.      )ِ)       ( المساعدة التقنية.ُ)

يشمؿ التعاكف الدكلي المساعدة في تمييد السبيؿ أماـ العمميات المحمية، كتقاسـ  كقد
السمطة المؤسسية في اليياكؿ المختمطة، كتقديـ المساعدة التقنية كبناء القدرات، كالتعاكف مع 
الجيات الفاعمة المحمية. كيمكف لمجيات الفاعمة الدكلية أف تؤدم دكران في التكعية أك القيادة أك 
تاحة الكصكؿ إلى الجميكر في كؿ مرحمة مف مراحؿ  دعـ الجيكد المبذكلة لنشر المعمكمات كا 
العممية، مع تكفير تجارب مماثمة مف سياقات أخرل لتحفيز التفكير في العمميات المحمية، 
كالدعكة إلى االمتثاؿ لمقكاعد كالمعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف، مف خبلؿ مراقبة المحاكمة. 

أف تشارؾ المحكمة الجنائية الدكلية في ذلؾ مف خبلؿ تشارؾ المعمكمات كالسياسات  كيمكف
كمف خبلؿ الزيارات القطرية لمكاصمة الضغط عمى  ،العامة كالبيانات مف مكتب المدعي العاـ

 .(ِ)كممارسة الكالية القضائية الشاممة ،السمطات الكطنية لممضي قدمان في اإلجراءات الكطنية
 :تفاقيات الدولية ودورىا في تحقيق العدالة النتقالية: ال ثانياً 

نجد في بعض المعاىدات إحاالت صريحة إلى الحؽ بمعرفة جممة مف الكقائع المحددة، 
كيشمؿ ذلؾ أصكؿ بعض المعاىدات مثؿ البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لمعاىدات جنيؼ، 

 أقاربكاالتفاقية الدكلية لحماية جميع األشخاص مف اإلخفاء القسرم، حيث ييعترؼ بحؽ 
مصير أحبائيـ كمكاف كجكدىـ. كىك حؽ مطبؽ كنافذ بحد المفقكديف أك المخفييف بمعرفة 

ذاتو، كىذه االتفاقية تؤمف لمضحايا الحؽ في معرفة الحقيقة حكؿ ظركؼ اإلخفاء القسرم 
كاالطبلع عمى التقدـ المحرز، كنتائج التحقيقات باإلضافة إلى مصير األشخاص المخفييف، 

                                  
تحكيؿ  عدـ التكرار إلى حقيقة كاقعة: ما يمكف أف يسيـ في فترة كاليتيا المقبمة في تيبي غاليس كجاؾ مايرىكفر   (ُ)

 .ُٓـ، المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية، ص َُِٖمجمس األمف لناحية الكقاية مف األعماؿ الكحشية الجماعية، 
 .ُُص  المرجع السابؽ،تيبي غاليس كجاؾ مايرىكفر   (ِ)
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كالتي تشمؿ مياـ تأميف رد الحؽ إلى  ،اؼطر كما أف االتفاقية نفسيا تبيف كاجبات الدكؿ األ
 .(ُ)صاحبو كضمانات عدـ التكرار

 :: التقارير والتوصيات األمميةثالثاً 
يأتي في مقدمة اآلليات الدكلية التي تساىـ في تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة 

أمينيا العاـ الكطنية التقارير كالتكصيات الصادرة عف األمـ المتحدة كمؤسساتيا أك حتى مف 
 كمف بيف أىميا ما يأتي:

دارة  ـََِْتقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة الصادر في عاـ  -ُ حكؿ " سيادة القانكف كا 
 العدالة مف خبلؿ المراحؿ االنتقالية في مجتمعات الصراع كمجتمعات ما بعد النزاع".

لمبادئ األساسية التكصية المعتمدة مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بخصكص " ا -ِ
كجبر الضرر لضحايا االنتياكات  ،التكجييية المتعمقة بالحؽ في المجكء إلى العدالة

 ـ.ََِٓالجسيمة لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني" المعتمدة في يناير 
ـ القاضي بإحداث آلية" مقرر خاص َُُِقرار مجمس حقكؽ اإلنساف في أكتكبر  -ّ

الة كجبر الضرر كضمانات عدـ التكرار" لدعـ جيكد إعماؿ بالنيكض بالحقيقة كالعد
 العدالة االنتقالية.

 الثالث الفرع
 آليات تطبيق العدالة النتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن

إف ما سبؽ مف عرض كتحميؿ في البنكد السابقة يصب في مجممو في عنصر ميـ جدان 
يتـ تطبيؽ  لكييتمثؿ في آليات تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف، 

العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف بالشكؿ المطمكب، مف خبلؿ تحديد تمؾ 
يؽ كالمدركس، كعمى خبلؼ ما كرد في كثيقة مخرجات مؤتمر الحكار اآلليات كاختيارىا الدق

الكطني الشامؿ مف إنشاء ىيئة لمعدالة االنتقالية، تككف ىي المعنية بتطبيؽ العدالة االنتقالية 
كلكيات ذلؾ أكالمصالحة الكطنية، يجب إنشاء آليات تتناسب مع طبيعة ما سيتـ تطبيقو ك 

 –العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية  –عمى أف كبل العمميتيف التطبيؽ، كىنا عمينا التأكيد 
في اليمف سيككف ليما نفس اآلليات التي سيتـ مف خبلليا تطبيقيما كبلىما أك إحداىما، كىي 

 اآلليات التي قد ال تخرج عما يأتي:   
  

                                  
كىاكرد فارني )محرراف(  البحث عف الحقيقة: عناصر إنشاء لجنة حقيقة فاعمة، لجنة العفك التابعة إدكاردك غكنزاليش،  (ُ)

 .ٓ -ْ، ص َُِّلكزارة العدؿ البرازيمية، المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية، نيكيكرؾ، 
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 تشكيل لجنة وطنية لتطبيق العدالة النتقالية والمصالحة الوطنية:أوًل: 
بيا، عمى  آليات خاصةلكؿ عممية أف ال يكضع  ت مظمة البرلماف اليمني، عمىتح

اعتبار أف العمميتاف مرتبطتاف بشكؿ كبير إلى درجة عدـ القدرة عمى الفصؿ بينيما إال في 
بعض المناطؽ كالقضايا ذات األبعاد السياسية، كىي التي تندرج تحت المصالحة الكطنية 

كؿ، أما بقية القضايا فيي خاضعة لنفس اآلليات التي ستككؿ ككنيا سياسية في المقاـ األ
 لمجية أك الييئة أك المجنة التي ستطبؽ العدالة االنتقالية.

 تشكيل لجان فرعية من المجنة الوطنية العميا في المدن والمحافظات: ثانيًا: 
الجغرافي لمجية كىي الطريقة المثمى بالنسبة لميمف، عمى اعتبار أنو ال يمكف حصر اإلطار 

التي ستتكلى تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في العاصمة صنعاء فقط، أك في مراكز 
تتكلى  -مؤىمة كمدربة تدريبان عاليان  –ة مدف المحافظات، كىك ما يعني ضركرة تشكيؿ لجاف فرعي

نتقالية كالمصالحة الكطنية، اإلعداد كالتنفيذ الدقيؽ لخطة عمؿ الجية المخكلة بتطبيؽ العدالة اال
 باعتبارىا جميعان مف اىـ آليات تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية.

صياغة ميثاق شرف أو وثيقة شرف بين جميع القوى الموجودة عمى الساحة ثالثًا: 
 الوطنية:

ا يتـ مف خبلليا التزاـ جميع القكل السياسية في الجميكرية اليمنية باالنصياع لم
ستتكصؿ إليو الجية المخكلة بتطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية مف قرارات كما 
سينتج عف المحاكـ التي سيتـ إنشائيا مف أحكاـ، كعدـ التمكؤ أك المماطمة أك التسكيؼ أك 
االلتفاؼ عمييا بأم حاؿ مف األحكاؿ، حتى تتـ عممية تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة 

 طنية كما يجب.الك 
تنفيذ حممة وطنية واسعة النطاق في جميع ربوع ومدن وقرى الجميورية اليمنية رابعًا: 

 لمتوعية بأىمية تطبيق العدالة النتقالية والمصالحة الوطنية: 
عف المناكفات كاالحتكاكات السياسية أك القبمية أك  كفؽ أسس قانكنية سميمة، بعيدان 

المناطقية أك الحزبية أك أم نكع مف أنكاع المناكفات أك المكايدات العشائرية أك الطائفية أك 
السياسية التي ال تخدـ أحد سكل مف ثبت عمييـ ارتكاب انتياكات لحقكؽ اإلنساف في الفترة 
المحددة لرصد القضايا كاالنتياكات التي ارتكبت مف قبؿ جميع األطراؼ دكف استثناء، تمييدان 

 ثـمجتمعي الشامؿ، الذم سيشمؿ جميع أبناء الشعب اليمني فمف لمدخكؿ في آلية الحكار ال
قبمية،  أكانتياؾ حقكقيـ في الغالب ىـ مف عامة الناس، كليسكا قيادات سياسية أك عسكرية 

أك غيرىا مف الفئات المجتمعية التي يمكف كصفيا بالنخب السياسية كالمجتمعية داخؿ 
 المجتمع اليمني.
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مجتمعية في مختمف المدن والمحافظات اليمنية تحت إشراف  تشكيل لجان حوارخامسًا: 
 الجية المخولة لتطبيق العدالة النتقالية والمصالحة الوطنية:

بيدؼ زيادة الفيـ كاإلدراؾ كالكعي بأىمية كضركرة تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة 
كتأسيس فيـ مكحد لماىية خمؽ ) الكطنية في عمـك اليمف، كىك ما ذكرناه سابقان تحت مسمى

العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية(، كىك ما مف شأنو أف يساعد بشكؿ كبير في تغيير 
كخمؽ قناعات لدل جميع أفراد الشعب اليمني بضركرة إعماؿ كتطبيؽ القانكف انتصافان 

ف الرغبة لمضحايا كجبر ضررىـ، كعقابان لمجناة كمرتكبي انتياكات حقكؽ اإلنساف، بعيدان ع
 .لمبرر مف قبؿ أىالي بعض الضحاياكاستخداـ العنؼ المسمح غير ا ،في الثأر
إنشاء محاكم متخصصة ومؤقتة لمبت في القضايا المطروحة عمييا تحت إطار سادسًا: 

 تطبيق العدالة النتقالية والمصالحة الوطنية:
قصرت ستنتيي بكؿ كنؤكد ىنا عمى أف تككف مؤقتة، ألف عممية التطبيؽ ميما طالت أك 

تأكيد، كىك ما يعني عدـ الحاجة الستمرار تمؾ المحاكـ، كيتـ إنياء ميمتيا بمجرد االنتياء 
مف تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، كاستعادة الحياة الطبيعية في المجتمع 

كأكثر تحرم اليمني. كما أف ىذه المحاكـ سيتـ إعداد قيضاتيا بشكؿ أكثر مينية كأكثر دقة 
بأف يككنكا مف ذكم النزاىة كالخبرة كالقدرة عمى التعامؿ مع القضايا بتجرد كحيادية كمصداقية 

التي قد تؤثر عمى كشفافية كاممة، بعيدا عف االعتبارات السياسية أك المناطقية أك المذىبية 
 أداء تمؾ المحاكـ.

عدالة النتقالية والمصالحة استحداث آلية شرطية أو جياز شرطي خاص بتطبيق السابعًا: 
 الوطنية: 

ذلؾ الجياز، عمى  إنشاءكفقان لقانكف العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية الذم سيتضمف 
أف يككف مؤقتان تنتيي ميامو باإلعبلف عف انتياء تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة 

عداد كتدريب عناصره تدريبان كتأىيبلن عاليان  حتى يتمكنكا مف التعامؿ باحترافية مع  ،الكطنية، كا 
االنتياكات المحكـك عمييـ بأحكاـ قضائية تستدعي التنفيذ مف قبؿ ىذه  يالضحايا أك مرتكب

 األجيزة، عمى غرار الشرطة القضائية عمى سبيؿ المثاؿ.
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 حــــامتــاخل
في ختاـ ىذه الدراسة سنجد أف عممية تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في 
اليمف ليا خصكصية نابعة مف خصكصية المجتمع اليمني كمتطمبات كآليات كأىداؼ 
كمعكقات تحقيقيما في اليمف، كأيان كانت اآلراء المختمفة حكؿ أكلكيات التطبيؽ إال أف الحالة 

خبلؿ ىذه الدراسة، خصكصيتيا التي حاكلنا الكقكؼ  –ذكرنا سبؽ كأف  كما –اليمنية ليا 
جاىدة لئلجابة عف التساؤؿ اإلمكاف، كفي سبيؿ ذلؾ سعت الدراسة  رعمييا كتكضيحيا قد

البحثي الذم مثؿ المشكمة البحثية الذم نص عمى: ىؿ باإلمكاف تحقيؽ العدالة االنتقالية 
 ا أكلى بالتطبيؽ؟كالمصالحة الكطنية في اليمف، كأييم

: كمما تيلئلجابة عف ىذا التساؤؿ البحثي تـ صياغة الفرض البحثي اآل محاكلةكفي 
كصكالن  أكالن كانت متطمبات تحقيؽ العدالة االنتقالية كاقعية كفعمية كانت الحاجة ممحة لتحقيقيا 

 ."باعتبارىا إحدل عمميات العدالة االنتقالية ،إلى تحقيؽ المصالحة الكطنية
ف خبلؿ ما تـ استعراضو مف متطمبات كشركط تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة كم

الكطنية في اليمف، كجدنا أنو باإلمكاف تطبيقيما عمى أف يككف إطارىما العاـ كاحد، كىك 
العدالة االنتقالية التي تفضي بالتأكيد إلى تحقيؽ المصالحة الكطنية، عمى اعتبار أف العدالة 

ي العممية األكسع مف المصالحة الكطنية باعتبارىا عممية سياسة مجتمعية قانكنية االنتقالية ى
في األساس، كىك ما يعزز صحة الفرض عمى اعتبار أف متطمبات كشركط تطبيؽ العدالة 

كنابعة مما نممسو مف حقيقة ككاقع تمؾ  االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف ىي كاقعية
 التي سيتـك مة لحقكؽ اإلنساف في اليمف، يا حدث مف انتياكات جسالمتطمبات كالقضايا، كم

عند العمؿ عمى تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية  كأخذىا بعيف االعتبار مراعاتيا
 .و كأحزانوبكؿ تأكيد لكي ييكتب ليما النجاح، كيتـ تجاكز مخمفات الماضي بكؿ مآسي

ؼ كمعكقات تطبيؽ العدالة االنتقالية االتساؤؿ البحثي الثاني: ما ىي متطمبات كأىد أما
كالمصالحة الكطنية في اليمف؟ فقد تـ صياغة الفرض الخاص بو كىك: ىناؾ عبلقة طردية 
بيف تكفر متطمبات تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف كتحقيؽ أىدافيا 

  ."ات تحقيؽ ذلؾكالتقميؿ مف معكق
كباستعراض متطمبات كشركط تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية كالمعكقات 

حتى يتـ  ،ا، كجدنا أنيا متطمبات كشركط باإلمكاف تكافرىا كالعمؿ بيامالتي تقؼ أماـ تحقيقي
تحقيؽ العدالة االنتقالية كالتقميؿ مف تأثير المعكقات التي قد تقؼ في كجو القائميف عمى تنفيذ 

 .الثاني ، كىك ما يثبت صحة الفرضسكاءن العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية عمى حدو 
 فيما يأتي: إيجازىاكقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج يمكف 
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الحالة اليمنية فيما يتعمؽ بأكلكية تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية البد أف يتـ  فإ -ُ
اعتبارىا اإلطار العاـ الذم يشمؿ المصالحة بتطبيؽ العدالة االنتقالية في المقاـ األكؿ 

 الكطنية، درءن ألم تيرب أك تخاذؿ أك تقاعس في أكلكية إحداىما عمى األخرل.
إعداد قانكف لمعدالة االنتقالية تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية يجب  إلنجاح عممية -ِ

كالمصالحة الكطنية يراعي األحداث كالمكاقؼ كالقضايا التي شيدتيا اليمف مف صراعات 
كحركب أىمية كحرب خارجية، كتضمينيا عبر نصكص قانكنية دقيقة ككاضحة ال تحتمؿ 

الة ألم كائف مف كاف ثبت تكرطو كارتكابو ديركب مف كجو العالتأكيؿ أك التفسير بيدؼ ال
  .النتياكات لحقكؽ اإلنساف اليمني

داريان عف جميع أجيزة الدكلة لتطبيؽ العدالة االنتقالية  إنشاء ىيئة مستقمة ماليان يمثؿ  -ّ كا 
استمرارية كحدكد كضماف  أىـ مؤشرات نجاح تحقيقيما، كالمصالحة الكطنية بالشكؿ األمثؿ،

ي أك جماعة سعدـ التأثير عمى أعضائيا مف قبؿ أم حزب سيالؾ الدعـ كعدـ انقطاعو، ك ذ
 أك أية قكل مجتمعية أك قبمية، أك قكل كفاعميف إقميمييف أك دكلييف.

ف التأسيس لفيـ مشترؾ كسميـ ألىمية كماىية العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية يساعد إ -ْ
لمصالحة الكطنية بالشكؿ األمثؿ، كضركرة تطبيقيما متزامنتاف في تحقيؽ العدالة االنتقالية كا

حكار مجتمعي كاسع النطاؽ يتـ مف خبللو عمى دكف الفصؿ بينيما أيان كانت األسباب، بناءن 
 .استيعاب كافة اآلراء كاألفكار حكؿ خطة تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية

تكرار األخطاء السابقة التي المصالحة الكطنية مرتبط بعدـ ف نجاح تحقيؽ العدالة االنتقالية ك إ  -ٓ
كالتأكيد عمى ضركرة كأىمية كجكد إرادة سياسية  ،قياـ الكحدة منذي شيدتيا الدكلة اليمنية 

كمجتمعية كطنية مكحدة كمتفقة عمى جميع عناصر كمتطمبات كآليات تطبيؽ العدالة االنتقالية 
كالمصالحة الكطنية، كفقان لخصكصية المجتمع اليمني كالقضايا التي ارتبطت بالفترة المحددة 

بيؽ كتجاكزىا بشكؿ سمس كىادئ دكف تعصب أك لمتطبيؽ كالمعكقات التي قد تكاجو عممية التط
 محاباة لطرؼ أك حزب أك مككف سياسي أيان كاف مكقعو في الخارطة السياسية اليمنية.

تحديد إطار زمني لرصد كتكثيؽ القضايا التي تـ ارتكاب انتياكات لحقكؽ مف األىمية بمكاف  -ٔ
 ، بعيدان ـَُِِكحتى العاـ  ـ،َُٗٗ قياـ دكلة الكحدة في العاـ منذي اإلنساف فييا، عمى أف تككف 

عف استحضار القضايا التي حدثت قبؿ قياـ دكلة الكحدة ككنيا قد تؤدم إلى تشتيت العمميتيف 
 الضحايا كمعاقبة مرتكبي تمكؾ االنتياكات. إنصاؼكعدـ الكصكؿ إلى  سكاءعمى حدو 

أية أف ال تغفؿ الخطة كاالستراتيجية الكطنية لتحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية  -ٕ
كحصرىا   ،ـَُِِ–ـَُٗٗقضايا أك انتياكات لحقكؽ اإلنساف حدثت خبلؿ الفترة المحددة 

كرصدىا كتكثيقيا بشكؿ مكضكعي كدقيؽ، حتى ال تضيع حقكؽ الضحايا، كمعاقبة مرتكبي 
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كنيؿ العقاب القانكني البلـز  ،الفرصة ليـ لمفرار مف كجو العدالة إتاحةكعدـ  تمؾ االنتياكات،
 نتيجة ارتكابيـ لتمؾ االنتياكات.

كحرصان عمى االستفادة مف ىذه الدراسة فإننا نكرد عدد مف التكصيات التي رأينا أنيا ستفيد 
 المرحمة القادمة التي ستعقب الحرب في اليمف، كمف أىميا ما يأتي:

تكصي الدراسة بضركرة خمؽ كعي مجتمعي كاسع النطاؽ بأىمية كضركرة كحتمية تحقيؽ  -ُ
العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، عمى أساس إعماؿ مبدأ سيادة القانكف كالمكاطنة 

 المتساكية.
ضركرة كضع استراتيجية كطنية لتحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية قائمة عمى  -ِ

عمى سيادة كاستقبلؿ اليمف كأمنو ككحدتو بعيدان عف المشاريع  تحافظالكطنية ك الثكابت 
 التخريبية كالتدميرية ليذا الكطف.

العمؿ عمى إعداد طاقـ عمؿ متخصص كخبراء كطنييف في مجاؿ تحقيؽ العدالة االنتقالية  -ّ
ا أماـ مرحمة اآلف، كعدـ االنتظار حتى تداىمنا األحداث كنجد أنفسن منذي كالمصالحة الكطنية 

 انتقالية تستدعي العمؿ الكطني مف قبؿ الجميع.
خمؽ ثقافة سياسية منفتحة عمى اآلخر، كداعمة لمحكار السياسي كالمجتمعي، كىذا كمو  -ْ

مسئكلية الدكلة كالحككمة اليمنية االنتقالية فيما لك انتيت الحرب كتـ استعادة العممية 
ه الثقافة القائمة عمى التسامح كجبر الضرر السياسية، مف خبلؿ حمبلت تكعية كطنية بيذ

كمحاسبة مرتكبي انتياكات حقكؽ اإلنساف خبلؿ الفترة الزمنية التي سيتـ تحديدىا لتطبيؽ 
 العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية.

الكعي المجتمعي كالسياسي لدل عامة الشعب كالنخب السياسية كالقكل كالمككنات  نشر -ٓ
، القائـ عمى احتراـ سيادة القانكف كالمساكاة بيف جميع أبناء الشعب يالسياسية في الداخؿ اليمن

 اليمني أماـ القانكف دكف استثناء أك تعصب أك انحياز ألم طرؼ أك مككف كاف.
جتمع المدني الفاعؿ في جميع أعماؿ العمميات التي تتضمنيا الم إشراؾضركرة كحتمية  -ٔ

عممية تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف، ككف المجتمع المدني ىك 
 الرديؼ الجماىيرم لمدكلة، كيجب أف يتحمؿ مسئكلياتو الكطنية كالمجتمعية نحك ىذا البمد.

بلعية كاالستشرافية حكؿ مدل إمكانية تحقيؽ الكثير مف الدراسات االستط إعدادضركرة  -ٕ
كالمصالحة الكطنية في اليمف، عبر مراكز البحكث كالدراسات في المؤسسات  االنتقاليةالعدالة 

كىك خمؽ بيئة سياسية  ،األكاديمية كالعممية كاألمنية كالشرطية، بما يخدـ اليدؼ العاـ مف ذلؾ
 االنتقالية كالمصالحة الكطنية في اليمف.كقانكنية كاجتماعية متقبمة لتحقيؽ العدالة 

اآلف عمى تييئة الجك العاـ كالبيئة الداخمية كالخارجية لتحقيؽ العدالة  منذي ضركرة العمؿ  -ٖ
 االنتقالية كالمصالحة الكطنية، القائمة عمى الثكابت الكطنية كزيادة الكعي المجتمعي بذلؾ.
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 عـــاملساج قاٜنــ٘
 ت:ـأوًل: المؤلفا

غكنزاليش، كىاكرد فارني )محرراف(  البحث عف الحقيقة: عناصر إنشاء لجنة حقيقة فاعمة، لجنة العفك التابعة إدكاردك  -ُ
 .ـَُِّلكزارة العدؿ البرازيمية، المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية، نيكيكرؾ، 

بدكف تاريخ كمكاف   العدالة االنتقالية: المفاىيـ كاآلليات في العدالة االنتقالية في السياقات العربية، الحبيب بمككش -ِ
 كدار نشر.

تيبي غاليس كجاؾ مايرىكفر  تحكيؿ عدـ التكرار إلى حقيقة كاقعة: ما يمكف أف يسيـ في فترة كاليتيا المقبمة في  -ّ
 ـ.َُِٖ، نيكيكرؾ  ،ية الجماعية، المركز الدكلي لمعدالة االنتقاليةمجمس األمف لناحية الكقاية مف األعماؿ الكحش

النتقالية المتكاممة، ركنالد ستايؿ كمارؾ فريماف، حدكد العقاب: العدالة االنتقالية كالتطرؼ العنيؼ، معيد العمميات ا -ْ
 .ـَُِٖمايك 

 اهلل، العدالة االنتقالية في العراؽ، بدكف تاريخ كمكاف كدار نشر. د. سعد حسيف فتح -ٓ
نسانية،) دكف معمكمات إدارية(. -ٔ  عمي محمد الصبلبي  العدالة كالمصالحة: ضركرة دينية كا 
ممارسة العدالة االنتقالية: النظر إلى الماضي كالتقدـ نحك األماـ: دراسة  ،فارككي نيسباه أمبيكنيتي ككتش -ٕ

 .ـَُِٔدكف معمكمات إدارية(، استطبلعية،)
كريستف ماكك ناتشي ك)آخركف(  لجاف تقصي الحقائؽ كالمنظمات غير الحككمية: العبلقة األساسية ) مبادئ "فراتي"  -ٖ

نيكيكرؾ، التكجييية لممنظمات غير الحككمية العاممة مع لجاف تقصي الحقائؽ، المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية، 
 ـََِْر/آذار الكثائؽ المترجمة، ما

 مركاف أبي سمرة، العدالة االنتقالية كمعايير األمـ المتحدة، بدكف تاريخ كمكاف كدار نشر. -ٗ
 ـ.َُِْىايدم الطيب، العدالة االنتقالية، المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف، القاىرة،  -َُ
 :: الدراسات والدورياتثانياً 

 ـ.ََِٕ(، ِّمجمة الكفد، العدد )أحمد الحارثي، العدالة االنتقالية في المغرب،  -ُ
فارككي نيسباه أمبيكنيتي ككتش ممارسة العدالة االنتقالية: النظر إلى الماضي كالتقدـ نحك األماـ: دراسة استطبلعية، -ِ

Transitional Justice Moving Forward: Scoping Study, 2016.p.12   Practice: toking Back, 
 :: الرسائل الجامعيةثالثاً 
كناس فاطمة  المصالحة الكطنية كآلية لتحقيؽ االستقرار السياسي في الجزائر، رسالة ماجستير)جامعة قاصدم مرباح  -ُ

 ـ.َُِّ/َُِِكرقمة: كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، الجزائر، 
اىرة لدراسات (، مركز القَُعبد الكريـ عبد البلكم  تجربة العدالة االنتقالية في المغرب، سمسمة أطركحات جامعية ) -ِ

 .ـَُِّحقكؽ اإلنساف، القاىرة، 
 :واإلصدارات: التقارير والوثائق رابعاً 

تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  سيادة القانكف كالعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع كمجتمعات ما بعد الصراع،  -ُ
 ـ.ََِْ/ٖ/ّاألمـ المتحدة، مجمس األمف، 

" عمى أرض صمبة:  ُٔبالعدالة االنتقالية كمجمكعة مقاصد ىدؼ التنمية المستدامة + تقرير الفريؽ العامؿ المعني  -ِ
أيار/  بناء السبلـ كالتنمية المستداميف في أعقاب االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف، المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية،

 .ـَُِٗمايك 
 الجميكرية. كثيقة الحكار الكطني الشامؿ، الجميكرية اليمنية، رئاسة -ّ
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 وإجزاءات حكم التحكيممفرتضات صدور 

 وطــزق تهفيــذه فــي القانــىن اليمين

  

   

 

 /إعـــــــــــداد

 أمحــد حممــد عمـــي العفيف .دعقيـد. 

  املشاعد املدني واملرافعاتالقانون أستاذ 

 بأكادميية الشــرطة
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 الدزاضـــ٘ص ـــخــلـم
جراءات كطرؽ تنفيذه في القانكف اليمن سيـ مف خبلؿ تق يتـ بياف مفترضات صدكر حكـ التحكيـ كا 

الدراسة لو في مبحثيف، خمصنا في المبحث األكؿ، إلى تعريؼ حكـ المحكـ كتحديد المقصكد بو كبينا 
األساس القانكني الكاجب يف ك كاألحكاـ كالقرارات التي يمكف أف تصدر عف المحكم ،نكاعو كصكره كأقساموأ

التي يمر بيا ىذا الحكـ  خطكاتالاءات ك اإلجر بياف  كما تـ ،التطبيؽ عمى إجراءات إصدار حكـ التحكيـ
، كبينا الحجية باإليداعإصداره كبياف ميعاد كمكاف صدكره كميعاد إيداعو كالجية المختصة  خبلؿ مرحمة

مكقؼ  كتـ تكضيح القانكنية لو خبلؿ تمؾ المراحؿ، ةالتي يكتسبيا حكـ التحكيـ بمجرد صدكره كالقيم
جتو مف المسائؿ التي كانت كتظؿ محؿ اختبلؼ بيف التشريع المشرع اليمني مف ذلؾ كما يمكف معال

 اليمني كغيره مف التشريعات المقارنة.
جراءات  كقابميتو لمتنفيذ، إلى تكضيح مفترضات نفاذ حكـ التحكيـ ،كخمصنا في المبحث الثاني كا 
كالمحكمة المختصة ببعض  مفترضات نفاذ حكـ التحكيـ، مف خبلؿ بياف كطرؽ تنفيذه في القانكف اليمني

بطمب إصدار األمر بتنفيذه، كمفترضات  ككؿ ما ىك متعمؽ مسائؿ التحكيـ كالحكـ خبلؿ تمؾ المرحمة،
 كما تـ تكضيح، قبكلو كرفضو كالتظمـ منو كالمنازعة التنفيذية فيو كطريقة الطعف في الحكـ الصادر فييا

قانكف اليمني كاإلجراءات كاجبة االتباع كالتطبيؽ لتنفيذه إجراءات كطرؽ كأساليب التنفيذ لحكـ التحكيـ في ال
بحكـ التحكيـ الكطني أك حكـ التحكيـ  كاف ذلؾ التنفيذ متعمقان  كسكاءن  ،بكاسطة القضاء جبريان  تنفيذهك  اختياريان 
 اسة خمصنا إلى عدد مف النتائج كالتكصيات.ر ، كفي نياية الداألجنبي

ABSTRACT 

The assumptions of the issuance of the arbitral award and the procedures and 

methods of its implementation in Yemeni law were clarified by dividing the study for it in 

two sections. In the first section, we concluded by defining the arbitrator’s award and 

defining what is meant by it and showing its types, forms and divisions, the judgments and 

decisions that can be issued by the arbitrators and the legal basis applicable to them. The 

procedures for issuing the arbitral award, and the procedures and steps that this award 

goes through during the stage of its issuance, the date and place of its issuance, the date of 

its filing and the authority competent to deposit, and the authority that the arbitral award 

acquires once it is issued and the legal value of it during those stages, and the position of 

the Yemeni legislator has been clarified on that. And the issues that can be addressed that 

were and remain the subject of disagreement between Yemeni legislation and other 

comparative legislation. 

In the second section, we concluded by clarifying the assumptions of the enforcement 

of the arbitral award and its enforceability, and the procedures and methods for its 

implementation in Yemeni law, by clarifying the assumptions of the enforcement of the 

arbitral award and the competent court in some arbitration and judgment issues during 

that stage, and everything related to the request to issue the order to implement it, and the 

presumptions of its acceptance and rejection. The grievance against it, the executive 

dispute in it and the method of appealing the judgment issued in it. The procedures, 

methods and methods of implementation of the arbitration judgment in Yemeni law and 

the procedures that must be followed and applied for its implementation voluntarily and 

its forcible implementation by the judiciary, whether that implementation is related to the 

national arbitration judgment or the foreign arbitration judgment, and at the end of The 

study concluded a number of results and recommendations. 
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 املكدمـــ٘:
لجأكا ك يظؿ حكـ التحكيـ ىك األمؿ المنشكد كاليدؼ الذم سعى إليو أطراؼ الخصكمة 

في سبيؿ الحصكؿ عميو ككسيمة قضائية خاصة لحؿ خصكماتيـ كمنازعاتيـ إلى التحكيـ 
كيظؿ ىك الكسيمة الحقيقية التي يتحقؽ بكاسطتيا  ،(ُ)المعركضة عمى المحكـ أك لجنة التحكيـ

عطاء كؿ ذم حؽ حقوإقامة كتحقيؽ العدؿ كح ، كبدكنو (ِ)ماية الحقكؽ كالمراكز القانكنية كا 
تظؿ الحقيقة غائبة كيظؿ الحؽ أسيرنا لتمؾ الخصكمات كالمنازعات المتعددة كالمتنكعة بما 
تتضمنو مف إجراءات كدعاكل كدفكع متشعبة كطكيمة قد يصؿ الحاؿ معيا إلى اليأس بالنسبة 

لى الضياع بالنسبة  ذا كاف التحكيـ كسيمة ضامنة إلى جانب القضاء  ،(ّ)لمحؽلؤلطراؼ كا  كا 
قرار تمؾ إللحماية الحقكؽ كالمراكز القانكنية مف التعدم عمييا فإف حكـ التحكيـ ىك الكسيمة 

، كمع (ْ)كالمكضكعية ليا كمثمو الحكـ القضائي اإلجرائيةالحقكؽ كالمراكز كتطبيؽ الحماية 
لى تنفيذه لكي يتحقؽ اليدؼ المنشكد منو ألف مجرد ذلؾ فإف حكـ التحكيـ يظؿ بحاجة إ

 .صدكره ال يكفي لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ الذم سعى إليو أطراؼ خصكمة التحكيـ
 : مشكمة البحث: أولً 

  يظير جكىر المشكمة البحثية في اآلتي:
القصكر التشريعي كالفقيي في بياف المراحؿ التي يمر بيا حكـ التحكيـ عند صدكره،  -ُ

، ككذلؾ (ٓ)كتحديد اإلجراءات كالخطكات السابقة كالمصاحبة إلصداره كعدـ بياف
، كغيرىا مف المسائؿ المتعمقة بميعاد كمكاف ككقت (ٔ)صدكرهلاإلجراءات البلحقة 

 كلحظة صدكر حكـ التحكيـ.
القصكر التشريعي كالفقيي المتمثؿ في عدـ بياف المقصكد بحكـ التحكيـ، كعدـ بياف  -ِ

 األساسرارات التي يمكف لممحكميف إصدارىا، كعدـ تحديد كالق األحكاـكتكضيح 

                                  
ـ، َُِِالنيضة العربية، ( د. ياسر عبد اليادم مصيمحي، أثر الخطأ في إجراءات التحكيـ عمى حكـ التحكيـ، دار ُ)

 .ّٖص
 . ّٕـ، صََُِ( د. أحمد ىندم، تنفيذ أحكاـ المحكميف، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ِ)
( د. أكثـ الخكلي، اتفاؽ التحكيـ كبياناتو الجكىرية، بحث منشكر بمجمة التحكيـ الصادرة عف المركز اليمني لمتكفيؽ ّ)

االختصاص -أ. د. إبراىيـ أحمد إبراىيـ، القانكف الدكلي الخاص :، كانظرْٓـ، صََِٓ (، مارسُٔكالتحكيـ، العدد )
 . ُُُـ، صُُٗٗ، ، بدكف دار مكاف نشرالقضائي الدكلي كاآلثار الدكلية لؤلحكاـ

 ( د. أسامة شكقي المميجي، تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، بحث منشكر بمجمة التحكيـ الصادرة عف المركز اليمنيْ)
 .ٗـ، صََِٓ(، ٖٔلمتكفيؽ كالتحكيـ، العدد )

( مثؿ قفؿ باب المرافعة، كالتأكد مف سبلمة اإلجراءات المتعمقة بالخصكمة، كالمداكلة، كالكتابة لمحكـ كيدخؿ ضمنيا ٓ)
 )المغة، كالبيانات كالشركط الشكمية كالمكضكعية لمحكـ(، كالتكقيع لمحكـ، كالنطؽ بو في جمسة عمنية.  

ا: اعبلف الحكـ كتسميـ نسخة منو لبلطراؼ، إيداع الحكـ، كغيرىا مف المفترضات التفصيمية التي تدخؿ ضمف ( كمنئ)
 ىذه اإلجراءات.
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 القانكني الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات صدكر حكـ التحكيـ.
عدـ اتفاؽ التشريعات كالقكانيف عمى تحديد المحظة الحقيقية المعتبرة لصدكر حكـ  -ّ

 لجميع آثاره اإلجرائية كالمكضكعية. المحكـ، كالتي يككف معيا منتجان 
لحظة  منذي تكضيح القيمة القانكنية لحجية حكـ التحكيـ التي يكتسبيا عدـ بياف ك  -ْ

صدكره، كالمراحؿ التي تمر بيا ىذه الحجية في قيمتيا الفنية كقكتيا القانكنية، كعدـ 
بياف أكجو الفرؽ فييا بيف حكـ المحكـ المقيد بالقانكف كحكـ التحكيـ الصادر بالتفكيض 

 كالصمح.
لحكـ التحكيـ، كميعاده  اإليداعيد الشخص المكمؼ بميمة اختبلؼ التشريعات في تحد -ٓ

 الحكـ إلييا، كالتعارض الممحكظ فييا بيف الميعاد المقرر قانكنان  بإيداعكالجية المختصة 
تفسير كتصحيح الحكـ  إلمكانية الحكـ بعد إصداره كبيف الميعاد المقرر قانكنان  إليداع

. (ُ)في كبل الميعاديف مف بعد صدكر حكـ التحكيـ يكمان  َّبعد صدكره، كالمحدد ب
 القصكر.ك ذلؾ التعارض  إلزالة كىك ما يحتاج إلى تدخؿ المشرع لمعالجتو مستقببلن 

الفراغ التشريعي كالقصكر الفقيي المتمثؿ في عدـ بياف كتحديد المحكمة المختصة  -ٔ
تحكيـ كباتخاذ بالمسائؿ المرتبطة بالتحكيـ كبمكضكع الخصكمة الصادر فييا حكـ ال

يداعواإلجراءات الكقتية كالتحفظية خبلؿ المرحمة الكاقعة بيف تاريخ صدكر الحكـ   كا 
ة الطعف عميو بالبطبلف كالمعبر عنيا بمرحمة )نفاذ حكـ المحكـ( كبيف تاريخ انتياء مد

لى ساعة تقديـ طمب إصدار األمر  كالتي تبدأ معيا مرحمة )قابمية الحكـ لمتنفيذ(، كا 
 المحكمة المختصة بالتنفيذ.  إلىه بتنفيذ

عدـ بياف كتكضيح المرحمة المتعمقة بتنفيذ حكـ التحكيـ كاإلجراءات البلزمة لمنحو القكة  -ٕ
التنفيذية، كالمقتضيات التفصيمية لئلجراءات الكاجبة التطبيؽ كاالتباع عند تقديـ الطمب 

نعو كالتظمـ منو، أمر التنفيذ لحكـ التحكيـ كشركطو كشكمو كمكا بإصدارالمتعمؽ 
فيا، كطريقة الطعف عمى اكالمحكمة المختصة بمنحو كبنظر المنازعة فيو كتحديد أطر 

 الحكـ التنفيذم الصادر في تمؾ المنازعة.
عدـ بياف كتكضيح اإلجراءات كالخطكات المتعمقة بالتنفيذ العممي لحكـ التحكيـ، كعدـ  -ٖ

ختصة بتنفيذه عمى الكاقع، تحديد طرؽ كأساليب التنفيذ كأنكاعو كالمحكمة الم
كمفترضات التنفيذ الجبرم لذلؾ الحكـ، ككيفية مباشرتو بالنسبة لحكـ التحكيـ الكطني 

 كحكـ التحكيـ األجنبي المراد تنفيذه في اليمف.
 

                                  
( يكـ َّ( مف قانكف التحكيـ اليمني التي أكجبت عمى المحكـ إيداع الحكـ خبلؿ اؿ)ِٓ، َٓ، ْٖالمكاد رقـ ) :( انظرُ)

 بتصحيح الحكـ أك تفسيره خبلؿ نفس المدة. التالية لصدكر الحكـ كمنحتو حؽ القياـ
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 : أسباب اختيار الموضوع: ثانياً 
 تظير أسباب اختيار المكضكع في اآلتي: 

تسميط الضكء عمى القضايا التي تشكميا المشكمة البحثية، كمحاكلة معالجتيا مف خبلؿ  -ُ
كصكره، كبياف المراحؿ  كأقساموبياف كتكضيح المقصكد بحكـ التحكيـ كتحديد أنكاعو 

كاإلجراءات السابقة كالمصاحبة إلصداره كالتالية ليا، كبياف القيمة القانكنية لمحجية التي 
لى لحظة نفاذه كتنفيذه، كاآلثار المترتبة عمييا.لحظ منذي يكتسبيا   ة صدكره كا 

لبلختبلؼ كالغمكض كالقصكر كالتعارض  تسميط الضكء عمى المسائؿ التي تشكؿ محبلن  -ِ
بيف مختمؼ التشريعات كخاصة منيا المقارف بيا البحث، كعمى كجو الخصكص تمؾ 

ف التحكيـ النافذ، المكجكدة كالممحكظة في التشريع اليمني كفي نصكص مكاد قانك 
كطرؽ معالجتيا كمف خبلؿ تقديـ  أسبابياكمحاكلة معالجة تمؾ المشكبلت كبياف 

 المفترضات كالمقتضيات البلزمة لذلؾ.
الغمكض الممحكظ في اآلثار المترتبة عمى صدر حكـ التحكيـ كاآلثار المترتبة  إبراز -ّ

عمى حجيتو كحدكد نطاقيا، كأكجو الفرؽ فييا بيف حكـ المحكـ المقيد بالقانكف كحكـ 
المحكـ الصادر بالتفكيض كالصمح، كأييما أقرب إلى الحكـ القضائي في كجكده 

 كاالعتراؼ بو كنفاذه كقابميتو لمتنفيذ.
كتنفيذه  ،كنفاذه كقابميتو لمتنفيذ هبياف كتكضيح المراحؿ المتعمقة بحكـ التحكيـ في كجكد -ْ

عمى الكاقع العممي، كالمحكمة المختصة بالمسائؿ المرتبطة بالحكـ كبحماية مكضكعو 
جراءات منحو  كبتنفيذه خبلؿ تمؾ المراحؿ، كبياف الخطكات البلزمة لتنفيذ الحكـ، كا 

و، كبياف طرؽ كأساليب التنفيذ ككسائمو، كأكجو التطابؽ كاالختبلؼ كمكانعو كالتظمـ من
بينيا كبيف الحكـ القضائي، كبياف الشركط كالمفترضات البلزمة لمسير في إجراءات 

 التنفيذ، كتقديـ الحمكؿ لممشكبلت المتعمقة بذلؾ.
 أىمية البحث وأىدافو: :ثالثاً 

 تظير أىمية البحث كأىدافو مف خبلؿ اآلتي:
فة ما أمكف مف المعالجات كالحمكؿ لممشكبلت المتعمقة بإجراءات إصدار كصدكر إضا -ُ

حكـ التحكيـ كطرؽ تنفيذه كالتي لـ يسبؽ تقديميا أك تكضيحيا عمى النحك الذم يتفؽ 
 مع الحاجة إلى التطبيؽ عمى المستكل العممي.

كحاجة المجتمع حاجة المكتبة القانكنية كمراكز البحكث كدكر النشر لمثؿ ىذه األبحاث،  -ِ
إلييا بما فييـ الباحثيف كالمثقفيف كالقضاة كالمحاميف، كرجاؿ الحؿ كالعقد كعمى كجو 

 الخصكص منيـ المحكميف كرجاؿ القضاء الخاص كأطراؼ العبلقة في التحكيـ. 
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بما فييـ المحكـ  األطراؼبياف الخطكات كاإلجراءات التي قد يغفؿ عنيا أك ييمميا  -ّ
خبلؿ مرحمة إصدار حكـ التحكيـ، كيترتب عمييا جعؿ الحكـ الصادر في خصكمة 

، كتقديميا بطريقة تفصيمية لمتنبو ليا كاالنتباه بأىميتيا كتقديـ لؤلبطاؿالتحكيـ عرضة 
 الحمكؿ الكفيمة بتصكيبيا كتصحيحيا مف خبلؿ مفترضات التطبيؽ البلزمة لذلؾ.

 حث:منيج البرابعًا: 
اعتمدت في كتابة ىذا البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي المقارف، كذلؾ عف طريؽ  -

المصادر  إلى، مف خبلؿ الرجكع إلنجازهدراسة كجمع الحقائؽ كالمعمكمات البلزمة 
التشريعية كالكتب الفقيية، كالمبادئ القضائية كالكقائع الثابتة في التطبيقات النظرية 

صداراـ التحكيـ كالعممية المتعمقة بنظ  المحكميف. أحكاـ كا 
كما اعتمدت عمى أىـ التشريعات القانكنية كالقكاعد االتفاقية التي منيا التشريع  -

، كالقكاعد الصادرة عف مراكز التحكيـ كمؤسسات التحكيـ كاالتفاقيات كاألردنيالمصرم 
، كاألجنبيالتحكيـ كتنفيذىا عمى المستكل الكطني كالدكلي  بأحكاـالعالمية المتعمقة 

( لسنة ِّرقـ ) اليمني لممقارنة بما ىك عميو في التشريع اليمني كفي قانكف التحكيـ
 ـ.ُٕٗٗ

 : خطة البحث:خامساً 
 قسـ الباحث ىذا البحث إلى مبحثيف: 

جراءات إصداره في القانون اليمني. المبحث األول:  حكم التحكيم وا 
 ره.ك المقصكد بحكـ التحكيـ كاألساس القانكني الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات صد المطمب األكؿ:

 المطمب الثاني: مفترضات صدكر حكـ التحكيـ كحجيتو في القانكف اليمني.
جراءات وطرق نفاذ حكم التحكيم وقابميتو لمفترضات المبحث الثاني:   تنفيذه.متنفيذ وا 

 األكؿ: مفترض نفاذ حكـ التحكيـ كقابميتو لمتنفيذ. المطمب
  . المطمب الثاني: إجراءات كطرؽ تنفيذ أحكاـ التحكيـ في القانكف اليمني
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 ادلثحث األٔل
 صذاسِ يف انمإٌَ انيًُي إحكى انتحكيى ٔإجشاءاخ 

 تمييد وتقسيم:
ال شؾ أف حكـ التحكيـ في مفيكمو كمعناه يختمؼ عف غيره مف األحكاـ األخرل 

ف كانا يتحداف في اليدؼ  بينيما  ةالمشترككالغاية المشابية لو كالتي أىميا الحكـ القضائي كا 
صدار األحكاـ الفاصمة فييا ، (ُ)بيف أطرافولمنازعات كالخصكمات القائمة ا بحؿ ةكالمتمثم كا 

كالفصؿ فييا  حؿالكأف تككؿ ميمة  في مكضكعيا كجكد نزاع كخصكمة ياكالتي يفترض مع
، كىك ما يعبر عنو بالجانب (ِ)لمقاضي في المنازعة القضائية كلممحكـ في المنازعة التحكيمية

 كالذم يمتـز فيو ،كيتسـ بو العمؿ التحكيمي أيضان  ،المادم كاألساسي في العمؿ القضائي
بالقكاعد كاإلجراءات األساسية التي تحكـ ميمة  لمعركض عميوا المحكـ عند فصمو في النزاع

كبالتالي يككف حكـ المحكـ قد تكافر فيو الجانب الشكمي كاإلجرائي المفترض في ، (ّ)القاضي
كما أنو يختمؼ في حقيقتو عف قرارات التحكيـ التكفيقية كغيرىا مف القرارات أك العمؿ القضائي، 

مرحمة نظر الخصكمة كأثناء السير في  أثناءالتي يتكصؿ إلييا المحكـ أك األطراؼ  األحكاـ
مف  األطراؼلما انتيى إليو  إجراءاتيا، كالقرارات التمييدية كالتحفظية أك تمؾ التي تصدر كفقان 

ف كاف يعتبر  كبذلؾ فإف حكـ التحكيـ اتفاقات خاصة منيية لمخصكمة )كاالتفاؽ كالصمح(، كا 
، فإنو قد ال يككف النياية الحتمية (ْ)الطبيعية لمنزاع كالخصكمة القائمة بيف المتخاصميفالنياية 

 انتياءألف مف المتصكر  ،ألم نزاع يحاؿ لمتحكيـ أك يتـ االتفاؽ عمى حمو بكاسطة التحكيـ
كاتفاؽ الخصـك عمى حؿ نزاعيـ بالتسكية   الخصكمة بدكف صدكر حكـ فييا ألسباب متعددة

، (ٓ)المؤدية إلى التقرير بانتياء التحكيـ الكدية أثناء إجراءات التحكيـ كغير ذلؾ مف األسباب
 :، نبيف في المطمب األكؿمطمبيفكبناء عمى ما تقدـ فإننا سنقـك بتقديـ الدراسة ليذا المبحث في 

صدكره، كنبيف في إجراءات لكاجب التطبيؽ عمى القانكني ا كاألساسالمقصكد بحكـ التحكيـ 
 في  القانكف اليمني، كبالتفصيؿ اآلتي: كحجيتو صدار حكـ التحكيـإالمطمب الثاني: إجراءات 

  

                                  
 ـ،َُِِاإلسكندرية، ( د. طو أحمد عمي قاسـ، أحكاـ التحكيـ في منظمة التجارة العالمية، دار الجامعة الجديدة،ُ)

 .ِْص
( د. كجدم راغب، ىؿ التحكيـ قضاء، بحث منشكر بمجمة الحقكؽ الككيتية المعنية بالدراسات القانكنية كالشرعية، ِ)
 . ُِّصـ، ُْٖٗديسمبر ، ِلعددا
، مقدمة إلى كمية الحقكؽ ( د. حسف محمد سميـ، النظاـ القانكني لمتحكيـ في إطار المجمكعة العقدية، رسالة دكتكراهّ)

 . ُِٔـ، صََِٕجامعة عيف شمس، 
 .ٕٕص، مرجع سابؽ( د. ياسر عبد اليادم مصيمحي سبلـ، أثر الخطأ في اإلجراءات عمى حكـ التحكيـ، ْ)
 .ٓٓـ، صََُِ بدكف مكاف كدار نشر، ( أ. د. أحمد شرؼ الديف، المرشد إلى قكاعد التحكيـ، الطبعة الثانية،ٓ)
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 املطلب األّل
 ضاس الكاىْىٕاملكصْد حبهه التحهٔه ّاأل

 الْاجب التطبٔل علٙ إجساٛات صدّزِ  
عػػػف حكػػػـ التحكػػػيـ فػػػي مفيكمػػػو كأنكاعػػػو كصػػػكره مػػػف خػػػبلؿ تقسػػػيـ ىػػػذا المطمػػػب إلػػػى  نػػػتكمـ

 فرعيف كعمى النحك اآلتي:
 الفرع األول

 وصوره. أنواعوو أقسامو المقصود بحكم التحكيم و 
 

 :والقانون والصطالح القضائي اإلسالمي المقصود بحكم التحكيم في الفقو: أولً 
المحكػػػـ بأنػػػو: "قػػػرار المحكػػػـ أك المحكمػػػيف فػػػي النػػػزاع جػػػاء فػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي عػػػف حكػػػـ 

المعػػػػركض، كال يكفػػػػي لكػػػػي يعتبػػػػر الحكػػػػـ الصػػػػادر مػػػػف المحكػػػػـ صػػػػحيحاى نافػػػػذا فػػػػي مكاجيػػػػػة 
المحتكمػػػيف أف يكػػػكف قػػػد صػػػدر مػػػف محكػػػـ تػػػكافرت فيػػػو الشػػػركط البلزمػػػة، كأف يكػػػكف مكضػػػكع 

الحكػػػػـ فػػػػي  عمػػػػى "، كيطمػػػػؽ(ُ)، بػػػػؿ ال بػػػػد أف تتػػػػكافر فيػػػػو شػػػػركط معينػػػػةشػػػػرعان  التحكػػػػيـ جػػػػائزان 
، فيك "(ِ)في مكضكع النزاع القرار الذم يصدر عف القاضي فاصبلن  بأنو: "االصطبلح القضائي 
نصاؼ المظمـك كقطع المنازعات التي ىي مادة  ةعند األحناؼ عبار  عف الفصؿ في الخصكمة كا 

، "(ْ)ميػو إمضػائوإظيػار حكػـ الشػرع فػي الكاقعػة لػدل مػف يجػب ع" :عند الشػافعيةىك ، ك (ّ)الفساد
بقػكؿ أك بفعػؿ  فيػو تنفيذ الحكـ بيف المتشاجريف كقطع الخصػاـ بيػنيـ كالحكػـ : "عند الحنابمةىك ك 

 .(ٓ)ف القاضي أك المحكـ بطريؽ اإللزاـعيصدر 
 :التعريف بحكم التحكيم في القانون اليمني: ثانياً 

التشػػريعات  كبعػػضلحكػػـ التحكػػيـ فػػي التشػػريع اليمنػػي  محػػددان  الحقيقػػة أننػػا لػػـ نجػػد تعريفػػان 
األخػػرل، كلكػػػف جػػػاء فيػػو مػػػا يشػػػير إلػػػى المقصػػكد بقػػػرار المحكػػػـ تاركػػان مسػػػألة التعريػػػؼ بحكػػػـ 

، فجػػػاء تعريفػػو فػػي الفقػػو اليمنػػػي بأنػػو: "القػػرار الػػذم يحسػػػـ (ٔ)كالقضػػاء التحكػػيـ الجتيػػاد الفقػػو

                                  
( لعؿ أىـ شركط الحكـ في الفقو اإلسبلمي ىي: كجكب أف يككف الحكـ غير مخالؼ لنص أك إجماع، كأف يسند إلى ُ)

يجتيد، كلو أف يقضي بما يؤدم إليو النظر كاالجتياد بالقياس عمى كتاب اهلل كسنة رسكلو أك إجماع األمة، كلممحكـ أف 
د. نجيب احمد عبد اهلل الجبمي، التحكيـ في القانكف اليمني،  :األصكؿ، أك مشكرة أىؿ العمـ...كلممزيد مف التفصيؿ راجع

 .َْْـ، صَُِْمكتبة الصادؽ، صنعاء، 
 .ُّـ،صَُِْمكجبات البطبلف كاعتبارات التنفيذ، دار النيضة العربية، ( د. عصاـ الديف القصبي، حكـ التحكيـ األجنبي بيف ِ)
 .َْٖٕصـ، ُٖٔٗالمكتبة العممية، بيركت، ، ٗج بدائع الصنائع،عبلء الديف الكاساني، ( ّ)
 .ِّٕصـ، ُٓٗٗدار الفكر، بيركت، ، ْمغني المحتاج، جالشيخ/ محمد الخطيب الشربيني، ( ْ)
كمكفؽ الديف بف قدامة، ، ِٕ، صدار الكتب العممية، بيركت، بدكف تاريخحكاـ السمطانية، األأبي الحسف الماكردم، ( ٓ)

 .ِّٖصـ، ََِْدار الحديث، القاىرة، ، ُُالمغني كالشرح الكبير، ج
 .َّ، ص، بدكف تاريخ( د. أحمد رشاد محمد سبلمة، البنياف الفني لحكـ التحكيـ، دار النيضة العربية، القاىرةٔ)
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 المستندات كالدفكع التػي يبػدييا الخصػـك كفقػػان بعد التحقؽ مف االدعاءات ك  عركضةالمنازعة الم
"، كال يختمػؼ قػرار المحكػـ عػف قػرار المحكمػة إال مػف (ُ)لقكاعد قانكف التحكػيـ كاتفػاؽ الخصػـك
كبػػذلؾ فػػالمحكـ قػػاض فػػي النػػزاع المطػػركح أمامػػو ألف  ،حيػػث خصكصػػية نظػػاـ التحكػػيـ فقػػط

ى الخصػػـك كمػػا يفرضػػو عمػػى القػػانكف ىػػك مػػف أعطػػاه ىػػذه الصػػفة، كبالتػػالي يفػػرض حكمػػو عمػػ
السمطات األخرل شأنو في ذلؾ شأف األحكاـ األخرل الصادرة مف القضاء طالما كالقػانكف ىػك 

بػػػؿ كتكػػػكف لػػػو حجيػػػة األمػػػر  - مػػػف سػػػمح لػػػو بػػػذلؾ كأعطػػػاه تمػػػؾ الصػػػفة القضػػػائية الخاصػػػة
األمػر  لمتنفيػذ الجبػرم بعػد صػدكر ، كيككف قاببلن بعد صدكره كاكتسابو لتمؾ الحجيةالمقضي بو 

تعريػػؼ حكػػػـ التحكػػيـ بأنػػػو:  ، كأمػػاـ ذلػػػؾ فإنػػو يمكػػػفبإصػػػدارهمػػف المحكمػػػة المختصػػة  بتنفيػػذه
كالفاصػؿ بشػكؿ  -أك اتفاقػان  القرار الصادر عف محكـ أك ىيئة تحكيـ مختصة بإصداره قانكنػػان »

 المعركضػة عمييػا أك فػي شػؽ منيػا أك فػي مسػألة متفرعػة عنيػا الخصػكمة مكضػكع قطعي في
 «.ألركانو كشركطو المستكفيك 

 :)سمطة المحكم في إصدار القرارات واألحكام( :أقسام حكم التحكيم وأنواعو وصوره: ثالثاً 
لمخصكمة كميا، فيتـ  األصؿ أف يصدر المحكـ الحكـ فاصبل في مكضكع الدعكل كمنييان 

حكػػـ بإلػػى المحكػػـ  الخصػػـك فييػػا فػػي جميػػع الطمبػػات المكضػػكعية المقدمػػة مػػفك  يػػاالفصػػؿ في
لمخصػكمة دكف الفصػؿ فػي مكضػكعيا ىػذا مػف  منييػان  ، كلكػف قػد يصػدر المحكػـ حكمػان (ِ)كاحد
غيػػر منييػػة لمخصػػكمة كىػػذه  فقػػد تصػػدر ىيئػػة التحكػػيـ أحكامػػان  ،، كمػػف ناحيػػة أخػػرل(ّ)ناحيػػة

كمػػػا لػػػك قضػػػت بنػػػدب خبيػػػر أك بكقػػػؼ الخصػػػكمة أك  ،األحكػػػاـ قػػػد تكػػػكف متعمقػػػة بػػػاإلجراءات
كقتيػػة فاصػػمة فػػي طمػػب كقتػػي مؤقػػت، أك قػػرارات  األحكػػاـ أحكامػػان  هبانقطاعيػػا، كقػػد تكػػكف ىػػذ

لػػػى جانػػػب ىػػػذه األحكػػػاـ الغيػػػر منييػػػة لمخصػػػكمة فقػػػد تصػػػدر ىيئػػػة التحكػػػيـ مػػػف األكامػػػر أك  كا 
كالتػي تظػؿ تحػت طائمػة األحكػاـ التحكيميػة  ،القرارات التحكيمية المتعػددة فػي أنكاعيػا كصػكرىا

كطبيعػة المكضػكع أك اإلجػراءات الفاصػمة فيػو فمنيػا كال تخرج عنيػا إال فيمػا ىػك متعمػؽ بمػدل 
إلى غير ذلؾ مػف القػرارات التػي  كمنيا ما يككف تحفظيان  كمنيا ما يككف جزئيان  ما يككف تمييديان 

كالقػرارات الصػادرة  األحكػاـ، كبالتالي فإف (ْ)أثناء نظر خصكمة التحكيـيف تصدر عف المحكم
القضػائية الصػادرة عػف  األحكاـكبير في تقسيماتيا مف  الصادرة عف المحكميف تقترب إلى حدو 

                                  
 .ُْٗصصنعاء، بدكف تاريخ، ، مكتبة خالد بف الكليد، ٔاحمد عبد اهلل الجبمي، قانكف التنفيذ الجبرم، ط ( د. نجيبُ)
بما كرد في اتفاقيات التحكيـ، بحث  ان ( د. يعقكب صرخكة، شركط صحة الحكـ التحكيمي في التشريع الككيتي، مقارنػِ)

 .ِٔ، صـَُِِ( ُٖمنشكر بمجمة الحقكؽ الككيتية، العدد )
 اليمني. ( مف قانكف التحكيـُٓالمادة رقـ ) :انظر (ّ)
، ُ، ط، اإلسكندرية، منشأة المعارؼكعمبلن  ( د. فتحي كالي، التحكيـ في المنازعات الكطنية كالتجارية الدكلية عممان ْ)

 .َٓٓـ، صَُِْ
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كمف خبلؿ الزاكية التي كصكرىا  أنكاعيافي لمتقسيـ كالتعدد  ككف محبلن ، كت(ُ)السمطة القضائية
تنقسػػػػـ مػػػػف حيػػػػث أنكاعيػػػػا كصػػػػفتيا إلػػػػى أحكػػػػاـ تحكػػػػيـ كطنيػػػػة كأجنبيػػػػة فينظػػػػر إلييػػػػا منيػػػػا، 

تنقسػـ إلػى أحكػاـ التحكػيـ المقيػد  يػاالمكضػكع فإن، كبالنظر إلييا مػف زاكيػة المصػدر ك (ِ)كدكلية
تتنػكع يػا كبصػفة عامػة فإن، المطمػؽ بالصػمح كالتفػكيض الحػر الصػادرة بالقانكف كأحكاـ التحكػيـ

في تقسيماتيا مف حيث أنكاعيا كصػكرىا إلػى: أحكػاـ نيائيػة، كأحكػاـ تمييديػة، كأحكػاـ جزئيػة، 
 التقسيـ كالتالي:كأحكاـ غيابية، كأحكاـ اتفاقية، كبياف ىذا 

أحكاـ التحكيـ النيائية: كيقصد بحكـ التحكيـ النيائي أنو: "الحكـ الذم يفصؿ في جميع  -ُ
ره كاليتيـ في ك كف بصدذأكجو النزاع كيرفع يد المحكميف عف الدعكل التحكيمية كالذم يستنف

بير عف لمتع« النيائي»"، كقد ذىب جانب مف الفقياء إلى استخداـ اصطبلح ّ()نظر الدعكل
، كليس بالضركرة أف ْ()خصكمةالفي جزء مف الصادر حكـ التحكيـ  التفرقة بينو كبيف

يفصؿ في كؿ المنازعات المتعمقة بالخصكمة بؿ يكفي أف يفصؿ في مسألة معينة بشكؿ 
 أحكاـ التحكيـ المبنية عمى عمى سبيؿ المثاؿ ذلؾمف ، ك نيائيان  قطعي كيعد بذلؾ قراران 

نيائية ألنيا تضع حٌداى لمنزاع  تعد أحكامان فيي  – أك التصالح الكدية كيةالتسكعمى  االتفاؽ
 .ٓ()معظـ التشريعات كالقكانيف كقكاعد االتفاقيات الدكلية المقرر لدلبشكؿ نيائي، كىك 

مسألة  يصدر فيكؿ قرار »بأنو:  أك القرار التمييدم الحكـ كيعرؼأحكاـ التحكيـ التمييدية:  -ِ
، مثؿ القرار الصادر عف المحكـ كالخصكمة كيقتضي صدكره فييا المنازعة ة بمكضكعتعمقم

 تمييديةك ، كتجيز معظـ التشريعات لييئة التحكيـ إصدار أحكاـ كقتية ٔ()بتعييف خبير
 .ٖ()كال تككف بذاتيا فاصمة في مكضكع النزاع ،(ٕ)إلصدار الحكـ المنيي لمخصكمة

                                  
بيعة التجارية، كيككف ( فقد يككف الحكـ القضائي متعدد في صفتو، فيككف تجارم عندما يككف مكضكعو مصبكغان بالطُ)

مدني عندما يككف مكضكعو مسألة مدنية، كيككف جنائي عندما يصدر في مكضكع لو طابع جنائي، كمع ذلؾ يظؿ في 
 عف المحاكـ كالقضاء الرسمي.صادرا ن  قضائيان نكعو حكما ن 

 . ُّـ، صُّٗٗ، ، القاىرةالعربية( د. عصاـ الديف القصبي، خصكصية التحكيـ في مجاؿ منازعات االستثمار، دار النيضة ِ)
 .ِِٖـ، صُّٗٗ القاىرة، ( د. محمد نكر عبد اليادم شحاتة، الرقابة عمى أحكاـ المحكميف، دار النيضة العربية،ّ)
( د. حفيظة السيد الحداد، الطعف بالبطبلف عمى أحكاـ التحكيـ الصادرة في المنازعات الدكلية الخاصة، دار الفكر ْ)

 .ِٔـ، صَََِندرية، الجامعي، اإلسك
صدكر الحكـ المنيي »( بقكليا: ُ/أ/ْْ( حيث ينص قانكف التحكيـ األردني عمى نيائية حكـ التحكيـ في المادة )ٓ)

( مف القانكف ِّكما أف قكاعد اليكنستراؿ قد نصت عمى المعنى نفسو )المادة الثانية(، ككذلؾ المادة )« لمخصكمة كميا
 ف مشركع قانكف التحكيـ اإلماراتي.( مُ/ِٓالنمكذجي، كالمادة )

 ( مف قانكف التحكيـ اليمني. ِٓ( المادة )ٔ)
يجكز أف تصدر ىيئة التحكيـ »( التي جاء فييا: َْ( كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ قانكف التحكيـ األردني المادة رقـ )ٕ)

 «.أحكامنا كقتية أك في جزء مف الطمبات كذلؾ قبؿ إصدار الحكـ المنيي لمخصكمة كميا
( مف قكاعد اليكنستراؿ كذلؾ بقكليا: " ... كيجكز لييئة التحكيـ إصدار أحكاـ ُ/ِّ( كىك ما نصت عميو المادة رقـ )ٖ)

 تمييدية قبؿ إصدار الحكـ المنيي لمنزاع ". 
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التحكيـ الجزئية: كيقصد بيا األحكاـ التي تصدرىا ىيئة التحكيـ في جزء مف  أحكاـ -ّ
االختصاص » المنازعة، كمثاليا الفصؿ في مسألة االختصاص، كىك ما يسمى 

 .(ُ)كمثمو الحكـ بتحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع« باالختصاص 
بناءن عمى اتفاؽ  المحكميفاألحكاـ الصادرة عف بيا أحكاـ التحكيـ االتفاقية: كيقصد  -ْ

، كمثاليا حالة اتفاؽ (ِ)األطراؼ عمييا دكف مداكلة بيف أعضاء ىيئة التحكيـ فييا
الخاصة التي  بطريقتيـ كرؤيتيـالمحكـ األطراؼ عمى تسكية النزاع المنظكر أماـ 

 .ليا كفقان  الحكـ أالتفاقي يصدر ذلؾ
صدرىا المحكـ في مكاجية المتغيب مف ياألحكاـ التي  أحكاـ التحكيـ الغيابية: كىي -ٓ

عبلنو بطريقة   لمقانكف، االتفاؽ كالذم سميمة كصحيحة كفقان األطراؼ الذم تـ إببلغو كا 
بما يمكف معو صدكر ىذا ك حصؿ العمـ لديو كلـ يحضر ككاف غيابو بدكف عذر مقبكؿ 

 .(ّ)الحكـ الغيابي
 ىك الذم يحسـ النزاع في مكضكع الدعكل أحكاـ التحكيـ القطعية: الحكـ القطعي  -ٔ

 تعمقت ىذه المسألة بالقانكف  سكاءن ، (ْ)أك في مسألة متفرعة عنو جزء منياأك في 
 .(ٔ)ما تككف مثؿ ىذه األحكاـ في مجاؿ اإلثبات ، كغالبان (ٓ)أـ بالكقائع أـ باإلجراءات

فػػي طمػػب كقتػػي،  أحكػػاـ التحكػػيـ الكقتيػػة أك المسػػتعجمة: الحكػػـ الػػكقتي ىػػك الػػذم يصػػدر -ٕ
نسػػبة لمكضػػػكع كيكػػكف الغػػرض منػػػو القيػػاـ بػػػإجراء تحفظػػي أك تحديػػػد مركػػز الخصػػػـك بال

إلى أف يتـ الفصؿ في الخصػكمة بحكػـ يصػدر فػي مكضػكعيا، كىػك  ان مؤقت النزاع تحديدان 
 .(ٕ)ما تضمنتو معظـ القكانيف كالتشريعات المقارنة

                                  
 .ِٗ( د. حفيظة السيد الحداد، الطعف بالبطبلف، مرجع سابؽ، صُ)
حكاـ التحكيـ التجارم األجنبية في القانكف الميبي كاألردني كاإلماراتي، دار ( أ. د. جماؿ عمراف إغنية الكرفمي، تنفيذ أِ)

 .َُِصبدكف تاريخ، النيضة العربية، القاىرة، 
 ( تحكيـ يمني.ّٗ- ّٓ( تحكيـ مصرم، كالمكاد رقـ )ّٓ- َّالمكاد رقـ ) :( انظرّ)
، ٖٓٔص بدكف مكاف كدار كتاريخ نشر ،ِالمصرم المقارف، ج( د. محمد عبد الكىاب العشماكم، قكاعد المرافعات في التشريع ْ)

 . ُٕٖصـ، ُٗٔٗالقاىرة، ، د. رمزم سيؼ، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، دار النيضة العربية، ٖٓٔص
أحمد أبك ، ك. د. ُٖٔ، صمكاف كدار كتاريخ نشرأ. د. محمد حامد فيمي، تنفيذ األحكاـ كالسندات الرسمية، بدكف  (ٓ)

د. كجدم  :، كانظرُْٓ، صـُٕٓٗ، دار المعارؼ، القاىرة، الكفا، نظرية األحكاـ في قانكف المرافعات، الطبعة األكلى
 .ِّص، ـُْٕٗراغب، النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانكف المرافعات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

 . ُِّ( صٖـ، مجمكعة القكاعد القانكنية العدد )ََِٔ/ٕ/ٓىػ، جمسة ُِْٔ( لسنة ِِِٖٓ( طعف مدني رقـ )ٔ)
 ال يمنع اتفاؽ التحكيـ أم طرؼ الطمب مف  »( مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو: ّ( حيث نصت المادة رقـ )ٕ)

لؤلحكاـ  قاضي األمكر المستعجمة، سكاءن قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ أك أثناء سيرىا اتخاذ إجراء كقتي أك تحفظي كفقػنان 
، ثـ جاءت «المنصكص عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية، كيجكز الرجكع عف تمؾ اإلجراءات بالطريقة ذاتيا

كذلؾ  ،( مف نفس القانكف كنصت عمى أنو يجكز تصدير ىيئة التحكيـ أحكامنا كقتية أك في جزء مف الطمباتَْالمادة )
 قبؿ إصدار الحكـ المنيي لمخصكمة كميا.
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لييئة التحكيـ  (ُ)القانكف كالتشريعأحكاـ التحكيـ اإلضافية: حيث يجكز بإجماع فقياء  -ٖ
إضافية في طمبات سبؽ أف قدمت خبلؿ نظر القضية كأغفميا  أف تصدر أحكامان 

التحكيـ اإلضافي مكتكبان  ، كيككف حكـ(ِ)المحكـ أك ىيئة التحكيـ عند إصدارىا لمحكـ
ف بالعمؿ كاألسباب كاألسانيد، كمكقعان عميو، كمتضمنػان تاريخ كمكاف كزما كمدعمان 

 صدكره، كتذكر فيو أسباب عدـ تكقيع المحكـ الممتنع عف التكقيع.
حكاـ المفسرة كالمصححة لحكـ التحكيـ: حيث يجكز ألطراؼ التحكيـ بعد صدكر األ -ٗ

أف ك  الحكـ قع في منطكؽك الحكـ أف يطمبكا إصدار حكـ تفسيرم إلزالة أم غمكض 
عتبر مثؿ ىذه األحكاـ ، كت(ّ)مف أخطاء ماديةو يطمبكا إصدار حكـ بتصحيح ما يقع في

 .(ْ)متممة لمحكـ األصمي كجزءن ال يتجزأ منو أحكامان 
 الفرع الثاني

 األساس القانوني الواجب التطبيق عمى صدور حكم التحكيم
 :في التحكيم العادي )التحكيم المقيد بالقانون(: أولً 

المحكػػـ المقيػػد أك بحكػػـ عمػػى حكػػـ التحكػػيـ الصػػادر كفقػػا ليػػذا النػػكع مػػف التحكػػيـ يطمػػؽ ك 
، كالتحكػػيـ العػػادم أك المقيػػد ىػك التحكػػيـ الػػذم تكػػكف فيػػو حريػػة األطػػراؼ محكػـ التحكػػيـ العػػاد
رادة أطرافو عمى اختيار المحكـ أك لجنػة  سكاءن عمى حد ك كالمحكـ نسبية  بحيث تقتصر حرية كا 

ينظػػره الػػذم  التحكػػيـ كتحديػػد القػػانكف الكاجػػب التطبيػػؽ عمػػى إجػػراءات التحكػػيـ كمكضػػكع النػػزاع
القػػانكف الػػذم اختػػاره  ذلػػؾ ، كتقتصػػر بالنسػػبة لممحكػػـ عمػػى تطبيػػؽالمحكػػـ كيصػػدر حكمػػو فيػػو

كفقػػا  فػػي مكضػػكعيا األطػػراؼ كالسػػير فػػي إجػػراءات التحكػػيـ مػػف بػػدايتيا كحتػػى صػػدكر الحكػػـ
لقكاعػػػده المكضػػػكعية كالشػػػكمية كال يممػػػؾ أم سػػػمطة أخػػػرل سػػػكاىا، كبػػػذلؾ فػػػإذا كػػػاف التحكػػػيـ 

 القػػانكف كقكاعػػد شػػأنو شػػأف القاضػػي يكػػكف عميػػو فقػػط تطبيػػؽ أحكػػاـ تحكيمػػا عاديػػان فػػإف المحكػػـ
،  كلػػيس لػػػو أف عميػػػوخصػػكمة التحكػػػيـ المعركضػػة  عمػػىعمػػػى تطبيػػؽ أحكامػػػو ك  المتفػػؽ عميػػو

 كيكػكف ،القػانكفذلػؾ نػو أكثػر عدالػة مػف كجيػة نظػره كفيػو مخالفػة لمػا يكجبػو يقضي بما يرل أ
كيقـك بعد  يياأف يبحث بعد تكييفو لمكقائع عف القكاعد القانكنية التي تنطبؽ عم كفقا لذلؾ عميو

الكقػائع تطبيقػان سػميمان لػيخمص فػي النيايػة  تمػؾ تفسػيرىا تفسػيرا صػحيحا بتطبيقيػا عمػىتكييفيا ك 
مػػف ك  ـ كنػػزاعيـخصػػكمتيلحػػؿ بيػػؽ إلػػى الحكػػـ الػػذم ذىبػػت إليػػو إرادة األطػػراؼ مػػف ىػػذا التط

                                  
 .ِٗـ، صَُٗٗ القاىرة، ، دار الفكر العربي،ُ( د. محمكد ىاشـ، النظرية العامة لمتحكيـ، جُ)
 .ِٔٔـ، صََِٗ، ْطبدكف دار كمكاف نشر، ( د. أحمد محمد عبد البديع شتا، شرح قانكف التحكيـ، ِ)
ـ، نسخة ُٔٗٗ، كمكاف نشر بدكف دار( د. حسني المصرم، التحكيـ التجارم الدكلي في ظؿ القانكف الككيتي كالمقارف، ّ)

 .ْٔٔنسخة مكدعة بالقسـ التجارم بمكتبة القانكف الخاص، بكمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية، ص
( د. ىشاـ خالد، تنفيذ األحكاـ القضائية كالتحكيمية األجنبية، في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، منشأة المعارؼ، ْ)

 .ٖٕصبدكف تاريخ، اإلسكندرية، 
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رادتيػػـ كاختيػػارىـ لمقػػانكف الكاجػػػب التطبيػػؽ الػػذم اتفقػػكا عميػػو كاشػػترطكا عمػػػى إل وخػػبلؿ إعبلنػػ
 ، كبالتػالي فمػف يكػكفالمحكـ تطبيؽ قكاعده كأحكامو عمى إجراءات كمكضكع خصػكمة التحكػيـ

كالػػذم  ،لقػػانكف المتفػػؽ عميػػوا أحكػػاـالتطبيػػؽ  ذلػػؾك  ،تمػػؾ اإلرادة نتػػاج إالالصػػادر عنػػو  الحكػػـ
 القانكني لمثؿ ىذا النكع مف التحكيـ كلمحكـ الصادر عنو.  األساسيككف ىك 

مقكاعد ل المحكـ معرفة كيفية الذىف في ىذا المكضكع يثكر حكؿ إلىكالسؤاؿ المتبادر 
 ؟ كمدل التزامو بتطبيقياعمى إجراءات كمكضكع خصكمة التحكيـ كاجبة التطبيؽ القانكنية

إذا كاف ذلؾ القانكف قانكف دكلة  كخاصةن في القانكف الكاجب التطبيؽ؟ بككنيا ىي المقررة 
ىك ما ك أخرل كغير قانكف الدكلة التي يكجد فييا محؿ كمكضكع النزاع كيجرم فييا التحكيـ؟ 

 بيف حالتيف:كمف خبلؿ التفرقة  قانكف التحكيـمف  (ْٓالمادة )عميو مف خبلؿ  إلجابةنجد ا
 عمى القواعد القانونية واجبة التطبيق: صراحة الحالة األولى : حالة اتفاق األطراف-1

فػػي ىػػذه الحالػػػة ال تكجػػد أدنػػى مشػػػكمة فػػي التطبيػػؽ لمقػػػانكف الػػذم تػـػ اختيػػػاره مػػف قبػػؿ األطػػػراؼ 
كبػػذلؾ فػػبل يكػػكف عمػػى المحكػـػ سػػكل  ،ائمػػة بيػػنيـلتطبيػػؽ أحكامػػو كقكاعػػده عمػػى خصػػكمة التحكػػيـ الق

جراءات تطبيقيا عمى مكضكع كيكػكف عمػى المحكـػ أك ىيئػة التحكػيـ تطبيػؽ  المعػركض عميػو،النػزاع  كا 
 مسػػػألة تظيػػػركىنػػػا  ،ُ()القػػػانكف إذا كػػػاف غيػػػر قػػػانكف الجميكريػػػة اليمنيػػػة ذلػػػؾالقكاعػػػد المكضػػػكعية فػػػي 

فػػػي اتفػػػاؽ  صػػػراحةكعػػػف تكضػػػيحو عػػػف اختيػػػار القػػػانكف الكاجػػػب التطبيػػػؽ  األطػػػراؼ سػػػككت كمشػػػكمة
مػف اجتيػػاد كمػف أحكػاـ كفيمػػا اسػتقر عميػو مػػف  الفقػػو كالقضػاء التحكػيـ، كالتػي نجػد معالجتيػػا فيمػا قدمػو

عمػػى تطبيػػؽ  صػػراحة عػػدـ اتفػػاؽ األطػػراؼك  سػػككت أفكقضػػت بػػ حمػػكؿ لمثػػؿ ىػػذه المسػػألة تضػػمنت
الػذم يعتبػر ك ، عمى تطبيػؽ قػانكف الدكلػة التػي يجػرم فييػا التحكػيـ ضمنيان  قان اقانكف دكلة معينة يعتبر اتف

كمػا يجػب التأكيػد عميػو أف ىػذا الحػؽ  ،ِ()يطمؽ عميو قػانكف محػؿ التحكػيـلتمؾ الدكلة ك  القانكف الكطني
المتمثؿ في حؽ األطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ ىػك حػؽ مخػكؿ ليـػ بمكجػب مػا ليـػ مػف 
سػػػمطة فػػػي اختيػػػار المحكػػـػ كتعيينػػػو كاختيػػػار إجػػػراءات الخصػػػكمة كاالتفػػػاؽ عمييػػػا كعمػػػى نظرىػػػا أمػػػاـ 

خػر أك أيػة آعمػى النػزاع دكف أم قػانكف  كيجػب عمػى المحكمػيف اعتبػار ىػذا الحػؽ كتطبيقػو، المحكميف
 قكاعد قانكنية أخرل.

                                  
كينصرؼ المعنى الدقيؽ لمقكاعد المكضكعية كاجبة االتباع كالتطبيؽ إلى تمؾ القكاعد النافذة في قانكف ذلؾ البمد (ُ) 

أك االتفاقية التي تنظـ مسائؿ التحكيـ في  اإلجرائيةكالمتعمقة بمكضكع النزاع كخصكمة التحكيـ، كىي بعكس القكاعد 
يا مجاؿ لمتطبيؽ في مثؿ ىذه الحالة كمثميا القكاعد الخاصة بتنازع القكانيف كالتي ليس ل ،المؤسسات كمراكز التحكيـ الدائمة

قانكف دكلة أخرل غير الدكلة المتفؽ عمى تطبيؽ قانكنيا إال إذا اتفؽ األطراؼ عمى سرياف قكاعد  إلىالتي تسند التطبيؽ 
د. محمد عبد اهلل محمد  :فصيؿ راجعاإلسناد إذا كجدت في القانكف المتفؽ عمى تطبيؽ أحكامو كقكاعده. لمزيد مف الت

 .ُِِـ، صََُِ -ـ ََِٗالمؤيد، اإلطار العاـ لمقانكف الدكلي الخاص، مطبكعات جامعة صنعاء، 
ؽ، منشكر بمؤلؼ  ُِٓ( لسنة ُْـ في الدعكل رقـ )ََِٗ/يناير/ ُٗتجارم،  ٖحكـ محكمة استئناؼ القاىرة، (ِ) 

 . ّّٓ، ص، مرجع سابؽكعمبلن  كطنية كالتجارية الدكلة عممان أ.د. فتحي كالي، التحكيـ في المنازعات ال
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 الحالة الثانية: حالة عدم التفاق عمى القواعد القانونية واجبة التطبيق:-2
اسػػتقر عمػػى أنػػو إذا لػـػ يتفػػؽ األطػػراؼ عمػػى القكاعػػد  قػػد الفقػػو كالقضػػاء نجػػد أفكفػػي ىػػذه الحالػػة 

راىػػػا مبلئمػػػة يالقانكنيػػػة كاجبػػػة التطبيػػػؽ فػػػإف عمػػػى المحكػػـػ اختيػػػار القكاعػػػد القانكنيػػػة المكضػػػكعية التػػػي 
 كىػ فػي مثػؿ ىػذه الحالػة كبالتػالي فػإف المحكـػ ،ُ()خصكمة التحكيـعمى النزاع ك مكضكع لتطبيؽ عمى ا

كتطبيػػػؽ أحكامػػػو كقكاعػػػده عمػػػى مكضػػػكع النػػػزاع كالخصػػػكمة  وتطبيقػػػتـ الػػػذم يختػػػار القػػػانكف الػػػذم يػػػ
قػانكف الدكلػة التػي  كقػد يكػكف -كالذم قد يككف قانكف الدكلة التي يجرم فييا التحكيـ  ،المعركضة عميو

كال تكػكف سػمطة المحكـػ أك ىيئػة  ،ِ()قكاعػد قانكنيػة نافػذة فػي دكلػة أخػرل ةجرت فييا كقائع النزاع أك أي
كذلػػػػػؾ ألف المشػػػػػرع قػػػػػد تطمػػػػػب منيػػػػػا اختيػػػػػار القكاعػػػػػد  -تمػػػػػؾ القكاعػػػػػد  ة فػػػػػي اختيػػػػػارمطمقػػػػػالتحكػػػػػيـ 

األمػػػر  كالنزاع محػػػؿ خصػػػكمة التحكػػػيـ كىػػػبػػػ المكضػػػكعية فػػػي القػػػانكف الػػػذم تػػػرل أنػػػو األكثػػػر اتصػػػاالن 
 ،ّ()لتشػريعات المقارنػة كمػا اسػتقر عميػو الفقػو كالقضػاء فػي معظـػ األنظمػةفي العديػد مػف ا المتفؽ عميو

سػػػبة لممشػػرع اليمنػػػي فقػػد أكجػػػب عمػػى المحكػػـػ عنػػد عػػػدـ اتفػػاؽ األطػػػراؼ عمػػى القػػػانكف كاجػػػب أمػػا بالن
تطبيػػػؽ القػػػانكف الػػػذم تحػػػدده قكاعػػػد تنػػػازع القػػػكانيف فػػػي القػػػانكف اليمنػػػي كىػػػي قكاعػػػد قػػػـك بالتطبيػػػؽ أف ي

 لمحكـػكثػر مبلئمػة األ ىػي قػانكف آخػر غيػر القػانكف الػكطني إذا كانػت إلػىاإلسناد التي تحيػؿ التطبيػؽ 
القػانكف الػدكلي الخػاص ألحكػاـ  كفقػان كالمقػررة  ، في النزاع المعركض عمى القاضي أك المحكـ بمكجبيا

   .ْ()كقكاعد االختصاص القضائي الدكلي
 التحكيم بالصمح والتفويض المطمق(. في التحكيم الحر: ): ثانياً 

عميػو صػراحة كعمػى مػنح يعرؼ ىذا النكع مػف التحكػيـ بأنػو: " التحكػيـ الػذم يتفػؽ األطػراؼ 
كمػف  كاإلنصػاؼلمعدالػة  المحكـ سمطة الفصؿ كالحكـ في النػزاع المعػركض عميػو بمػا يػراه محققػان 

نماقانكف معيف  بأحكاـكجية نظره ىك دكف تقيد  بمقتضى التفػكيض أك الصػمح الممنػكح لػو مػف  كا 
يـ كأف يتضػمف فػي اتفػاؽ التحكػ صػراحة عمػى ذلػؾيقتضي أف يتفػؽ األطػراؼ "، كىك ما األطراؼ

الصػػػمح أك أك التفكيض بػػتخكيػػؿ المحكػػػـ أك لجنػػة التحكػػػيـ حػػؽ الفصػػػؿ فػػي النػػػزاع ذلػػؾ االتفػػػاؽ 
لػػػػى تحقيػػػػؽ العدالػػػػة  التفػػػػكيض المطمػػػػؽ  كاإلنصػػػػاؼالػػػػذم يمكػػػػنيـ مػػػػف الكصػػػػكؿ إلػػػػى الحقيقػػػػة كا 

فصػػػؿ فػػػي ييكػػػكف عمػػػى المحكػػػـ أف  كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة، كبمكجػػػب مػػػا يػػػره المحكػػػـ أك المحكمػػػيف
ىػػػك مػػػا تقػػػرره ك  ،زاع بمقتضػػػى قكاعػػػد العدالػػػة كاإلنصػػػاؼ دكف التقيػػػد بأحكػػػاـ القػػػانكفمكضػػػكع النػػػ
كػػػػاف  كبالتػػػػالي فػػػػيمكف لممحكػػػػـ اسػػػػتبعاد تطبيػػػػؽ القكاعػػػػد القانكنيػػػػة أيػػػػان  ،( تحكػػػػيـْٓالمػػػػادة رقػػػػـ )

طالمػػا كأف ىػػذا االسػػتبعاد سػػيؤدم إلػػى تطبيػػؽ العدالػػة  أك عرفػػان  كحتػػى لػػك كػػاف تشػػريعان  ،مصػػدرىا
                                  

 ؽ.  ُُٗ( لسنة ّٗـ في الدعكل رقـ )ََِّ/ِ/ِٔتجارم،  ُٗحكـ محكمة استئناؼ القاىرة، دائرة  (ُ)
د. محمكد سمير الشرقاكم، القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مسائؿ التحكيـ، بحث منشكر بمجمة التحكيـ العربي العدد  (ِ)
 . ِٔ، صـََِٗلث عشر، ديسمبر الثا
 كمف ذلؾ التشريع المصرم كالفرنسي كنظاـ غرفة التجارة الدكلية بارم كقكاعد كقكانيف اليكنستراؿ. (ّ)
 .ُُِد. محمد عبد اهلل محمد المؤيد، اإلطار العاـ لمقانكف الدكلي الخاص، مرجع سابؽ، ص (ْ)
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ذلػػؾ فقػػط بعػػدـ مخالفػػة الحكػػـ  ذلػػؾ تمػػؾ القكاعػػد المسػػتبعدة، مشػػركطان  قتضػػيو تطبيػػؽيأكثػػر ممػػا 
كىػػػك مػػػا اسػػػتقر عميػػػو الفقػػػو كالقضػػػاء ليػػػذا التحكػػػيـ ألحكػػػاـ الشػػػرع كالنظػػػاـ العػػػاـ،  الصػػػادر كفقػػػان 

 .(ُ)كتطبقو معظـ التشريعات كاألنظمة
إال إذا خكليػػا  نصػػاؼكاإلكال يجػػكز لممحكػػـ أك لجنػػة التحكػػيـ الحكػػـ كفقػػا لقكاعػػد العدالػػة  

األطراؼ ذلؾ صراحة في اتفػاؽ التحكػيـ، كمػا يجػب التأكيػد عميػو ىنػا ىػك أف المحكػـ بالصػمح 
، كيكمػػف جػػكىر ىػػذا االخػػتبلؼ فػػي أف مطمقػػان  عػػف المحكػػـ المفػػكض تفكيضػػان  قػػد يختمػػؼ نسػػبيان 

الطػرفيف  المحكـ بالصمح يسعى فيما يسعى إليو إلى تحقيؽ العدالة كلو أف يراعػي التكفيػؽ بػيف
كقدر اإلمكاف كبطريقة التفاكض كالتحاكر كتقريب كجيػات  عمى الحكـ الذم تكصؿ إليو ابتداءن 

النظر أك البحث عف حؿ كسط لمنػزاع قػد يحظػى بمػكافقتيـ عميػو قبػؿ إصػداره فػي شػكؿ حكػـ، 
كىػػك مػػا ال يمنعػػو مػػف السػػعي إلػػى تحقيػػؽ العدالػػة كلػػك بػػدكف التكفيػػؽ بػػيف األطػػراؼ أك اعتبػػار 

فقتيـ عمػػى الحكػػـ الصػػادر عنػػو بالصػػمح فتظػػؿ سػػمطتو كاسػػعة إلػػى ابعػػد مػػف ذلػػؾ كتنطػػكم مػػكا
تحتيا مراعاة مثػؿ تمػؾ االعتبػارات فقػط عنػد مثػؿ ىػذا المحكػـ، أمػا المحكػـ بػالتفكيض المطمػؽ 

حػؿ النػزاع كتحقيػؽ العدالػة دكف مراعػاة لمثػؿ تمػؾ االعتبػارات مطمقػا  ميمػةفيك مف تككؿ إليػو 
كحتػػى لػػك حكػػـ لصػػالح أحػػد  ،ليػػا عميػػو السػػعي إلػػى تحقيقيػػا كالحكػػـ كفقػػان  بحيػػث يكػػكف كاجبػػا

حقاقػػػان لمحػػػؽ كتطبيقػػػان لمبػػػدأ العدالػػػة كطالمػػػا لػػػـ ا  األطػػػراؼ دكف األخػػػر طالمػػػا رأل ذلػػػؾ عػػػدالن ك 
يخالؼ حكمو الشريعة اإلسبلمية كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة التي تمثؿ القكاعد اآلمرة في بمد 

حكمػػػو، ل همػػػف الحكػػػـ بالصػػػمح كالػػػدعكة إليػػػو قبػػػؿ إصػػػدار  المحكػػػـ ا ال يمنػػػع، كىػػػك مػػػ(ِ)التحكػػػيـ
كبالتػػالي فػػيمكف أف تمتقػػي سػػمطة المحكػػـ بالصػػمح كالمحكػػـ بػػالتفكيض فػػي السػػعي إلػػى تحقيػػؽ 

 إمكانيػػةمػػدل فػػي  نسػػبيان  تمػػؾ السػػمطة ختمػػؼتالعدالػػة كتطبيقيػػا كالحكػػـ بمقتضػػاىا، كيمكػػف أف 
، كفػي بػالتفكيضلى المحكـ بالصمح أكثر منو إلى المحكـ الذم يقترب إ اإلنصاؼتحقيؽ مبدأ 

كالسػعي إلػى  كاإلنصػاؼكؿ األحكاؿ فإف عمى المحكـ أك لجنػة التحكػيـ مراعػاة مبػادئ العدالػة 
كحتػػى لػػك كػػاف فػػي ذلػػؾ تطبيػػؽ قكاعػػد  ،ليمػػا فػػي ىػػذا النػػكع مػػف التحكػػيـ تحقيقيمػػا كالحكػػـ كفقػػان 

 كاإلنصػاؼرأل المحكػـ أف تحقيػؽ مبػادئ العدالػة  القانكف أك تطبيؽ شركط عقد التحكيـ طالما
يككف لو الحكـ ، ك (ّ)تكمف في تطبيقو لقكاعد ذلؾ القانكف أك في تطبيقو لمضمكف شركط العقد

                                  
، ُٓ، التحكيـ المطمؽ بالصمح كاالنصاؼ كالعدؿ، بحث منشكر بمجمة التحكيـ العالمية، العددد. عبد الحميد االحدب (ُ)

 .  ُُٕـ، صَُِِلمعاـ 
كىنا يجب التفرقة بيف التحكيـ الكطني كالتحكيـ التجارم الدكلي، إذ يككف عمى المحكـ أف يتقيد بالقكاعد اآلمرة كبالنظاـ  (ِ)

نماأما في التحكيـ التجارم الدكلي فإنو ال يتقيد بالنظاـ العاـ الداخمي العاـ الداخمي في التحكيـ الكطني.   بالنظاـ العاـ الدكلي.  كا 
كيككف المحكـ ىنا بالخيار إما أف يطبؽ قكاعد القانكف أك يطبؽ شركط العقد كعميو أف يبيف في تعميمو لمحكـ مدل  (ّ)

ما أف يعتمد مبادئ العدؿ كاإلنصاؼتكافؽ ىذه القكاعد مع مبادئ العدؿ  إلى قاعدة قانكنية أك  اإلشارةدكف  كاإلنصاؼ، كا 
 شرط في العقد أك غير ذلؾ.
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عمػػى أنػػو يبلحػػظ أف الحكػػـ بمقتضػػى العدالػػة  لمبػػدأ العدالػػة. تحقيقػػان  يػػوطالمػػا كػػاف فلػػذلؾ  كفقػػان 
ال يعنػػي تػػرؾ الحريػػة لممحكمػػيف دكف قيػػد أك شػػرط أك مفتػػرض، إذ يجػػب أال يحكػػـ  كاإلنصػػاؼ

المحكػـ بمػا لػـ يطمػػب منػو كأال يخػرج عػػف حػدكد ميمتػو المضػمنة باتفػػاؽ التحكػيـ كال يجػكز لػػو 
الحكػػػـ بمػػػا ال يسػػػتند إلػػػى الكقػػػائع الثابتػػػة فػػػي الػػػدعكل أك القضػػػاء بمػػػا يخػػػالؼ أحكػػػاـ الشػػػريعة 

اـ، كعمػػػى أنػػو يجػػػب مبلحظػػػة أف عػػػدـ تقيػػد المحكػػػـ المفػػػكض بالصػػػمح اإلسػػبلمية كالنظػػػاـ العػػػ
كالتفكيض المطمؽ بتطبيؽ القانكف ال يعني إعفػاءه مػف التقيػد بالمبػادئ األساسػية فػي التقاضػي 

الخاصة بخصكمة التحكيـ إال إذا اتفؽ األطػراؼ صػراحة عمػى إعفػاءه مػف  اإلجرائيةكبالقكاعد 
ذ ا اتفؽ األطراؼ عمى تخكيؿ المحكػـ سػمطة الحكػـ بػالتفكيض ذلؾ كفيما يمكف إعفاءه منيا، كا 

كالصػمح فػػإف الحكػػـ الصػػادر عنػػو يكػػكف قػػد صػدر فػػي حػػدكد سػػمطتو كميمتػػو كلػػك قضػػى ألحػػد 
بإعماؿ القكاعػد القانكنيػة التػي رأل المحكػـ أنيػا تتفػؽ مػع العدالػة  األطراؼ بكؿ طمباتو، كسكاءن 

لؾ فبل يفقػد حكػـ التحكػيـ صػفتو ىػذه لمجػرد أف أك باستبعادىا كميا أك بعضيا، كبذ كاإلنصاؼ
المحكػػػـ لػػػـ يطبػػػؽ قاعػػػدة الصػػػمح التػػػي يػػػنص عمييػػػا القػػػانكف المػػػدني أك لػػػـ يقػػػـ بتطبيػػػؽ مبػػػدأ 
المكاجيػػػة نظػػػران لظػػػركؼ تسػػػتدعي عػػػدـ مكاجيػػػة األطػػػراؼ مكتفيػػػان بمػػػا يقدمػػػو كػػػؿ مػػػنيـ مػػػف 

 ،كبػذلؾ يكػكف حكمػو صػحيحان  العرائض كتمكينيـ مف الرد عمييا كبمكافقتيـ كاتفاقيـ عمى ذلؾ،
   .ىذا مف ناحية (ُ)حتى لك حكـ كمية لمصمحة أحد الطرفيف دكف اآلخر

كمػػف ناحيػػة أخػػرل:  فقػػد يحكػػـ المحكػػـ كىػػك غيػػر مفػػكض بالصػػمح أك التفػػكيض المطمػػؽ، 
كيصدر حكمو كفقان لقكاعد العدالة إذا خكلو القانكف ذلؾ كلك لـ يكف مفكضا بالصمح في اتفاؽ 

فإف حكمو يككف صحيحا كسػميما مػف كػؿ النػكاحي، كال يكػكف قػد تخطػى حػدكد سػمطتو التحكيـ 
ليػػذا فقػػد  كاختصاصػػو بػػذلؾ كيعتبػػر تصػػرفو كمػػا لػػك كػػاف محكمػػا بالصػػمح كالتفػػكيض، كتطبيقػػان 

قضػت محكمػػة اسػػتئناؼ بػاريس بأنػػو إذا كػػاف الطػػرؼ المحػتكـ لػػـ يحػػدد فػي اتفػػاؽ التحكػػيـ أيػػة 
عمػػػى الخصػػػكمة المعركضػػػة عمػػػى المحكػػػـ كتحديػػػدان فيمػػػا يتعمػػػؽ قكاعػػػد قانكنيػػػة يمكػػػف تطبيقيػػػا 

بتحديػػد مقػػدار الضػػرر الكاجػػب التعػػكيض عنػػو، فقػػاـ المحكػػـ بتقػػدير الضػػرر كتقػػدير التعػػكيض 
عامان في جميػع األنظمػة القانكنيػة،  قانكنيان  استنادان إلى مبدأ العدالة كاإلنصاؼ الذم يعتبر مبدأن 

المتكافرة مف أجؿ تقدير ىذا الضرر بشكؿ إجمالي كتقدير كبالرجكع إلى العناصر المكضكعية 
مػف جميػع النػكاحي  كسػميمان  التعكيض عنو، فإف حكـ المحكـ الصادر كفقا لذلؾ يككف صػحيحان 

بالصػػمح أك  مفكضػػان  مػػان كفػػي حػػدكد كاختصػػاص كسػػمطة ميمػػة ىػػذا المحكػػـ ككمػػا لػػك كػػاف محك
 .   (ِ)( تحكيـْٔ)ـ ا التشريع اليمني، كىك ما تقرره معظـ التشريعات كمنيؽطممالتفكيض ال

                                  
ؽ. منشكر ُّلسنة  َُٕـ في الطعف رقـ ُْْٗ/ٓ/ُُحكـ محكمة النقض المصرية نقض مدني بتاريخ  :انظر (ُ)

 . ُّٓبمؤلؼ أ.د. فتحي كالي، مرجع سابؽ، ص
 =كتقرر معظـ التشريعات كمنيا التشريع اليمني حؽ أطراؼ التحكيـ في االتفاؽ عمى تسكية النزاع القائـ بينيـ (ِ)
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 املطلب الجاىٕ
 .ّحجٔتُ يف الكاىٌْ الٔنينز حهه التحهٔه ّصدمفرتضات 

اإلجراءات الخاصة بإصدار أحكاـ نصكص صريحة بالقانكنية  التشريعات معظـنظمت 
المحكميف، كجاءت أحكاـ ككتابات الفقو مبينة كشارحة لتمؾ النصكص كبطرؽ مختمفة في 

، كحيث أف التشريع اليمني لـ يحظ بالقدر الكافي مف لتمؾ اإلجراءات تقديميا كتفسيرىا
التحكيـ  الكتابات الفقيية المتعمقة بنظاـ التحكيـ بشكؿ عاـ كبتنظيـ إجراءات إصدار حكـ

، كىك ما تككف معو المشكمة البحثية المتعمقة بيذا بشكؿ خاص المترتبة عمى صدكره كاآلثار
معو  يمكف كبماعف ىذه اإلجراءات  مفصؿتقديـ بياف مناقشتيا ك يككف لنا ك  ئمة،المكضكع قا

الدراسة  ـمف خبلؿ تقدي ليا العممي السميـ كبياف مفترض التطبيؽمعالجة أكجو  القصكر فييا 
ثـ إصدار حكـ التحكيـ، ب في فرعيف، نبيف في الفرع األكؿ: اإلجراءات المتعمقة ليذا المطمب

كالتي أىميا حجية ىذا  ،المحكميف ر حكـك صد اآلثار المترتبة عمى الثاني:نبيف في الفرع 
 ، كبالتفصيؿ اآلتي: الحكـ كنفاذه كقابميتو لمتنفيذ بعد اكتسابو ليا

 الفرع األول
 اإلجراءات المتعمقة بإصدار حكم التحكيم ومفترضات صدوره

أطراؼ الخصكمة أك تمر خصكمة التحكيـ بمجمكعة مف اإلجراءات المتتابعة يقـك بيا 
في اتفاؽ  األطراؼممثمييـ كيساعدىـ في ذلؾ المحكـ أك المحكميف، كفقا لنظاـ يرسمو 

التحكيـ كقانكف التحكيـ كقانكف المرافعات، كخبلؿ مراحؿ متعددة كمتعاقبة تعتبر أحدىا مرحمة 
صدكر حكـ التحكيـ التي تنتيي بصدكره خصكمة التحكيـ كقد تنتيي بغير حكـ فييا، كالتي 
يمر خبلليا حكـ التحكيـ في صدكره بمرحمتيف، أحدىما: متعمقة باإلجراءات السابقة 

: متعمقة باإلجراءات البلحقة لصدكره، كالتي يككف لنا كاألخرلمعاصرة لصدكر الحكـ، كال
 بيانيما عمى نحك ما يمي:

 :إلصدار حكم التحكيم والمصاحبة اإلجراءات السابقةالمرحمة المتعمقة بأول: 
 :لمحكم قضيةإقفال باب المرافعة وحجز ال مفترض-1

اءات خصكمة التحكيـ كاستنفاد الخصـك لتقديـ تبدأ ىذه المرحمة بعد استكماؿ إجر حيث 
الدعكل كسماع  سماعدعاكاىـ كدفكعيـ كمستنداتيـ كأدلتيـ كطمباتيـ كبعد االنتياء مف 

                                                                               
كالمعركض عمى المحكـ أك لجنة التحكيـ بالطريقة الكدية التي يركنيا دكف مانع أك عائؽ ليـ مف ذلؾ طالما تمت ىذه =

بمقتضاىا، كطالما كاف ذلؾ خبلؿ إجراءات خصكمة التحكيـ كقبؿ إقفاؿ  التسكية باتفاقيـ كمكافقتيـ عمييا كعمى حؿ نزاعيـ
ثبات اتفاؽ التسكية بمحضر خاص كتحريره  باب الترافع فييا، كيككف عمى لجنة التحكيـ أك المحكـ إنياء تمؾ اإلجراءات كا 

صداره في شكؿ كثيقة منيية لمخبلؼ. انظر. حكـ محكمة استئناؼ باريس، )الدائرة المدنية يناير  ُٕاألكلى( بتاريخ  كا 
 . ُّٔـ، منشكر بمجمة التحكيـ، العدد األكؿ، صََِٖ
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إقفاؿ قياـ المحكـ بب كتحديدان  -كالمستندات المتعمقة بيا العرائضة كاستبلـ المحكـ لكافة المرافع
اإلجراء الذم يتـ بأمر أك قرار يصدر مف المحكـ باب المرافعة في الدعكل التحكيمية، كىك 

كتحديد مكعد لجمسة النطؽ  أك ضمنان  أك لجنة التحكيـ يقضي بحجز الدعكل لمحكـ صراحةن 
بالحكـ، كال يمـز في بعض التشريعات كالتشريع المصرم إصدار قرار صريح بقفؿ باب 

ة التحكيـ إصدار الحكـ دكف المرافعة أك بتحديد ميعاد لمنطؽ بالحكـ كيككف لممحكـ أك لجن
بداء مرافعتيـ  ىذا القرار ما داـ الحكـ قد صدر بعد أف فرغ الخصـك كانتيكا مف تقديـ كا 
كدفاعيـ الختامي، كلـ يثبت أف ىناؾ أكجو دفاع أك طمبات كاف ألم طرؼ الحؽ في تقديميا 

يتـ إقفاؿ باب  ، كىك رأم ال نستحسنو كنفضؿ أفُ()إلى المحكـ قبؿ إصدار الحكـ كلـ تقدـ
كيحدد فيو مكعد لجمسة النطؽ  ،لمحكـ بقرار صريح يصدر عف المحكـ القضية الترافع كحجز

 بالحكـ ضمانان لسبلمة كصحة التحكيـ كالحكـ كتجنبان لجعمو عرضة لئلبطاؿ.
لمحكػػـ يػػتـ إقفػػاؿ بػػاب المرافعػة فييػػا، فتنقطػػع صػػمة الخصػػـك بالقضػػية  خصػػكمةكبحجػز ال 

اؿ بيػا إال بالقػدر الػذم تصػرح بػو لجنػة التحكػيـ أك المحكػـ كتسػمح بػو ألم كال يككف ليػـ اتصػ
منيـ كبعمـ اآلخر إف اقتضت مصمحة القضية ذلؾ كفي أضػيؽ الحػدكد، كيكػكف عمػى المحكػـ 
أك لجنػػة التحكػػيـ قبػػؿ أف تقػػرر حجػػز القضػػية لمحكػػـ أف تنبػػو األطػػراؼ صػػراحة بتقػػديـ كػػؿ مػػا 

كذلؾ في ميعاد يحدده ليـ  ،لممحكـ أك أدلة كتسميميا معان لدييـ مف مذكرات أك مستندات  ىتبق
بحيث ال يتـ إقفاؿ باب المرافعة إال بعد انقضاء ىذا الميعاد، كليس لؤلطراؼ بعد ذلؾ الميعػاد 
كخبللػػو أف يقػػدمكا أم شػػيء مػػف ذلػػؾ إال مػػا تصػػرح كتسػػمح بػػو لجنػػة التحكػػيـ لتقديمػػو إلييػػا، 

إلييػا كلػـ تسػمح أك تصػرح بػو، كيجػكز لممحكػـ بعػد حجػز كيككف ليػا اسػتبعاد مػا عػداه إذا قػدـ 
قػرر فػتح ي، كلػو أف ِ()قرر مد أجؿ النطؽ بو إلى أجؿ آخريالدعكل لمحكـ إلى أجؿ معيف أف 
مػػف تمقػػاء نفسػػيا أك بطمػػب مػػف األطػػراؼ أك أحػػدىـ إذا دعػػت  بػػاب المرافعػػة بعػػد إقفالػػو كسػػكاءن 

، ككمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ ّ()األسػػػباب إلػػػى ذلػػػؾ ككانػػػت جديػػػة كليػػػا رفػػػض الطمػػػب حػػػاؿ عػػػدـ جديتػػػو
بالنسػػػبة لمخصػػػكمة القضػػػائية التػػػي لػػػيس لمييئػػػة القضػػػائية أك القاضػػػي فػػػتح بػػػاب المرافعػػػة بعػػػد 

التقريػر بفػتح بػاب المرافعػة بعػد إقفاليػا  كفي كؿ األحكاؿ تظؿ مسػألة ،إقفاليا إال ألسباب جدية
جابػػة طمػػب  خاضػػعة لمسػػمطة التقديريػػة الكاممػػة لممحكػػـ، كبالتػػالي فػػالمحكـ لػػيس ممػػـز بقبػػكؿ كا 
الخصـك أك أحدىـ بفتح باب المرافعة طالما كجد في عناصر الدعكل ما يكفي لتككيف عقيدتػو 

سػباب التػي أدت إلػى رفضػو لػو، كقناعتو بعدـ ذلؾ،  كلو رفض الطمػب كلػيس بممػـز بإبػداء األ
بػػؿ أنػػو يسػػتطيع تجاىػػؿ ذلػػؾ الطمػػب طالمػػا كأف حكمػػو سيتضػػمف مػػا يكشػػؼ عػػف أنػػو قػػد كقػػؼ 

                                  
 ؽ. ُُِلسنة  ُٓـ، الدعكل رقـ ََِٓ/ِ/ِٕتجارم، جمسة  ُٗحكـ محكمة استئناؼ القاىرة، الدائرة  (ُ)
 ؽ.  ُُٗة لسن ّٕـ، في الدعكل رقـ ََِّيناير  ِٗتجارم، بتاريخ  ُٗحكـ محكمة استئناؼ القاىرة، )دائرة  (ِ)
 .ْْٓ. راجع في ذلؾ د. فتحي كالي، مرجع سابؽ، صاإلقميمي( مف قكاعد مركز القاىرة ِ/ُّالمادة رقـ ) (ّ)
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عمى مضمكنو ثـ التفت عنو ألم سبب مف األسباب، عمى أف ىذه السمطة التقديرية الممنكحػة 
اإلخػػبلؿ  لممحكمػػيف يجػػب أال يػػؤدم اسػػتعماليا إلػػى اإلخػػبلؿ بمبػػدأ المسػػاكاة بػػيف األطػػراؼ أك

 بمبدأ كفالة حؽ الدفاع.
 عند تعدد المحكمين: المداولة و صدور الحكم باإلجماع أو األغمبيةمفترض -2

لػػـ يحػػدد المشػػرع اليمنػػي فػػي قػػانكف التحكػػيـ القػػديـ كالجديػػد كقتػػان أك ميعػػادان محػػددان لصػػدكر 
لجنػة التحكػيـ حكـ التحكيـ، كاكتفى بالنص عمى المداكلة ككجكب صدكر الحكـ بإجماع كامػؿ 

أك باألغمبيػػة عنػػد عػػدـ تػػكافر اإلجمػػاع عمػػى صػػدكره إال إذا اتفػػؽ األطػػراؼ عمػػى خػػبلؼ ذلػػؾ، 
كبالتػػالي فػػإف مشػػكمة تحديػػد كقػػت صػػدكر حكػػـ المحكػػـ تظػػؿ قائمػػة فػػي ظػػؿ القػػانكف اليمنػػي، 
كالكاقػػع أنػػو إذا كػػاف األطػػراؼ قػػد اتفقػػكا صػػراحة فػػي اتفػػاؽ التحكػػيـ عمػػى ميعػػاد معػػيف كمحػػدد 

ال ترتػب عمػى لصدك  ر الحكـ فإف اتفاقيـ صحيح كيجب عمى المحكـ أك مراعػاة ىػذا االتفػاؽ كا 
مخالفتو البطبلف، كبالتالي تككف المشكمة المتعمقة بكقت كميعاد صدكر الحكػـ قػد حمػت باتفػاؽ 
األطػراؼ عمػى ذلػػؾ الميعػاد، أمػػا إذا لػـ يتفػػؽ األطػراؼ عمػى ميعػػاد محػدد لصػػدكر الحكػـ فإننػػا 

لقائػػؿ بػػأف كقػػت صػػدكر الحكػػـ ىػػك كقػػت كتابتػػو كالتكقيػػع عميػػو، كمفتػػرض الكتابػػة نػػرجح الػػرأم ا
كالتكقيػػػع عمػػػى الحكػػػـ ال يكػػػكف عنػػػد التطبيػػػؽ إال بعػػػد المداكلػػػة لمحكػػػـ كاالتفػػػاؽ عمػػػى صػػػدكره 
باإلجمػػاع أك باألغمبيػػة، كبالتػػالي فػػإف تػػاريخ الكتابػػة كالتكقيػػع عمػػى الحكػػـ ىػػك التػػاريخ المعتبػػر 

لػػذلؾ التػػاريخ، كىػػك مػػا تقػػرره معظػػـ التشػػريعات كاألنظمػػة  كتحديػػده كفقػػان لميعػػاد صػػدكر الحكػػـ 
ال ترتػب عمػػى مخالفػة ذلػؾ الػػبطبلف لحكػـ المحكػػـ،  كالتػي تشػترط كتابػػة الحكػـ كالتكقيػع عميػػو كا 
كبذلؾ فإف كتابة الحكػـ ىػك العمػؿ المػادم الصػادر عػف المحكػـ كالتكقيػع عميػو ىػك آخػر عمػؿ 

سػػػاس نػػػرل معالجػػػة الػػػنص التشػػػريعي المتعمػػػؽ بميعػػػاد ككقػػػت يقػػػـك بػػػو المحكػػػـ، كعمػػػى ىػػػذا األ
 .(ُ)صدكر حكـ المحكـ كفقان ليذا األساس

كبالنسػػػبة لمسػػػألة تػػػكافر اإلجمػػػاع أك األغمبيػػػة فػػػي إصػػػدار حكػػػـ التحكػػػيـ، فػػػإف مفتػػػرض 
التطبيؽ ليذه الحالة يقتضي أف تككف لجنة التحكيـ مشكمة مف أكثر مف فرد كأكثر مف محكـ، 

ذا تحقػػػؽ اإلجمػػػاع عمػػػى صػػػدكر الحكػػػـ ككتابتػػػو كالتكقيػػػع عميػػػو مػػػف كامػػػؿ المجنػػػة كبالتػػػالي فػػػإ
كػاف تشػكيميا مكػكف مػف عػدد زكجػي أك مػف  كسػكاءن  ىنا مشكمةلد ك كج فبلالصادر عنيا الحكـ 

عػػػدد فػػػردم، كتثػػػكر المشػػػكمة عنػػػد عػػػدـ تحقػػػؽ ىػػػذا اإلجمػػػاع فػػػي لجنػػػة التحكػػػيـ؟ كىنػػػا يكػػػكف 
صػػدار الحكػػـ كفقػػان مفتػػرض الحػػؿ ليػػذا اإلشػػكاؿ ىػػك تحقػػؽ  لػػرأم األغمبيػػة مػػف لجنػػة  األغمبيػػة كا 

                                  
( كىناؾ مقترح بمعالجة ىذه المسألة في مشركع قانكف التحكيـ اليمني الجديد كذلؾ إذا لـ يكجد اتفاؽ بيف األطراؼ عمى ُ)

كيجكز تمديده  شيرا(ن  ُِبالقانكف المصرم الذم حددىا ب ) أشير( أسكةن  ٗتحديده كبأف تككف أقصى مدة لذلؾ ىي )
ذا اتفؽ األطراؼ عمى تسكية النزاع أثناء إجراءات التحكيـ بينيما كديان  فإنو يجب  لنصؼ الفترة إذا اقتضى األمر ذلؾ، كا 

عمى لجنة التحكيـ إثبات ىذه التسكية الكدية التي تكصؿ إلييا األطراؼ في شكؿ قرار منيي لمخصكمة، كيككف ليذا القرار 
 ما ألحكاـ التحكيـ مف حجية كقكة بالنسبة لتنفيذه.
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أما عندما تككف مشٌكمة ، التحكيـ كخاصة عندما يككف تشكيؿ ىذه المجنة مككف مف عدد فردم
م الػػراجح يػػذىب إلػػى أمػػف عػػدد زكجػػي كلػػـ يتحقػػؽ اإلجمػػاع فػػييـ كلػػـ تتػػكافر األغمبيػػة فػػإف الػػر 

ما لػـ يتفػؽ األطػراؼ عمػى خػبلؼ ذلػؾ، كىػك  ترجيح الرأم الذم يككف فيو رئيس لجنة التحكيـ
أنظمػػػػة فػػػػي ، ك ِ()األخػػػػرل، كفػػػػي الكثيػػػػر مػػػػف التشػػػػريعات ُ()المعمػػػػكؿ بػػػػو فػػػػي التشػػػػريع اليمنػػػػي

 .ّ()المؤسسات الدائمة
  ، وتحديد شكمو وبياناتو ومكان صدوره:وتسبيبو مفترض كتابة الحكم-3

 مبمػػدلبالمغػة القكميػػة القضػائية مكتكبػػة  كاألحكػػاـالتحكيميػة  القاعػدة العامػػة أف تصػدر األحكػػاـ
الحكػػػـ، كتعتبػػػر لغػػػة الحكػػػـ ىػػػي لغػػػة المرافعػػػة كالمغػػػة العربيػػػة ىػػػي المغػػػة السػػػائدة  الصػػػادر عنيػػػا

 كبػػػذلؾ  ،البمػػػداف كاألنظمػػة العربيػػػة كمنيػػػا الجميكريػػػة اليمنيػػة كالنظػػػاـ اليمنػػػي كالرسػػمية فػػػي جميػػػع
بكصػػفيا المغػػة الرسػػمية لتمػػؾ البمػػداف، كمػػع  فإنػػو يجػػب أف تصػػدر أحكػػاـ المحكمػػيف بالمغػػة العربيػػة

 فػػػي ك  ،(ْ)ذلػػػؾ فإنػػػو يجػػػكز االتفػػػاؽ عمػػػى إجػػػراء المرافعػػػة ككتابػػػة الحكػػػـ بمغػػػة غيػػػر المغػػػة العربيػػػة
كمكقعػػان عميػػو مػػف قبػػؿ المحكػػـ أك لجنػػة  كتابػػةن حكػػـ التحكػػيـ يجػػب أف يصػػدر كػػؿ األحػػكاؿ فإنػػو 

التحكيـ كعند صدكره بأغمبية اآلراء فإنو يكتفػى بتكقيعػاتيـ عميػو شػريطة أف يػدكف الػرأم المخػالؼ 
ذا صػػدر حكػػـ ، فػػي مسػػكدة الحكػػـ كأف يبػػيف فييػػا سػػبب الطػػرؼ الممتنػػع عػػف التكقيػػع إف كجػػد كا 

التػي يصػدرىا القضػاء، كال يسػتطيع  المحكـ فإنػو يعتبػر كرقػة رسػمية شػأنو فػي ذلػؾ شػأف األحكػاـ
أحد الخصـك جحدىا أك إنكارىا إال باتخاذ طريؽ الطعػف بػالتزكير فػي الحكػـ كيقػع عمػى الطػاعف 

 .(ٓ)بالتزكير عبء اإلثبات كيتعرض لممسائمة العقدية كالقانكنية عند قيامو بذلؾ دكنما إثبات فيو
الكجكبيػة التػي يكػكف عمػى المحكمػيف كيعتبر مفترض التسػبيب لحكػـ المحكػـ مػف المسػائؿ 

لؤلحكاـ، كال يجكز ألطراؼ التحكيـ االتفاؽ عمى عدـ  ىـر اإصدعند التطبيؽ كعند  اااللتزاـ بي
إال فػػػي حالػػػة مػػػا إذا كػػػاف القػػػانكف الكاجػػػب التطبيػػػؽ ال يشػػػترط التسػػػبيب لمحكػػػـ كىػػػذه  التسػػػبيب
لتحكػػػيـ الػػػداخمي أك التحكػػػيـ ، كال تسػػػرم عمػػػى افقػػػط بػػػالتحكيـ التجػػػارم الػػػدكلي خاصػػػةالحالػػػة 

ال اعتبر ناقصان   لمبطبلف إال إذا اتفؽ األطراؼ كمعرضان  الكطني الذم يشترط التسبيب لمحكـ كا 
تحديػد المكػاف الػذم يصػدر حكػـ ، كىػك األمػر ذاتػو بالنسػبة لمفتػرض عمى خبلؼ ذلؾ صراحة

تحديػد  -أ ا: )كلمقتضػيات عػدة أىميػ وكأصػم الحكػـ فػي مسػكدة ه صػراحةن كذكػر  ،المحكميف فيو

                                  
 .ِّٗص مرجع سابؽ،عبد اهلل الجبمي، التحكيـ في القانكف اليمني، أحمد أ. د. نجيب  (ُ)
 ( مف قانكف التحكيـ المصرم. َْ( مف القانكف الفرنسي، كالمادة رقـ )َُْٕالمادة رقـ ) (ِ)
 ( مف قكاعد مركز القاىرة االقميمي. ِ/ُّ( مف قكاعد اليكنستراؿ، كالمادة رقـ )ُ/ُّالمادة رقـ ) (ّ)
بدكف  ،ِط، القاىرة، يضة العربيةد. رضا السيد عبد الحميد، تدخؿ القضاء في التحكيـ بالمساعدة كالرقابة، دار الن (ْ)

 . َُْص تاريخ،
د. فتحي كالي، دكر القاضي في منح القكة التنفيذية ألحكاـ التحكيـ، بحث منشكر بمجمة التحكيـ العربي )يصدرىا  (ٓ)

 .ّٗٓص، ـََِٔ(، ٗاالتحاد العربي لتحكيـ الدكلي(، العدد )
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كمعرفػػػة المحكمػػػة المختصػػػة بإيػػػداع حكػػػـ المحكمػػػيف إلييػػػا كالمحكمػػػة المختصػػػة بإصػػػدار أمػػػر 
معرفػػػة كتحديػػػد صػػػفة حكػػػـ المحكمػػػيف مػػػف حيػػػث كطنيتػػػو أك أجنبيتػػػو أك  -التنفيػػػذ لمحكػػػـ. ب

معرفة القكاعد كاألعػراؼ كالعػادات االجتماعيػة السػائدة فػي المجتمػع الصػادر عنػو  -دكليتو. ج
فػػي مسػػائؿ التحكػػيـ المدنيػػة كالجنائيػػة، كمثميػػا األعػػراؼ كالعػػادات التجاريػػة  لحكػػـ كخاصػػةن ىػػذا ا

 .المتعمقة بالتحكيـ في المسائؿ التجارية الدكلية، كمف خبلؿ معرفة مكاف صدكر الحكـ(
حكػػـ المحكمػػيف  الػػذم بصػػدر فيػػومكػػاف تحديػػد ذلػػؾ الكلػػـ يػػنص قػػانكف التحكػػيـ اليمنػػي عمػػى 

كمػع ذلػؾ كبػرغـ  ،(ُ)كلـ يحدد ذلؾ تحديدان دقيقان كما فعمت غيره مػف القػكانيف كالتشػريعات األخػرل
 ر حكػـ التحكػيـ تحديػدان متعمػؽ بتحديػد مكػاف صػدك  القػانكف ذلػؾ تشػريعي فػي كقصكر نقص كجكد
جكىريػة ينبغػي  ، فإنو ال تكجد ثمة مشػكمةـ مع مفترض التطبيؽ المطمكب عند صدكرهيتبلء دقيقان 

أف حكػـ التحكػيـ ال  كقضػاءن  أك يتطمب حميا بمعالجة ىػذا الػنقص، كذلػؾ ألف المسػتقر عميػو فقيػان 
نمػػا يجػػكز إثبػػات ذلػػؾ المكػػاف بكافػػة طػػرؽ  ، (ِ)اإلثبػػاتيبطػػؿ إذا خػػبل مػػف تحديػػد مكػػاف صػػدكره كا 
ى أنػو إذا كيستحيؿ صدكر حكـ مف محكـ بدكف كجكد مكاف تـ فيو إصداره، كقػد اسػتقر الفقػو عمػ

ذا لػػـ يػػتـ (ّ)هتػـ النطػػؽ بحكػـ المحكػػـ فػي جمسػػة عمنيػة فػػإف مكػػاف النطػؽ بػػو ىػك مكػػاف صػدكر  ، كا 
عبلنو بتسميـ صكر منو لؤلطراؼ فإف مكػاف كتابػة  النطؽ بو في جمسة عمنية بحيث تـ إصداره كا 

ذا تمت كتابتو في مكاف كتـ التكق يع عميو فػي الحكـ كالتكقيع عميو ىك المكاف المعتبر لصدكره، كا 
 .مكاف آخر فإف مكاف التكقيع عمى الحكـ ىك مكاف صدكره

النزاع المعركض  عند إصداره لحكمو أف يتقيد بحدكدكقاعدة عامة فإنو يجب عمى المحكـ ك 
االلتزاـ بحدكد ميمتو المتفؽ عمييا كدكف تجاكز لبلختصاص المكضكعي يككف عميو فقط ك  وعمي

، كيجب (ْ)ذلؾ االختصاصنطاؽ االتفاؽ كفي حدكد  القانكف أكالمحدد لو بمقتضى أك المكاني 
أف يصدر الحكـ صحيحا في إجراءاتو كمكتمبل في بياناتو كأركانو كشركطو، كلكي يككف كذلؾ 
فإنو ينبغي عمى المحكـ أف يحرص كؿ الحرص عمى سبلمة كصحة الحكـ كأف يتأكد مف تكافر 

دـ كجكد أم نقص أك عيب أك خمؿ قد يعرضو المفترضات العامة كالخاصة فيو كبما يضمف ع
 إلى الطعف كيجعمو عرضة لئلبطاؿ بعد صدكره، كالتي أىما المفترضات كالشركط العامة اآلتية:

أف يتأكد مف كجكد اتفاؽ تحكيـ صحيح يخكلو صبلحية إصدار حكـ التحكيـ، كالذم  -
ليا المحكـ أك لجنة التحكيـ كالخصـك في إجراءات  بمكجبو تتحدد الطريقة التي يسير كفقان 

 خصكمة التحكيـ كالحكـ فييا.
                                  

 ( مرافعات. ُّٖيتي )( مرافعات، كالتشريع الكك ّ/ّْكالتشريع المصرم ) (ُ)
 ( مف قكاعد اليكنستراؿ. ِ/ُِ، كانظر المادة رقـ )ّٖٗد. نجيب الجبمي، التحكيـ، مرجع سابؽ، ص (ِ)
 . َُّـ، صُُٗٗ، ، القاىرةد. عزمي عبد الفتاح، قكاعد التنفيذ الجبرم، دار الفكر العربي (ّ)
ذلؾ نجد أف المشرع اليمني قد اتبع القاعدة العامة التي تعطي الحؽ لؤلطراؼ في االتفاؽ عمى كيفية إصدار حكـ  ( كفيْ)

 ( مف قانكف التحكيـ اليمني.ُٓ - ْٓالتحكيـ، انظر المكاد رقـ )
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أف يتحرل مف سماع دعاكل الخصـك كمف استبلـ العرائض المقدمة منيـ بما تضمنتو مف  -
)طمبات، كدفكع(، كبما اشتممت عميو مف مستندات كمف أدلة كمف إجراءات اإلثبات 

 المتعمقة بأطراؼ الخصكمة.
أف يتضمف بياف ، ك حكمو القرارات اإلجرائية التي اتخذت أثناء سير الخصكمة أف يتضمف -

بنكع الضمانات الكافية التي قدمت مف الخصـك لضماف كسبلمة إجراءات خصكمة 
 بالتنفيذ. التحكيـ، كضماف التنفيذ لمحكـ بعد صدكره إذا كاف المحكـ مفكضان 

المحكـ أك ىيئة التحكيـ، كفي الكقت عميو مف  كمكقعان  كمسببان  أف يصدر الحكـ مكتكبان  -
 المحدد إلصداره، ما لـ يكجد اتفاؽ عمى تمديد فترة إصدار الحكـ، أك مبرر لذلؾ.

عبلنو كتسميـ صكر منو مكقعة ألطرافو. -  أف يتـ النطؽ بالحكـ كا 
 أف يتـ إيداع نسخة أصمية مف الحكـ كاتفاؽ التحكيـ إلى المحكمة المختصة. -
التحكيـ مكتمؿ األركاف كالشركط المكضكعية كالشػكمية فػي صػدكره، يجب أف يككف حكـ ك

كالتي تشكؿ أىـ األركاف كالعناصػر  ،مجمكعة مف البيانات البلزمة لصدكره كأف يككف متضمنان 
لمتنفيػػػػذ االختيػػػػارم  كقػػػػاببلن  فيػػػػو كيجػػػػب أف يتضػػػػمنيا كأف تكػػػػكف مكجػػػػكدة فيػػػػو ليكػػػػكف صػػػػحيحان 

، كيػأتي فػي مقدمػة ىػذه األركػاف كالعناصػر ركػف معػان  كالجبرم في مكاجية األطػراؼ كالسػمطات
كالتػػي يجػػب أف يتضػػمنيا  ،الكتابػػة لمحكػػـ، كمػػف ثػػـ البيانػػات البلزمػػة شػػكبلن كمكضػػكعان لصػػدكره

لمبيانػػػػات الشػػػػكمية  أف يصػػػػدر حكػػػػـ المحكمػػػػيف متضػػػػمنان  كيجػػػػبممخػػػػص مسػػػػكدتو كمنطكقػػػػو، 
 كالمكضكعية اآلتية:

 :وتتمثل في ،التحكيم ( لحكماإلجرائيةالبيانات الشكمية )-
 سرية مداكلة جمسة إصدار الحكـ مف قبؿ لجنة المحكميف. -أ 
 كأف يتضمف البيانات اآلتية:  كتابة الحكـ، حيث يجب أف يصدر مكتكبان  -ب 

 .(ُ)أسماء أطراؼ الخصكمة كعناكينيـ كجنسياتيـ كصفاتيـ في الحكـ (ُ)
 كبني الحكـ عمييا.ممخص ألية إجراءات أك قرارات اتخذىا المحكـ أك لجنة التحكيـ  (ِ)
 أسماء المحكميف كتكقيعيـ عمى الحكـ. (ّ)
 .(ِ)ر الحكـك مكاف كتاريخ صد (ْ)
 منو ألطرافو. مكقعة إعبلف الحكـ كتسميـ نسخة (ٓ)
 

                                  
أف خمك  ـ الصادر عف المحكمة العميا اليمنية، كالمؤكد عمىََِٔ/ُُ/ُِىػ جمسة  ُِْٕلسنة  ُِٖٗٔ( طعف رقـ ُ)

 .حكـ التحكيـ مف أسماء أطرافو كال بياف مكضكع التداعي فيو فإنو يككف باطبلن 
( كتأتي أىمية ذكر تاريخ كمكاف صدكر الحكـ في حالة األحكاـ التجارية الدكلية كالبحرية الدكلية عمى كجو الخصكص، ِ)

كغيرىا مف األحكاـ، كذلؾ بداية بترتيب الحكـ ألثاره مف اكتسابو قكة الشيء المقضي كقابميتو لمطعف كالتنفيذ كمكاف ىذا الطعف 
مكانية تنفيذه بمكجب اتفاقية دكلية، أك اتفاؽ أطرافو. أك التنفيذ، ككيفية الفصؿ في تحد  يد القانكف المطبؽ عمى اإلجراءات كا 
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 :وتتمثل في ،البيانات الموضوعية لحكم التحكيم-
األسػباب كالحيثيػات التػي بنػي  تسبيب الحكـ، حيث يجػب أف يصػدر الحكػـ متضػمنان  (أ )

 .عمييا
أقػػػػػكاؿ الخصػػػػػـك كطمبػػػػػاتيـ كمسػػػػػتنداتيـ، كىػػػػػك مػػػػػا يعبػػػػػر عنػػػػػو )بممخػػػػػص  ممخػػػػػص (ب )

 (.(ُ)الشجار
، كيجػػب أف تضػػاؼ إلػػى ىػػذه البيانػػات مجمكعػػة مػػف المفترضػػات (ِ)منطػػكؽ الحكػػـ (ج )

كالتػػي يجػػب التأكػػد مػػف تكافرىػػا فػػي  ،المكضػػكعية التػػي تعتبػػر مرتبطػػة بيػػذه البيانػػات
 الحكـ كالتي أىميا:

 ( تحكيـ.ٓتككف مما يجكز فيو التحكيـ. )ـ مكضكع الخصكمة كأف (د )
 ( تحكيـ.ٔ. )ـاستيفاء المحكـ لشركط صبلحيتو ألف يككف محكمان  (ق )
( ٔأىميػػػػػة طرفػػػػػي الخصػػػػػكمة لمتصػػػػػرؼ فػػػػػي الحػػػػػؽ مكضػػػػػكع النػػػػػزاع كالتحكػػػػػيـ. )ـ (ك )

 تحكيـ.
 مكافقة الحكـ لمشريعة اإلسبلمية كقانكف التحكيـ كالنظاـ العاـ. (ز )
 ( تحكيـ.ْٓع النزاع. )ـفي مكضك  أف يككف الحكـ فاصبلن  (ح )

  مفترض النطق بالحكم وتبميغ أطرافو بما قضى بو من منطوق:-4
القانكنيػػة كالتحكيميػػة كمنيػػا النظػػاـ اليمنػػي  كاألنظمػػةممػػا تقػػرره معظػػـ التشػػريعات  انطبلقػػان 

فإنػػو يفتػػرض أف يػػتـ النطػػؽ بحكػػـ التحكػػيـ بعػػد االنتيػػاء مػػف كتابتػػو كالمكافقػػة عمػػى صػػدكره إف 
عػػف أكثػػر مػػف محكػػـ فػػي جمسػػة عمنيػػة بحضػػكر أطػػراؼ الخصػػكمة أك مػػف يمػػثميـ  كػػاف صػػادران 

 بػاألطراؼ، كمع ذلؾ فإنو يجكز لممحكـ النطؽ بو في جمسػة خاصػة تجمعػو فقػط كقانكنان  شرعان 
صدكر الحكـ بمجرد كتابتو كالتكقيع عميػو مػف  إمكانيةكيمتد ذلؾ الجكاز في نظاـ التحكيـ إلى 

عمػى ذلػؾ  األطػراؼكذلؾ في حالة اتفػاؽ  ،جمسة عمنية أك خاصة المحكـ كدكف النطؽ بو في
كمكافقتيـ عمى استبلميـ لنسخ مف الحكـ مكقعػة مػف المحكػـ دكف النطػؽ بػو أك تػبلكة منطكقػو 

صكر مف الحكـ إلييـ كاستبلميـ ليػا بمػا يفيػد التبميػغ  إرساؿعمييـ في جمسة عمنية كأف مجرد 
فػإف حكػـ التحكػيـ يكػكف  األحػكاؿكفػي كػؿ  لػو، كاإلعػبلفكـ باالستبلـ يعتبر بمثابة النطؽ بالح

 .كباتان في حالة اتفاؽ أطرافو عمى اعتباره كذلؾ بمجرد صدكره نيائيان 
  

                                  
ـ الصادر عف المحكمة العميا اليمنية، كالمؤكد عمى أف خمك ََِٔ/ُُ/ُِىػ جمسة  ُِْٕلسنة  ِِٕٗٓ( طعف رقـ ُ)

 طبلف الحكـ.حكـ التحكيـ مف الدعكل كاإلجابة كمف طمبات الخصـك كبراىينيـ سبب كاؼ لب
 .ْٗصصنعاء، بدكف تاريخ، ( د. عمي بف عمي القيالي، مبادئ في التحكيـ، مكتبة خالد بف الكليد، ِ)
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 :اإلجراءات الالحقة إلصدار حكم التحكيمثانيًا: المرحمة المتعمقة ب
 وتسميميم صور موقعة منو: ألطرافوحكم التحكيم  إعالنمفترض -1

كجكب إعبلف حكـ التحكيـ إلػى أطرافػو  عمى كمنيا التشريع اليمنيتؤكد جميع التشريعات 
االلتػزاـ بيػذا اإلعػبلف باعتبػاره  يف، كيكػكف عمػى المحكمػمػف المحكػـ بعد صػدكره كالتكقيػع عميػو

العامػػػة التػػػي ال يحػػػؽ كال يجػػػكز ليػػػـ كال ألطػػػراؼ الحكػػػـ التنػػػازؿ عنػػػو  اإلجرائيػػػةمػػػف المبػػػادئ 
كالذم يقتضػي مفتػرض تطبيقػو تسػميـ صػكرة مػف الحكػـ مكتكبػة كمكقعػة مػف المحكمػيف ، مطمقان 

المشػػػرع اليمنػػػي عمػػػى المحكمػػػيف كعمػػػى لجػػػاف  هأكػػػدمػػػا كػػػاف عػػػددىـ، كىػػػك  إلػػػى األطػػػراؼ أيػػػان 
عمػػػييـ كاجػػػب التطبيػػػؽ كلػػػـ يسػػػتثنو أك يجػػػز  كجعمػػػو شػػػرطان و ضػػػركرة االلتػػػزاـ بػػػكعمػػػى التحكػػػيـ 

عمػـ األطػراؼ بػالحكـ كخاصػة اشػتراط كلػـ يكتػؼ ىػذا المشػرع ب إمكانية االتفػاؽ عمػى مخالفتػو،
عمنيػػػة، كلػػػذلؾ  غيػػػر جمسػػػة جمسػػػة عمنيػػػة أك فػػػي إصػػػدار الحكػػػـ كالنطػػػؽ بػػػو فػػػيمػػػع إمكانيػػػة 

ككقاعدة عامة فإنو يجب إعبلف حكـ المحكميف لمخصـك كتسميـ صكرة منو مكقعة مف المحكـ 
عند عدـ تكافر اإلجماع عمػى تكقيعػو لكػؿ  أك مف لجنة التحكيـ بكامؿ تشكيميا أك مف األغمبية

طػػرؼ مػػف أطػػراؼ الخصػػكمة الصػػادر فييػػا ىػػذا الحكػػـ، كيفضػػؿ تحريػػر اسػػتبلـ بػػذلؾ مػػف كػػؿ 
طػػػرؼ كبمػػػا يؤكػػػد مفتػػػرض العمػػػـ كمفتػػػرض االسػػػتبلـ، كىػػػك مػػػا نتفػػػؽ معػػػو كنؤيػػػده، كذلػػػؾ ألف 

أف ذلػػؾ الميعػػاد القاعػػدة العامػػة المتعمقػػة بتنظػػيـ مكاعيػػد الطعػػف فػػي أحكػػاـ المحكمػػيف تقضػػي بػػ
مف كقػت صػدكر الحكػـ، كيفتػرض أف يقػـك صػاحب المصػمحة فػي الطعػف بمتابعػة و نسريايبدأ 

اإلجراءات المتعمقة بصدكر الحكػـ كاسػتبلـ صػكرة منػو ليػتمكف بمكجبيػا مػف اسػتعماؿ حقػو فػي 
، كىػػك مػػا يفتػػرض معػػو عػػدـ قبػػكؿ أم ادعػػاء منػػو المحػػددكفػػي الكقػػت كالميعػػاد  عميػػوالطعػػف 

الحكـ كمػف أعمػف بػ، كيسرم ىذا الميعاد في حؽ مف أعمػف ُ()دـ العمـ بتاريخ صدكرهيتضمف ع
، كيتعػػيف أف يكػػكف اإلعػػبلف بػػالحكـ لمخصػػـ فػػي مكطنػػو األصػػمي كال يعتػػد ِ()إليػػو مػػف الخصػػـك

بالمكطف المختار كخاصة بالنسبة لمطرؼ المحكـك عميو، كىك ما يعػد مػف بػاب ضػماف صػحة 
في األحكاـ القضػائية، أمػا بالنسػبة ألحكػاـ المحكمػيف فػإف مفتػرض  كخاصةن  ،اإلعبلف لؤلحكاـ
القضػػائية  اـكػػلؤلحأخػػؼ ممػػا ىػػك عميػػو الحػػاؿ بالنسػػبة فإنيػػا ممػػكطف ل اإلعػػبلفالتطبيػػؽ لقكاعػػد 

كيمكػػف االكتفػػاء بتحقػػؽ كصػػكؿ  ،كبالتػػالي فػػيمكف مخالفتيػػا باالتفػػاؽ عمػػى عػػدـ تطبيقيػػا حرفيػػان 
كيقػرر  ،ـ نسخة منو كفي أم مكاف أك مكطف تـ ىذا اإلعبلفالعمـ بالحكـ كاإلعبلف بو كاستبل

المشرع اليمني عدـ جػكاز نشػر حكػـ التحكػيـ أك نشػر جػزء منػو بعػد صػدكره إال بمكافقػة كتابيػة 
 ( تحكيـ.ْٗمف أطرافو )ـ

                                  
د. عبدالباسط  ،ُُِص بدكف تاريخ، التحكيـ االختيارم كاإلجبارم، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د. احمد أبك الكفاء، (ُ)

 . ِٔ، ص، القاىرة، بدكف تاريخجميعي، مذكرات في المبادئ العامة في التنفيذ، دار الفكر العربي
 . ِِٔصبدكف تاريخ، د. محمكد مختار بريرم، التحكيـ التجارم الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ِ)



 ّإجساٛات  حهه التحهٔهمفرتضات صدّز  
 ٌْ الٔنينــٕ الكاىــرِ فــسم تيفٔــّط    
 

97 

 

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد

 :بإيداعو المحكمة المختصة حكم التحكيم إلى إيداعمفترض -2
جميعيا كتكجب إيداع حكـ المحكـ إلى تقرر معظـ التشريعات كاألنظمة إف لـ تكف 

المحكمة المختصة بحيث يتـ إيداعو مع اتفاؽ التحكيـ إلى ىذه المحكمة كعبر قمـ الكتاب فييا، 
، كبعض التشريعات تحددىا بمحكمة (ُ)كتحددىا بعض التشريعات بالمحكمة المختصة

لتشريع الفرنسي، كبعضيا االستئناؼ أيا كاف نكع كطبيعة التحكيـ الصادر فيو الحكـ المكدع كا
( مف قانكف ْٕكالتشريع المصرم )ـ دكليان  تحددىا بيذه المحكمة إذا كاف التحكيـ تجاريان 

أصؿ  إيداععمى المحكـ التي تكجب  ( مف قانكف التحكيـ َٓالتحكيـ، ككالتشريع اليمني )ـ
الحكـ كالقرارات التي أصدرىا في مكضكع النزاع مع اتفاؽ التحكيـ قمـ كتاب المحكمة المختصة 

المحكميف،  أحكاـالمختصة بتنفيذ المحكمة كىي محكمة االستئناؼ في النظاـ اليمني بككنيا 
ذا كيحرر كاتب المحكمة محضرا بي ه( التالية إلصدار خبلؿ )الثبلثيف يكمان  الحكـ إيداعكيتـ 
، كيحؽ ألطراؼ الحكـ كالتحكيـ الحصكؿ عمى نسخة مف محضر اإليداع  كبإيداع (ِ)اإليداع

كيعتبر محضر اإليداع لمحكـ دليبلن عمى  ،المحكميفالحكـ المحكمة المختصة تنتيي ميمة 
عمى صدكر الحكـ بالحالة التي أكدع بيا إلى  استنفاد المحكـ لسمطتو في نظر النزاع كدليبلن 

إال أنو يتعيف تقديـ صكرة مف المحضر  ،كال يترتب عمى عدـ اإليداع بطبلف الحكـ ،المحكمة
وفي الداؿ عمى اإليداع كأحد مستندات الحصكؿ عمى األمر بالتنفيذ لحكـ المحكـ المكدع، 

فإف اإليداع ال يبطؿ  هحالة إيداع الحكم لدى محكمة غير مختصة وصدور أمر منيا بتنفيذ
نما الذم يبطؿ ىك  كذلؾ لصدكره مف محكمة غير مختصة، كال  ،لمحكـ األمر الصادر بالتنفيذكا 

لدل  حكـ تحكيـأف تـ إيداع ك يتعمؽ ىذا البطبلف بالنظاـ العاـ، كتطبيقػان لذلؾ فإنو حدث 
بناءن عمى الطمب المقدـ إلييا مف  هبتنفيذ ان المحكمة االبتدائية اليمنية كأصدرت ىذه المحكمة أمر 

ما قامت بو المحكمة االبتدائية لدل محكمة م األمرف ذلؾ تـ التظمـ مك  ،طالب التنفيذ
، كتـ الطعف (ّ)حكمان بإلغاء أمر التنفيذ كما ترتب عميو مف إجراءات األخيرة االستئناؼ فأصدرت

                                  
 (.َٓ( كالجديد)ـَِ)ـ( كمنيا التشريع المصرم السابؽ كالتشريع اليمني القديـ ُ)
عبلنو بتسميـ صكر منو ِ) ( حيث يككف عمى المحكـ أك لجنة التحكيـ بعد االنتياء مف كتابة الحكـ كتبلكة منطكقو كا 

بنظر  ألطرافو، أف تقـك بإيداع نسخة أصمية مف الحكـ إلى المحكمة المختصة )كىي المحكمة االبتدائية المختصة أصبلن 
لمدنية كالتجارية كذلؾ في التحكيـ الداخمي، أما في التحكيـ التجارم الدكلي فيي محاكـ النزاع بمختمؼ تخصصاتيا ا

بيا اتفاؽ التحكيـ أك صكرة طبؽ أصؿ منو،  التالية لصدكر حكـ التحكيـ، مرفقان  ( يكمان َّكيتـ ذلؾ  خبلؿ اؿ) ،االستئناؼ(
 ( تحكيـ. َٓكالقرارات الصادرة في مكضكع النزاع، )ـ

ـ، أف أحكاـ المحكمة تختص بتنفيذىا محكمة ََِٖ/ْ/ٗفي الحكـ ذلؾ الصادر في الجمسة المنعقدة بتاريخ ( كمما جاءّ)
( مف قانكف التحكيـ، كأنو لما كاف اختصاص محكمة االستئناؼ في ذلؾ ٖٓاالستئناؼ أك مف تنيبو في ذلؾ كفقػنا لنص المادة )

( مف قانكف المرافعات، كحيث إف ُٖٔالنظاـ العاـ كفقػنا لنص المادة )، كلما كاف االختصاص النكعي يتعمؽ بان نكعي ان اختصاص
المحكمة االبتدائية قد سارت في إجراءات تنفيذ حكـ التحكيـ كلـ يظير إنابتيا في ذلؾ مف قبؿ محكمة االستئناؼ، كترتيبنا عمى 

 لتنفيذ لعدـ كاليتيا في تنفيذ أحكاـ التحكيـ.ذلؾ كنتيجة لو قضي ببطبلف كافة اإلجراءات التي تمت مف قبميا بما في ذلؾ أمر ا
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كالتي أصدرت حكميا بتأييد حكـ محكمة االستئناؼ  ،الحكـ أماـ المحكمة العميا عمى ذلؾ
بما في ذلؾ أمر التنفيذ الصادر  ،كبطبلف كافة اإلجراءات التي قامت بيا المحكمة االبتدائية

 .(ِ)كلعدـ كاليتيا عمى تنفيذ أحكاـ التحكيـ ،، كذلؾ لعدـ اختصاصيا باإليداع(ُ)منيا
 :إلى المحكمة المختصة من يقوم بإيداع الحكم-أ

القاعػػدة العامػػة فػػي القػػانكف اليمنػػي أف يمتػػـز المحكػػػـ بإيػػداع الحكػػـ متػػى طمػػب منػػو ذلػػػؾ 
( التاليػػة لصػدكر الحكػػـ، فػإذا امتنػع المحكػػـ عػف ذلػػؾ يكمػان  َّالمحػددة ب) اإليػػداعخػبلؿ مػدة 

كذلؾ باعتبارىػا  ،رغـ مطالبتو باإليداع لمحكـ جاز لممحكمة المختصة الحكـ عميو بجزاء معيف
تػػي سػػيمجأ إلييػػا طالػػب اإليػػداع لمحكػػـ مػػف األطػػراؼ حػػاؿ عػػدـ تمبيػػة المحكػػـ لطمبػػو المحكمػػة ال

لػو فػإف  لػذلؾ كتطبيقػان  ، ككفقػان (ّ)باإليداع باعتباره الممتـز بو كالمقررة عميػو ميمػة اإليػداع لمحكػـ
 اإليػداعمفترض التطبيػؽ لميمػة اإليػداع لمحكػـ يقتضػي إمكانيػة أف يتفػؽ األطػراؼ عمػى كيفيػة 

كعمػى مػػف يقػـك بػػو مػنيـ أك مػػف المحكمػػيف، كيمكػف لؤلطػػراؼ االتفػاؽ عمػػى إعفػاء المحكػػـ مػػف 
كبالتػػػالي جػػػاز لؤلطػػػراؼ  ،بالنظػػػاـ العػػػاـ لػػػيس متعمقػػػان  اإليػػػداعاإليػػػداع لمحكػػػـ، كذلػػػؾ ألف أمػػػر 

كلػػػك تعػػػارض اتفػػػاقيـ مػػػع مقتضػػػى الػػػنص  ،االتفػػػاؽ عمػػػى إعفػػػاء المحكػػػـ مػػػف ميمػػػة اإليػػػداع
 ا نذىب إليو كنستحسنو عند التطبيؽ.، كىك م(ْ)القانكني

كذلؾ  ،كال يكجد في بعض التشريعات ما يمنع مف أف يتـ اإليداع بكاسطة أحد األطراؼ
كاف ىذا الطرؼ مف يرغب في تنفيذ الحكـ أك  لمصمحة أحدىـ كسكاءن  ألف الحكـ سيككف صادران 

 ،كاف مف ال يرغب في تنفيذه، كبالتالي فالمصمحة قائمة لكبل طرفي الحكـ المطمكب إيداعو
حدىـ سيتحقؽ مع قيامو باإليداع لمحكـ مفترض تعجيؿ تنفيذه، كاآلخر ال تقؿ أباعتبار 

اض كالطعف في الحكـ لمحاكلة باعتباره سيتمكف مف مباشرة حقو في االعتر  ،مصمحتو عف ذلؾ
بإيداع الحكـ لممحكمة المختصة  إالإبطالو كعدـ تنفيذه كىك ما لف يتحقؽ لو كلف يتمكف منو 

كالذم يفترض معو أف يبادر ىك باإليداع لمحكـ، كتقرر بعض التشريعات ميمة اإليداع عمى 
عة منو قمـ كتاب الطرؼ الذم صدر الحكـ لصالحو كأف يتـ إيداع أصؿ الحكـ أك صكرة مكق

رفاؽ ترجمة معتمدة لمحكـ إذا كاف صادران بغير لغة  المحكمة المختصة بالمغة التي صدر بيا، كا 
 البمد المطمكب لدييا التنفيذ.

 اإليداعكنحف نرجح الرأم القائؿ بجكاز اتفاؽ األطراؼ عمى إعفاء المحكـ مف ميمة 
 ،حتو باتفاؽ األطراؼ عميو صراحةن في ص ألحكاـ المحكميف، كلكف ىذا الرأم يظؿ مرىكنان 
                                  

 .ّّـ، صََُِ، ، بدكف دار كمكاف نشرُ( د. خالد محمد مييكب العسمي، اختصاص قاضي التنفيذ، طُ)
ـ، منشكر بمجمة التحكيـ الصادرة عف المركز اليمني لمتكفيؽ ََِٖ/ْ/ٗ( الصادر بتاريخ ََِّٖمدني رقـ ) ( طعفِ)

 كما بعدىا. ٓٔـ، صََِٗ( لشير يناير َُٕكالتحكيـ العدد )
 .ُْٔصـ. ََِٗ، ، اإلسكندرية( د. األنصارم حسف النيداني، التنفيذ المباشر لمسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدةّ)
 ( تحكيـ مصرم.ْٕ(، كالتشريع المصرم )ِ/ُْٕٕ( كمف تمؾ التشريعات التشريع الفرنسي)ـْ)



 ّإجساٛات  حهه التحهٔهمفرتضات صدّز  
 ٌْ الٔنينــٕ الكاىــرِ فــسم تيفٔــّط    
 

99 

 

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد

بإيداع الحكـ بنفسو إلى المحكمة  كبالتالي تظؿ الميمة قائمة عمى المحكـ كيظؿ ممتزمان 
المختصة عند عدـ االتفاؽ عمى إعفاءه منيا، كلمعالجة ىذه المسالة نرل مف جانبنا أنيا 

حكمة المختصة األفضؿ عند مفترض التطبيؽ العممي لميمة إيداع أحكاـ المحكميف لمم
كبالطريقة التي تحقؽ الغاية كاليدؼ مف التحكيـ كمف الحكـ كبما يتفؽ مع نظاـ التحكيـ بشكؿ 
خاص، كمقتضى ىذه المعالجة كىذا المفترض ىك أف يتـ معالجة النص القانكني مستقببلن 

تسميـ أف يقـك ب إيداعوبحيث يككف معو عند التطبيؽ الزاـ المحكـ بعد إصدار الحكـ المطمكب 
صكر منو كمف اتفاؽ التحكيـ لؤلطراؼ كعمى أف تككف تمؾ الصكر مف الحكـ كاتفاؽ التحكيـ 

(، كيتـ معيا اعتماد األصؿطبؽ أصؿ أم مكقع عمييا مف المحكـ كمميكرة بعبارة )صكرة طبؽ 
ىذه الصكر لدل المحكمة المختصة عند إيداعيا إلييا كأيان كاف المكدع ليا، كيأتي النص 

فبل يظؿ جامدان في التزاـ المحكـ بميمة اإليداع فقط،  ،ىذا المفترض ني مستقببلن متضمنان القانك 
كال يظؿ جامدان في تحديد أصؿ الحكـ كاتفاؽ التحكيـ، كال يخمك مف جكاز إعفاء المحكـ مف 

كيتضمف حقيـ أك أحدىـ في القياـ بميمة اإليداع ألصؿ  ،ميمة اإليداع لمحكـ باتفاؽ األطراؼ
منيما، كىك ما سيكفؿ معالجة الكثير مف المشاكؿ  األصؿالحكـ كاتفاؽ التحكيـ أك صكرة طبؽ 

 كبطرؽ الطعف عمييا كبطرؽ التنفيذ ليا.   ،المتعمقة بإيداع أحكاـ المحكميف المحكمة المختصة
 بإنيائيا: والتقرير م في األمرإنتياء إجراءات التحكيم وحق المحك-ب

ميمة  بذلؾ كال تنتيي ،تنتيي إجراءات التحكيـ في القانكف اليمني بصدكر حكـ التحكيـ
، كمع ذلؾ فإنو يجكز لممحكـ أف يأمر كأف باإليداع المحكـ إال بإيداع الحكـ المحكمة المختصة

كذلؾ في حاالت محددة  ،يقرر إنياء إجراءات خصكمة التحكيـ كلك بدكف صدكر حكـ فييا
حالة سحب المدعي لدعكاه التحكيمية كيدخؿ ضمف  -أ : )اآلتيةبالحاالت  عمى سبيؿ الحصر

حالة ما  -حالة اتفاؽ األطراؼ عمى إنياء النزاع. ج -ىذه الحالة حالة التنازؿ عف الدعكل. ب
اإلجراءات، كتككف إذا رأل المحكـ عدـ جدكل االستمرار في التحكيـ أك استحالة االستمرار في 

سمطتو تقديرية في بعضيا كعدـ جدية األطراؼ في إبراـ االتفاؽ، كفي بعضيا كجكبية كحالة 
ألحكاـ  كتنتيي ميمة المحكـ بانتياء اإلجراءات المبينة كفقان  -كفاة أحد أطراؼ التحكيـ. د

 فيذه(.كالتي منيا إيداع الحكـ أك تسميمو لؤلطراؼ كمكافقتيـ عميو كعمى تن ،القانكف
صدار حكم إضافي تصحيح-3  :الحكم وتفسيره وا 

تظػػػػؿ صػػػػبلحية المحكمػػػػيف ممتػػػػدة كقائمػػػػة إلػػػػى مػػػػا بعػػػػد إصػػػػدار حكػػػػـ التحكػػػػيـ المنيػػػػي 
الحؽ في تصحيح ما كقع فػي الحكػـ مػف أخطػاء إف كجػدت، ذلؾ ل ككف ليـ كفقان يلمخصكمة، ك 

إضػافي، كال يكػكف كالحؽ في تفسير ما كقع فيػو الحكػـ مػف غمػكض، كالحػؽ فػي إصػدار حكػـ 
عػبلف الطػرؼ  ليـ ىذا الحؽ إال بناءن  عمى طمب يقدمو أطراؼ الحكػـ أك أحػدىـ إلػى المحكػـ كا 

مكقفيـ منو، كذلؾ  دديعميو كتح االطبلعاآلخر أك بقية األطراؼ بيذا الطمب كبما يمكنيـ مف 
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 والمقدـ إليػالتالية لصدكر الحكـ كتسميمو لؤلطراؼ، كيككف عمى المحكـ  ( يكمان َّخبلؿ اؿ )
طمب الفصؿ فيو كتابة بالتصحيح أك التفسير لما كرد في الحكـ مف أخطاء أك غمكض خػبلؿ 

مػػف حكػـ المحكػػـ  جػزأن مػف تػػاريخ تقػديـ الطمػب، كيعتبػػر حكػـ التصػػحيح أك التفسػير  ( يكمػان َّ)
 ( تحكيـ.ِٓ)ـ ، كىك ما تقرره لتصحيح أك التفسير فيواالذم تـ 

 نيالفرع الثا
 اآلثار المترتبة عمى صدور حكم التحكيم

 لحكم التحكيم وحجيتو في القانون اليمني قيمة القانونيةال
حكـ التحكيـ مجمكعة مف اآلثار شأنو في ذلؾ شأف الحكـ القضائي  صدكريترتب عمى 

كاإلجرائية، فمنيا آثار  الذم تترتب عميو بمجرد صدكره العديد مف اآلثار العامة المكضكعية
كيعبر عنيا باآلثار المكضكعية لمحكـ، كمنيا آثار  كتقكيتيا ىاتقرير الحقكؽ ك  بإنشاءة متعمق

إجرائية عامة متمثمة في خركج القضية محؿ الحكـ عف كالية المحكـ كاستنفاده لسمطاتو، مع 
إلييا تمؾ  كجكد بعض االستثناءات الكاردة تجاه األثر المتعمؽ بكالية المحكـ كسمطاتو، مضافان 

كالتي ال يمكف القكؿ بنفاذ حكـ التحكيـ أك  ،اآلثار اإلجرائية المتعمقة بإمكانية الطعف عميو
دعكل البطبلف( أك ب)في الطعف عمى الحكـ بقابميتو لمتنفيذ إال بعد استنفاذ ذلؾ الحؽ المتمثؿ 

 ة حكـ المحكـد حياز بع كىك ما ال يمكف القكؿ بو إال فترتو الزمنية كمدتو القانكنية، بانتياء
مكانية نفاذه اختياريان  لقكة الشيء المحكـك فيو كالمعبر عنيا ، (ُ)بمكجبيا بحجية حكـ التحكيـ كا 

لحكـ  كدكف الكصكؿ إلى المرحمة المتعمقة بالتنفيذ الجبرم لحكـ التحكيـ، كألىمية الحجية
 المترتبة ثاراآلركط ك شالفإننا سنحاكؿ بياف كؿ ما ىك متعمؽ بيا مف حيث مفيكمو ك  التحكيـ
 اآلتي: كبالتفصيؿ  عمييا
 :: مفيوم حجية حكم المحكمأولً 

يقصد بحجية األمر المقضي بو لحكـ التحكيـ: نكع مف الحرمة التي يتمتع بيا الحكـ، 
كبمكجبيا فإنو يعد قرينة ال تقبؿ إثبات العكس عمى صدكره صحيحان مف حيث الشكؿ، كأف ما 

مف حيث المكضكع، كيتقرر ىذا المبدأ لكضع حد لمخصكمة قضى بو ىك الحؽ بعينو 
ال يختمؼ مفيـك الحجية لحكـ المحكـ ك  كالحيمكلة دكف تناقض األحكاـ في الخصكمة الكاحدة،

في النظاـ القانكني عنو في الفقو اإلسبلمي، فتعتبر الحجية بمثابة القرينة القطعية قانكنان 
كسببو، كىي بالنسبة لحكـ المحكـ دليؿ قيامو كثبكت كالدليؿ القطعي الممـز إلقامة مكضكعو 

                                  
بمجرد صدكره، كحتى لك لـ يصدر األمر بتنفيذه طالما كقد استكفى ذلؾ  ( يحكز حكـ التحكيـ الحجية المفترضة قانكنان ُ)

عف مدل قابميتو لمبطبلف مف عدمو، كبصدكر ىذا الحكـ  الحكـ جميع الشركط القانكنية أك االتفاقية إلصداره، كبغض النظر
يداعوعبلنو ألطرافو ا  ك  نجزت ميمتيا بنظر مكضكعو كالفصؿ فيو، أالمحكمة المختصة بتنفيذه تككف لجنة التحكيـ قد  كا 

كـ حجيتو كيعد حكميا بمثابة الحكـ االبتدائي الصادر عف محكمة الدرجة األكلى )المحكمة االبتدائية(، كيكتسب ىذا الح
 الرسمية كالقانكنية منذي صدكره.
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، كبمعنى آخر أنو أصبح حجة عمى أطرافو في ثبكت (ُ)مكضكعو كسببو كلزـك نفاذه كتنفيذه
كيمتـز  كنفاذان  ، كبيا يثبت الحؽ كالحكـ صحةن أك تنفيذه جبران  سببو كلزـك نفاذه عمييـ اختياريان 

حتى كلك لـ يصدر األمر  ،أطرافو بتنفيذه كتنتيي كالية المحكـ بإصداره كحيازتو ليذه الحجية
( مف قانكف التحكيـ اليمني مؤكدة لذلؾ كمكضحة ٔٓ، كقد جاءت المادة رقـ )(ِ)بعد بتنفيذىا

 كأف حكـ المحكـ يحكزىا بمجرد صدكره، ،نكع ىذه الحجية كبأنيا حجية األمر المقضي بو
الحكـ الحائز لقكة  ( مف قانكف اإلثبات اليمني بقكليا: "ُٗٓعمى ذلؾ المادة رقـ ) أكدتكقد 

األمر المقضي بو حجة عمى أطرافو كفي مكضكعو كسببو، كقرينة قاطعة قانكنية ال تقبؿ 
 .مقارنة"، كقد أقرت بيذه الحجية العديد مف التشريعات كالقكانيف ال(ّ)إثبات العكس

 : شروط تمتع حكم المحكم بحجية األمر المقضي بو:ثانياً 
 يشترط بشكؿ عاـ لتمتع حكـ المحكـ بحجية األمر المقضي بو تكافر شرطيف أساسييف:

عف محكـ لو سمطة الفصؿ في النزاع المحدد في الشرط األول : أف يككف حكـ المحكـ صادرا ن
كف التحكيـ ككؿ ما ىك متعمؽ اتفاؽ التحكيـ، كأف يراعى في ذلؾ األحكاـ الكاردة في قان

: يجب أف يككف حكـ المحكـ قطعيان، ألف حجية األمر المقضي الشرط الثانيو ، بالنظاـ العاـ
ال تككف كال تثبت إاٌل لمحكـ القطعي، كالحكـ القطعي ىك الحكـ الذم حسـ مكضكع النزاع 

أك بعضو، كلتكضيح كبت فيو نيائيان أك في جزء منو، كىك الحكـ الذم يفصؿ في النزاع كمو 
ىذه الشركط بشكؿ أكسع كتكضيح ما اشتممت عميو مف مفترضات، فإننا نستطيع القكؿ بأنو 
ينبغي أف تتكافر في حكـ المحكـ الذم يحكز حجية األمر المقضي بو بمجرد صدكره 
مجمكعة مف الشركط كالمفترضات الخاصة، مضافة إلى الشركط األساسية التي ذكرناىا، 

 ه الشروط المفترض توافرىا في الحكم الشروط اآلتية:  ولعل أىم ىذ
 عف محكـ لو كالية كاختصاص اتفاقي كقانكني. أف يصدر حكـ المحكـ صحيحان  -ُ
ألحكاـ القانكف المتفؽ عميو كالكاجب تطبيقو عمى إجراءات  أف يصدر حكـ المحكـ كفقان  -ِ

 التحكيـ كمكضكع النزاع.
نكنية محددة التـز بيا المحكـ كتقيد بيا في أف يصدر حكـ المحكـ كفقان إلجراءات قا -ّ

 إصداره ليذا الحكـ.
 بمجرد صدكره. أف تترتب عمى صدكره جميع اآلثار اإلجرائية كالمكضكعية قانكنان  -ْ

                                  
 .ُُـ، صََُِ، ِالقاىرة، ط( د. أحمد محمد حشيش، القكة التنفيذية لحكـ التحكيـ، دار الفكر العربي، ُ)
ـ، َََِ( د. كماؿ عبد الحميد فزارم، آثار حكـ التحكيـ في القانكف الكضعي، كالفقو اإلسبلمي، جامعة عيف شمس، ِ)

ـ. ُٗٗٗ، ، القاىرةحكاـ المحكميف، دار النيضة العربيةأذلؾ . د. عادؿ محمد خير،  حجية كنفاذ ، كانظر في ُّٔص
 .َُٓص
تحكز األحكاـ القطعية الفاصمة في المكضكع حجية األمر المقضي بو »( مرافعات بقكليا: ِّّ( كقد نصت المادة رقـ )ّ)

 «.بمجرد صدكرىا كفقػنا لمشرع كالقانكف
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كالتي أىميا )إيداع الحكـ( المحكمة  ،أف تتـ بقية اإلجراءات المتعمقة بقابميتو لمتنفيذ -ٓ
 المختصة كفقان لما يحدده القانكف المتفؽ عميو مف قبؿ األطراؼ أك بمقتضى اتفاؽ التحكيـ.

 أف يككف حكـ المحكـ قطعيان. -ٔ
كيصبح حكـ التحكيـ نيائيان كقاببلن لمتنفيذ بتكافر ىذه الشركط فيو بعد إصداره، كبعد 

، أك بعد صدكر (ُ)ضاء ميعاد رفع دعكل البطبلف دكف رفعياانقضاء ميعاد الطعف أك بعد انق
 ( مف قانكف التحكيـ. ٕٓحكـ فييا بعدـ قبكليا إذا رفعت، كىك ما تقرره )ـ

 :: اآلثار المترتبة عمى حجية حكم المحكمثالثاً 
 :م لسمطاتو ووليتو )األصل العام(استنفاد المحك-1

" أم غيره، أم استفرغ جيده في الشيء المنظكر يأتي المعنى المغكم لبلستنفاد بمعنى "انفده
بمعنى االستكماؿ أم اكتمؿ  ، كيأتي االستنفاد أيضان (ِ)عميو أك في الخصكمة المعركضة عميو

عطاؤه كبذلو كجيده، كبشكؿ عاـ يأتي لفظ )نفد( بمعنى "فني كذىب"، أما المعنى االصطبلحي 
لبلستنفاد، فإنو يأتي بمعنى انتياء سمطة القاضي أك المحكـ في المسألة المعركضة عمى أم 

فبل يجكز ألم منيما لة، كبذلؾ ألسمطة كتنتيي بالحكـ في ىذه المسمنيما، بحيث تزكؿ ىذه ا
الرجكع ثانية إلى مباشرة تمؾ السمطة التي تـ استنفادىا بصدكر الحكـ، كيعتبر ىذا المبدأ مف 
اآلثار المكضكعية المترتبة عمى صدكر الحكـ القضائي بالنسبة لمخصكمة التي انتيت بصدكر 

تنفاد الكالية أك الحكـ فييا، كبذلؾ فإف ىذا الحكـ يزيؿ الخصكمة، كيترتب بالتبعية عمى اس
السمطة عزؿ القاضي عف المسألة التي فصؿ فييا بحكـ، بحيث ال يممؾ أم منيما أم سمطة 

ليا كلمخصـك الذيف مثمكا تمثيبل  أك كالية لمعاكدة بحثيا، كيصبح قضاء القاضي فييا ممزمان 
رجع ىذا ، كي(ْ)لئلبطاؿ ، كلك كاف الحكـ باطبلن أك قاببلن (ّ)في إجراءات الخصكمة صحيحان 

المبدأ في تأصيمو كتقريره إلى القانكف الركماني، الذم عبر عنو بعبارة بميغة مفادىا: "أف 
بالنسبة لما فصؿ فيو"، كقد أعطى المشرع اليمني لممحكـ سمطة الفصؿ  القاضي لـ يعد قاضيان 

ف ( مٓبالمادة ) كالحكـ في المنازعة المعركضة عميو بمكجب االتفاؽ عمى تحكيمو، كعمبلن 
قانكف التحكيـ، كألزمو بالفصؿ فييا، كبالتالي ألـز الخصـك كالجيات الرسمية باالعتداد 
كاالعتراؼ بحكمو، كبذلؾ فإذا صدر حكـ المحكـ كلـ يكافؽ عميو الخصـك ألم سبب مف 

                                  
 ( يكما مف تاريخ صدكر الحكـ كتسميـ صكر منو ألطرافو.َٔىذا الميعاد ب ) ( محددان ُ)
 ـ، العبلمة/ مرتضى الزبيدم، تاجُٖٗٗدار الكتب العممية، بيركت، محيط المحيط،  المعمـ/ بطرس البستاني، ( انظر:ِ)

 .ّْٗص ، د. نجيب الجبمي، التحكيـ، مرجع سابؽ،ـُْٖٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ُجالعركس، 
( د. احمد ماىر زغمكؿ، أعماؿ القاضي التي تحكز حجية األمر المقضي كضكابط حجيتيا، دراسات حكؿ نطاؽ حجية ّ)

 .ّْٓص ـ،ُٗٗٗالقاىرة،  األمر المقضي في المكاد المدنية كالتجارية، دار النيضة العربية،
، كمية الحقكؽ، جامعة مـك القانكنية كاالقتصادية( د. محمكد ىاشـ، استنفاد كالية المحكميف، بحث منشكر في مجمة العْ)

 .ٕٓ، صـَُٗٗالقاىرة، العدد الرابع، 
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عادة طرح نزاعيـ عمى المحكـ أك ىيئة التحكيـ  األسباب، كاتفقكا فيما بينيـ عمى النزكؿ عنو، كا 
ذلؾ بالقكؿ  ف، فيؿ لممحكـ الحؽ في نظر ىذا النزاع مف جديد؟؟ كنستطيع اإلجابة عمف جديد

ال يجكز لممحكـ إعادة النظر في ىذا النزاع كالحكـ فيو، ألف حجية الشيء المقضي بو في  وبأن
الحكـ السابؽ الصادر عنو في ذات النزاع قد أصبحت مف النظاـ العاـ، كىك ما تقرره المادة 

( مف قانكف المرافعات اليمني، كألف حجية الشيء المحكـك بو تعني أف حكـ المحكـ ِِّرقـ )
حان مف الناحية الشكمية كأف ما قضى بو ىك الحؽ مف الناحية المكضكعية، كبذلؾ صار صحي

 كبالنسبة لمكقت الذم يستنفد فيو المحكمكف سمطتيـ ككاليتيـ فقد أصبح حجة فيما قضى بو.
، فإف األصؿ العاـ المقرر في القضاء أف القاضي يستنفد كاليتو بمجرد صدكر عف التحكيـ

التجاه قضاء التحكيـ فيناؾ ثبلثة اتجاىات حكؿ ىذا المكضكع:  الحكـ القضائي، أما في
: كيرم أصحاب ىذا االتجاه أف المحكميف ال يستنفدكف كاليتيـ كسمطتيـ عند إصدار األول
ليذا االتجاه فإنو يككف لممحكـ  كلكنيـ يستنفذكنيا عند إيداعو المحكمة المختصة، كطبقان  ،الحكـ

في  يكمان ( َّالمحددة ب)طكاؿ ميمة اإليداع ك عنو بعد صدكره الحؽ في تعديؿ حكمو كالرجكع 
كىذه المدة سارية عمى كؿ ، (ُ)القانكف اليمني، كتحسب مف تاريخ صدكر الحكـ الحاسـ لمنزاع

: فيرم أصحابو أف المحكمكف يستنفدكف سمطتيـ كالقضاة التجاه الثانيأما  ف،أحكاـ المحكمي
نفاد يحدث بالنسبة لما صدر عنيـ مف أحكاـ مكضكعية بمجرد إصدارىـ ألحكاميـ كأف االست

كفعمية لحظة إصدار المحكـ لحكمو كلحظة اإلصدار في النظاـ القانكني ىي لحظة التكقيع 
ىي  طراؼاأل ة منطكقو عمىالنطؽ بالحكـ كتبلك  لحظةنرل أف تككف نحف ، ك (ِ)عمى الحكـ

: أف سمطة المحكـ ككاليتو تنتيي التجاه الثالث، كيرل أصحاب لحظة صدكر حكـ التحكيـ
 التفاقي لمتحكيـ.ابالمكعد القانكني أك 

 :وتفسير حكم المحكم. )الستثناء( إصدار حكم إضافي وتصحيح-2
لقد عالج المشرع اليمني مشكمة سيك المحكـ أك إغفالو لمفصؿ في بعض الطمبات التي 

لمعدالة فقد أجازت لكؿ مف طرفي التحكيـ بعد صدكر  كانت معركضة عميو، كبالتالي كتحقيقان 
حكـ التحكيـ أف يطمب مف ىيئة التحكيـ إصدار حكـ إضافي يفصؿ في الطمبات التي تككف 
قد أغفمت الفصؿ فييا، كذلؾ خبلؿ ثبلثيف يكمان مف تاريخ استبلـ الحكـ، كيصدر الحكـ 

ئة التحكيـ عند إصدارىا حكمان خبلؿ ستيف يكمان مف تاريخ تقديـ الطمب، كيتعيف عمى ىي
 إضافيان أف تتقيد بالعديد مف األمكر التي لعؿ أىميا:

 يشترط تقديـ طمب إلى المحكـ أك لييئة التحكيـ بإصدار حكـ إضافي. -أ 

                                  
 ( مف قانكف التحكيـ اليمني.َٓالمادة رقـ ) :انظر (ُ)
العدد الرابع، ( د. عزمي عبد الفتاح، سمطة المحكميف في تفسير أحكاميـ، بحث منشكر في مجمة الحقكؽ الككيتية، ِ)

 .َُٗصـ، ُْٗٗ
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 يجب أف يقدـ الطمب خبلؿ شير مف تاريخ تسمـ حكـ التحكيـ األصمي. -ب 
 أف تككف ىيئة التحكيـ مختصة بالفصؿ في الطمب الذم أغفمت الفصؿ فيو. يشترط -ج 
ا  -د  يشترط أف تككف ىيئة التحكيـ قد أغفمت الفصؿ في طمب مكضكعي كاف مطركحن

 عمييا عند إصدارىا لحكـ التحكيـ.
ز لكؿ مف طرفي التحكيـ بعد صدكر ك يجو كبالنسبة لمسألة تفسير الحكـ كتصحيحو فإن

ف ىيئة التحكيـ إصدار حكـ تفسيرم إلزالة أم غمكض يقع في منطكؽ حكـ أف يطمب مال
التفسيرم مف تاريخ تسممو الحكـ، كيعتبر الحكـ  ان كذلؾ خبلؿ ثبلثيف يكم ،األصمي الحكـ

ال يتجزأ منو، كيخضع لذات طرؽ الطعف التي يخضع ليا حكـ  زاءن مكمبلن لمحكـ األصمي كج
خبلؿ الثبلثيف يكمان التالية لتاريخ تقديـ طمب  التفسير كتابةن كيصدر قرار ، (ُ)التحكيـ األصمي

، كتطبؽ ضركرة لذلؾ لكيجكز لو مد ىذا الميعاد ثبلثيف يكمان أخرل إذا رأ لممحكـالتفسير 
 .(ِ) ( مف قانكف المرافعاتِٔٓالمادة ) بشأنو عند االختبلؼ أحكاـ

 :)حجية حكم المحكم في الميزان(ئي اختالف الحجية بين حكم التحكيم والحكم القضا-3
إذا كانػػت القاعػػدة العامػػة تقػػكؿ بػػأف حكػػـ التحكػػيـ أيػػان كػػاف نكعػػو يحػػكز عمػػى حجيػػة األمػػر 
المقضي بو بمجرد صدكره شأنو في ذلؾ شأف الحكـ القضائي مف حيث حيازتو ليػذه الحجيػة، 

كمػػا أف ىػػذه د أدنػػى خػػبلؼ بينيمػػا فػػي مسػػألة حيػازة الحكػػـ لمحجيػػة بمجػػرد صػػدكره، ك كجػ فكدك 
لتحكيمػي أك القضػائي( لحجيػة األمػر المقضػي اتػب عمػى حيػازة الحكػـ )القاعدة تقضي بأنو يتر 

بػو أك المحكػـك بػو تمتػع ىػػذا الحكػـ بػالقكة الممزمػة لمتنفيػذ فػػي مكاجيػة أطرافػو كمكضػكعو كػػأثر 
خػػاص كمباشػػر لحجيػػة الحكػػـ، كالتسػػاؤؿ المفتػػرض ىنػػػا يػػدكر حػػكؿ القػػكة الممزمػػة لنفػػاذ حكػػػـ 

لمحكـ؟ كىؿ ىذه القكة الممزمة التي يحكز عمييا الحكـ بالترتيب عمى حيازتو لحجيتو المذككرة ا
؟ أـ سػػكاء متسػاكية فػي درجػة اإللػزاـ كالعمػـك بالنسػبة لحكػػـ التحكػيـ كالحكػـ القضػائي عمػى حػدو 

أنػػو يكجػػد اخػػتبلؼ بينيمػػا كتفػػاكت تجػػاه ىػػذه القػػكة الممزمػػة المترتبػػة عمػػى )الحجيػػة(؟ كىػػك مػػا 
تجػاه  أصػحابيايا منحاكؿ تكضيحو كاإلجابة عميو مف خبلؿ بياف االتجاىات الثبلثة التػي قػدس

                                  
أف يقدـ أحد الطرفيف طمبنا لتفسير الحكـ خبلؿ ثبلثيف يكمنا مف  -كتتقيد سمطة المحكـ في التفسير بالقيكد التالية: ) أ( ُ)

أف  -تاريخ تسميـ الحكـ لمقدـ الطمب، كيتـ التسميـ عف طريؽ ىيئة التحكيـ أك السكرتارية إذا كنا بصدد مؤسسة تحكيـ.. ب
في منطكؽ الحكـ كليس في أسبابو، كيجب أف يقتصر التفسير عمى تجديد  يقتصر التفسير عمى ما كقع مف غمكض

خبلؿ ثبلثيف  أف يصدر حكـ التفسير كتابةن  -مضمكف الحكـ الغامض، فبل يجكز أف يتضمف التفسير تعديبلن لمحكـ.. ج
 يكمنا مف تاريخ تقديـ الطمب كيجكز مد الميعاد مدة مماثمة(. 

عمى طمب الخصـك أف تفسر ما غمض في حكميا بقرار  لممحكمة بناءن »يمني عمى أنو: ( مرافعات ِٔٓ( تنص المادة )ِ)
، كيثبت القرار عمى نسخة الحكـ األصمية كيكقعو الكاتب كىيئة المحكمة كيؤشر بو عمى  تصدره بعد سماع أقكاؿ الخصـك

، كيككف قرار التفسير قاببلن لبلستئناؼ إذا كاف الحكـ قاب حيث يعتبر الحكـ الصادر  ،«بلن لو أصبلن الصكرة المسممة لمخصـك
مكمبلن لمحكـ األصمي كيسرم عميو ما يسرم عمى ىذا الحكـ مف قكاعد متعمقة  ان مكضكعي بتفسير الحكـ أك تصحيحو حكمان 

 بالطعف.
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مسػػألة االخػػتبلؼ بػػيف حكػػـ المحكػػـ كالحكػػـ القضػػائي، مػػف حيػػث القػػكة الممزمػػة )أم مػػف حيػػث 
أك في نفس قكة أك أضعؼ(  الحجية(، كمحؿ المسألة ىك ما إذا كاف حكـ المحكـ )أقكل إلزامان 

 ضائي كبياف ىذه االتجاىات كما يمي:مف الحكـ الق
  :التجاه األول: حكم المحكم أقوى من الحكم القضائي-أ

ليذا االتجاه: يككف لحكـ التحكيـ قكة األمر المقضػي بػو، ال حجيػة األمػر المقضػي بػو،  كفقان 
، كىػػي أقػػكل مػػف (ُ)بمعنػػى أف حكػػـ المحكػػـ يحػػكز عمػػى قػػكة األمػػر المقضػػي بػػو بمجػػرد صػػدكره

، كنفػاذان  األمر، كيطمؽ عمييا بقكة التنفيذ لمحكػـ التػي تتعػدل قػكة المػزـك كقػكة اإلثبػات حجيػةن حجية 
ذا سايرنا عمى سبيؿ االفتراض ىذا االتجاه، فإف حكـ المحكـ سػيككف حكمػان باتػان كسػيحكز عمػى  كا 
، قكتو البتية بمجرد صدكره، كأنػو لػف يكػكف مجػرد حكػـ نيػائي يحػكز عمػى قػكة األمػر المقضػي بػو

أم أنو سيتعدل مرحمة كدرجػة نيائيػة الحكػـ التػي تكسػبو قػكة األمػر، كبػذلؾ فإنػو لػف يقبػؿ الطعػف 
عميو بأم طريؽ مف طرؽ الطعف المقررة عمى األحكاـ القضائية التحكيمية، كبالتػالي لػف يخضػع 
لنظػػػاـ األحكػػػاـ القضػػػائية الباتػػػة، كىػػػك مػػػا سػػػيخرجو كيخػػػرج عمػػػؿ المحكػػػـ مػػػف صػػػفتو كطبيعتػػػو 

 نية كحكـ تحكيـ كمف أنو بمثابة الحكـ القضائي االبتدائي كفي درجتو القانكنية.القانك 
 :التجاه الثاني: لحكم التحكيم قوة الحكم القضائي البتدائي-ي

الفرنسػػي، أف لحكػػػـ ك يػػرل أصػػحاب ىػػػذا االتجػػاه: كمػػنيـ المشػػػرع اليمنػػي كالمشػػرع المصػػػرم 
حجيػػػة األمػػػر المقضػػػي بػػػو، كلػػػيس قػػػكة األمػػػر المحكػػػـ حجيػػػة الحكػػػـ القضػػػائي االبتػػػدائي، كأنيػػػا 

المقضػػي، كأنػػو لػػيس لحكػػـ المحكػػـ حجيػػة خاصػػة بػػو، كيقػػرر أصػػحاب ىػػذا االتجػػاه ىػػذه الحجيػػة 
كػاف التحكػيـ كالمحكػـ مقيػد بالقػانكف أك كػاف التحكػيـ كالمحكػـ  لحكـ المحكـ أيػان كػاف نكعػو كسػكاءن 

الطبيعػػػة القضػػػائية لػػػو كلمتحكػػػيـ  فػػػي ثبػػػكت حاسػػػمةن  حجػػػةن  ابالصػػػمح كالتفػػػكيض، كذلػػػؾ باعتبارىػػػ
كلممحكـ، كىناؾ مف يرل أف ىناؾ اخػتبلؼ بػيف حجيػة حكػـ المحكػـ المقيػد بالقػانكف كبػيف حجيػة 
حكػـ المحكػـ المفػكض بالصػمح، كيػركف أف الصػمح لػيس لػو حجيػة األمػر المقضػي كال قػكة األمػر 

كالتػي معيػا  ،ديػة الممزمػةالمقضي، كأف حجيتو كقكة نفػاذه عقديػة مسػتمدة مػف نظريػة األحكػاـ العق
ال يقبػؿ الطعػػف فػػي حكػػـ الصػمح كالتفػػكيض بػػأم طريػػؽ مػػف طػرؽ الطعػػف المقػػررة عمػػى األحكػػاـ، 
 ،كذلػػػؾ عمػػػى عكػػػس حكػػػـ المحكػػػـ المقيػػػد بالقػػػانكف الػػػذم يحػػػكز عمػػػى حجيػػػة األمػػػر المقضػػػي بػػػو

لمحكػػـ إذا ليػػذا االتجػػاه فػػإف حجيػػة حكػػـ ا كفقػػان ك كبالتػػالي يمكػػف الطعػػف عميػػو كبطبلنػػو كمػػا بينػػا، 
كانػػت لػػف تكفػػؿ لػػو أم كجػػو مػػف كجػػكه الحصػػػانة التػػي تكفميػػا حجيػػة األمػػر المقضػػي بػػو لمحكػػػـ 
ذا كانػػت أيضػػان فقػػط حجيػػة خاصػػة مختمفػػة عػػف حجيػػة األمػػر المقضػػي التػػي يحكزىػػا  القضػػائي، كا 

                                  
ـ، كقد ألغى قانكف المرافعات المصرم ُٕٓٗ/ّ/ُْ( ٖ( كىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية في حكميا رقـ)ُ)

د. احمد محمد حشيش،  :د ىذا النظاـ الذم كاف يقضي بشمكؿ حكـ المحكـ بالنفاذ المعجؿ، لمزيد مف التفصيؿ راجعالجدي
 .ْْ، صدار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، بدكف تاريخالقكة التنفيذية لحكـ التحكيـ، 
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الحكػػػػػـ القضػػػػػائي االبتػػػػػدائي، فإنيػػػػػا سػػػػػتككف حجيػػػػػة ال تعػػػػػادؿ حجيػػػػػة األمػػػػػر المقضػػػػػي بمعناىػػػػػا 
ؿ أنيػػا سػػتككف حجيػػة أضػػعؼ مػػف الحجيػػة األخيػػرة، كىػػذه المسػػألة محػػؿ نظػػر االصػػطبلحي، بػػ

ف كنا نؤيػدىا بككنيػا تعطػي حكػـ التحكػيـ المقيػد حجيػة كقػكة الحكػـ القضػائي االبتػدائي،  كنقاش كا 
 كتعطي حكـ المحكـ بالصمح كالتفكيض حجية كقكة الحكـ القضائي النيائي كالبات.

 :ية األمر المحكوم فيوالتجاه الثالث: لحكم التحكيم حج-ج
: إلػػػػى القػػػػكؿ بأنػػػػو إذا كانػػػػت القػػػػكة الممزمػػػػة لحكػػػػـ التحكػػػػيـ (ُ)يػػػػذىب أصػػػػحاب ىػػػػذا االتجػػػػاه

باعتبارىػا أثػران لػو يتبػػع طبيعتػو التحكيميػة تختمػػؼ عػف القػكة الممزمػػة لمحكػـ القضػائي االبتػػدائي أم 
حجيػة حكػـ المحكػـ مػع ذلػؾ ، فػإف كعمػكان  كأنيػا أيضػا ال تعادليػا قانكنػان  ،حجية األمر المقضػي بػو

، كأف حكػـ (ِ)تتميز عف حجية الحكـ القضػائي بخصكصػية اصػطبلح حجيػة األمػر المحكػـك فيػو
المحكػػـ فقػػط يحػػكز عمػػى ىػػذه الحجيػػة فػػي اصػػطبلحيا المبػػيف دكف غيػػره مػػف األحكػػاـ، كىػػك مػػا 

لحكػـ التحكػيـ كىػذا االتجػاه جػدير بالتأييػد لػيس فقػط ألنػو يتفػؽ مػع مػا  ،(ّ)ذىب إليو غالبيػة الفقػو
مف طبيعة تحكيمية كقضائية خاصة تعد أساس آثاره التػي مػف ضػمنيا قكتػو الممزمػة أم حجيتػو، 
نما أيضان ألنو يتماشى مع مبدأ استقبلؿ حكـ المحكػـ كبػاألخص عػف الحكػـ القضػائي بػؿ كألنػو  كا 

ائي، يػتبلءـ مػع مبػػدأ عػدـ عمػك التحكػػيـ عمػى القضػاء كعػػدـ عمػك حكػـ المحكػػـ عمػى الحكػـ القضػػ
كألنػػو أخيػػرا يجسػػد كحػػدة حجيػػة حكػػـ التحكػػيـ، كأنيػػا )حجيػػة األمػػر المحكػػـك فيػػو(، كىػػك مػػا نؤيػػده 

 كنذىب إليو تجاه حكـ المحكـ كحجيتو.  
  

                                  
محمد حشيش، القكة التنفيذية لحكـ  ، مشار إليو بمؤلؼ. د. احمدّ( كمنيـ الفقيو الفرنسي جاركسكف، فكرة التحكيـ، صُ)

.. كمف ىذا االتجاه: د. محمد عبد اليادم شحاتو، النشأة االتفاقية لمسمطات القضائية ُٖص مرجع سابؽ،التحكيـ، 
 .ُِص ، بدكف تاريخ،لممحكميف، دار النيضة العربية، القاىرة

الدقيؽ، كيكتسب أىـ خصائص ىذا العمؿ كىي )حجية ( كمعنى ذلؾ أف حكـ المحكـ يعد عمبل قضائيا بالمعنى الفني ِ)
الشيء المحكـك فيو(، كبالترتيب عمى ذلؾ فإذا كانت حجية الحكـ القضائي تمثؿ )الحؿ اإلجرائي( ليذا الحكـ، فإف حجية 

 اـ.  لو طابع ع إجرائيان  عف القضاء، كباعتباره عمبلن  حكـ المحكـ ىي )النتيجة المنطقية( لمتحكيـ باعتباره بديبلن 
 .ٕ.  صٖٓـ، بند ََِٕ، ، القاىرةِط( د. عيد محمد القصاص، حكـ التحكيـ، دار النيضة العربية، ّ)
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 ادلثحث انثاَي
 تُفيزِ  ٔطشق ٔإجشاءاخ ٔلاتهيتّ نهتُفيز انتحكيى حكى َفاريفرتضاخ 

القضػائي الصػػادر مػػف محكمػػة الدرجػػة اعتبػر المشػػرع اليمنػػي حكػػـ التحكػيـ فػػي مرتبػػة الحكػػـ 
كيعػػػد حكػػػـ التحكػػػيـ نيائيػػػان كباتػػػان كغيػػػر قابػػػؿ لمطعػػػف عميػػػو فػػػي حالػػػة التحكػػػيـ بالصػػػمح  - األكلػػػى

طػػراؼ عمػػى اعتبػػاره كػػذلؾ األكتشػػمؿ ىػػذه الحالػػة التحكػػيـ بػػالتفكيض المطمػػؽ أك فػػي حالػػة اتفػػاؽ 
بمجػرد  المقضػي بػو األمػريحكز حجيػة و فإن ، أما إذا كاف التحكيـ مقيدان بالقانكف(ُ)بمجرد صدكره

 إذا قبمػػو الخصػػـك بعػػد صػػدكره أك إذا انقضػػى ميعػػاد الطعػػف عميػػػو تنفيػػذكيكػػكف كاجػػب ال صػػدكره
حكػػـ قػػاببلن ىػذا ال، كيكػػكف (ِ)يػػابعػد رفع يػػار حكػػـ بعػدـ قبكلك صػػدبأك  ادكف رفعيػ بػدعكل الػػبطبلف

لحظػػػة صػػػدكره إال أف المحكػػػـك عميػػػو قػػػد يتقػػػاعس عػػػف التنفيػػػذ  منػػػذي لمتنفيػػػذ الطػػػكعي )االختيػػػارم( 
كبمػػا  (،القضػػائية كالتنفيذيػػة)  الرسػػمية األجيػػزةعميػػو بكاسػػطة  جبػػران  تنفيػػذه فيػػتـ -لمحكػػـ  الطػػكعي

كتقػديـ طمػب إلييػا  ،مػف حػؽ فػي المجػكء إلػى تمػؾ الجيػاتطالػب التنفيػذ لمحكػـ يككف لممحكـك لو 
عمػى  جبػران  كمف ثـ تذييمو بالصػيغة التنفيذيػة ليػتـ بعػد ذلػؾ تنفيػذه حكـال بإصدار األمر بتنفيذ ذلؾ

كىػك مػا يفتػرض معػو مػركر  ،الرسػمية كاألجيػزةالمحكـك عميػو المنفػذ ضػده بكاسػطة تمػؾ الجيػات 
مرحمػػة منيػػا العديػػد مػػف اإلجػػراءات حكػػـ المحكػػـ بعػػدة مراحػػؿ خػػبلؿ مرحمػػة تنفيػػذه كتتطمػػب كػػؿ 

ؽ متعددة، كحيث أف تمؾ المراحؿ كتمػؾ اإلجػراءات تمثػؿ جػكىر حتى يتـ تنفيذه عمى الكاقع كبطر 
المشػػكمة البحثيػػة ليػػذا المبحػػث كلػػـ تحػػظ بالقػػدر الكػػاؼ مػػف البيػػاف كالتكضػػيح فػػي التشػػريع كالفقػػو 

ليػػذا المبحػػث فػػي مطمبػػيف:  تناكلنػػااليمنػػي، فإننػػا سػػنقـك بمناقشػػتيا كبيانيػػا كتكضػػيحيا مػػف خػػبلؿ 
صػػدار األمػػر بتنفيػػذه كآثػػار صػػدكره مػػف  نفػػاذ حكػػـ التحكػػيـ كؿ: مفترضػػاتاألمطمػػب النبػػيف فػػي  كا 

تنفيػذ حكػـ التحكػيـ ب المتعمقػة مفترضػاتال :ثػانيالمطمػب الثػـ نبػيف فػي المحكمة المختصػة بػذلؾ، 
جراءات كطرؽ تنفيذه في القانكف اليمني، كبالتفصيؿ اآلك   تي:ا 

 املطلب األّل
 مفرتض ىفاذ حهه التحهٔه ّقابلٔتُ للتيفٔر

بتقػػديـ الدراسػػة ليػػذا المطمػػب فػػي فػػرعيف: نبػػيف فػػي الفػػرع األكؿ منػػو: مفتػػرض نفػػاذ سػػنقـك 
اإلجػػػراءات التحفظيػػػة كالمؤقتػػػة بعػػػد صػػػدكره كقبػػػؿ  حكػػػـ التحكػػػيـ كالمحكمػػػة المختصػػػة باتخػػػاذ

إجراءات تنفيذه. كالفرع الثاني: نبيف فيو: مفترض صدكر األمػر بتنفيػذ حكػـ التحكػيـ كآثػاره فػي 
 بالتفصيؿ اآلتي:القانكف اليمني، ك 

                                  
 كباتان  ( بمعنى أنو يجكز ألطراؼ التحكيـ أف يضمنكا اتفاقيـ اشتراط أف الحكـ الصادر في منازعة التحكيـ يعتبر نيائيان ُ)

 لحكـ أم عند كتابة اتفاؽ التحكيـ.بمجرد صدكره، بمعنى جكاز ذلؾ االتفاؽ قبؿ صدكر ا
( بمعنى أف حكـ التحكيـ الكاجب النفاذ بعد صدكره إذا قبمو األطراؼ، ىك حكـ التحكيـ المقيد بالقانكف، كبعكس الحالة ِ)

 األكلى.
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 األولالفرع 
 مفترض نفاذ حكم التحكيم وقابميتو لمتنفيذ

 مبدأ الختصاص القضائي بنظر بعض مسائل التحكيم
 )المساندة القضائية لمتحكيم(

 : جوىر المشكمة:أولً 
العديدة القائمة فػي ظػؿ قػانكف التحكػيـ اليمنػي النافػذ كالتػي بػرزت  اإلشكاالتلعؿ مف بيف 

كيػػػزداد ظيكرىػػػا عمػػػى الكاقػػػع مػػػف خػػػبلؿ التطبيػػػؽ العممػػػي ألحكػػػاـ ذلػػػؾ القػػػانكف عنػػػد مباشػػػرة 
القضػػائي كتحديػػد المحكمػػة  االختصػػاصمشػػكمة  -إجػػراءات التنفيػػذ لحكػػـ التحكػػيـ كالتػػي منيػػا:
كمشػػػكمة  يـ كبحكػػػـ المحكػػػـ خػػػبلؿ ىػػػذه المرحمػػػة،المختصػػػة بنظػػػر المسػػػائؿ المرتبطػػػة بػػػالتحك

الػنقص كالغمػكض كالتعػارض فػي النصػكص التشػريعية الػكاردة فػي مػكاد ذلػؾ القػانكف كالمتعمقػػة 
يضػػػػمف معرفػػػػة المحكمػػػػة المختصػػػػة بػػػػاإلجراءات  دقيقػػػػان  ببيػػػػاف كتحديػػػػد تمػػػػؾ المحكمػػػػة تحديػػػػدان 

حكػػـ التحكػػيـ كتػػاريخ انتيػػاء مػػدة الطعػػف  إيػػداعالمطمكبػػة خػػبلؿ المرحمػػة الكاقعػػة مػػا بػػيف تػػاريخ 
كالتػػي يظػػؿ االختصػػاص  ،بػػالبطبلف عمػػى ذلػػؾ الحكػػـ كنػػكع كطبيعػػة اإلجػػراءات المطمكبػػة منيػػا

كتمػػػؾ المحكمػػػة  –ليػػػا خػػػبلؿ ىػػػذه المرحمػػػة المعبػػػر عنيػػػا )بمرحمػػػة نفػػػاذ حكػػػـ التحكػػػيـ(  منعقػػدان 
كبنظػػر المنازعػػة التنفيذيػػة  األمػػر بتنفيػػذه، كبإصػػدارالمختصػػة بنظػػر طمػػب التنفيػػذ لػػذلؾ الحكػػـ 

كالفصػػؿ فييػػا إذا مػػا أثيػػرت فػػي مكاجيػػة إجػػراءات التنفيػػذ المتعمقػػة بيػػذه المرحمػػة المعبػػر عنيػػا 
، كيظيػر ذلػؾ الغمػكض كالتعػارض فػي (ُ)كمف ثػـ مباشػرة تنفيػذه ،)بمرحمة قابمية الحكـ لمتنفيذ(
ة بشػػأف بيػػػاف ( تحكػػيـ مػػف نصػػكص متعارضػػة كغيػػر كاضػػحٖ، ِمػػا جػػاءت بػػو المػػكاد رقػػـ )

كتحديد المحكمة المختصة، إلى غير ذلؾ مف المشكبلت المتعمقة ببيػاف كتحديػد ىػذه المحكمػة 
 المختصة عندما تككف المنازعة الصادر فييا حكـ المحكـ منازعة تجارية بحتو.

 : مفترض المعالجة لجوىر المشكمة:ثانياً 
كالتعارض التشريعي الػكارد  لعؿ مفترض التطبيؽ كالمعالجة لجكىر المشكمة كلذلؾ النقص

ببيػػػػاف كتحديػػػػد المحكمػػػػة المختصػػػػة بنفػػػػاذ حكػػػػـ المحكػػػػـ  فػػػػي نصػػػػكص مػػػػكاد القػػػػانكف متعمقػػػػان 
تنفيذه سيككف مف منطمؽ تفسير ما قدمو المشرع اليمنػي مػف نصػكص بمػكاد قػانكف  تكبإجراءا

شػركع قػانكف التحكيـ النافذ كمقارنتو بأحكاـ الفقو كالقضاء كبما أحدثو مػف تغييػر جػكىرم فػي م
التحكيـ الجديد فػي خصػكص مفيػـك االختصػاص القضػائي بنظػر المسػائؿ التػي يحيميػا قػانكف 

                                  
أم منازعة ( تحكيـ بأنيا: "المحكمة المعنية بنظر النزاع أك التي يحيؿ إلييا ىذا القانكف ِحيث عرفتيا المادة رقـ ) (ُ)

( تحكيـ مف نص صريح جاء فيو: " تختص المحاكـ ٖتخرج عف اختصاص لجاف التحكيـ"، بينما جاء عنيا في )ـ
االستئنافية بنظر القضايا التي يحيميا ىذا القانكف إلى القضاء ما لـ يتفؽ طرفا التحكيـ عمى جعؿ االختصاص لمحكمة 

 أخرل". 
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التحكيـ لمقضاء، كالذم جعؿ االختصاص القضائي مقصكران عمى ما يحيمو إليو قانكف التحكيـ 
 مف المسائؿ فقط، كالمتتبع لنصكص كأحكاـ مكاد قانكف التحكيـ اليمني النافذ كالمعدؿ بمشركع
القانكف الجديد الذم لـ يتـ إصداره إلى ساعة كتابة ىذا البحػث، كمػا أحػدث فيػو مػف تعػديبلت 
متكاكبػػػة مػػػع تطػػػكر كانتشػػػار نظػػػاـ التحكػػػيـ، يجػػػد أف ىػػػذا المشػػػرع قػػػد قػػػدـ حػػػبلن صػػػريحان لػػػذلؾ 

كذلػػؾ بجعمػػػو االختصػػاص القضػػػائي عمػػى قسػػػميف مػػف المسػػػائؿ المرتبطػػة بػػػالتحكيـ  ،اإلشػػكاؿ
امو كأنكاعػػو كصػػكره كمػػع تنػػكع المسػػائؿ كالعبلقػػات التػػي تنظػػر بكاسػػطة قضػػاء كالمتفقػػة مػػع أقسػػ

: أحــدىاالتحكػػيـ أك القضػػاء الرسػػمي، كالتػػي خمػػص فػػي تقسػػيمو ليػػا إلػػى نػػكعيف مػػف المسػػائؿ: 
كالتػي تخضػع إلػى أحكػاـ القػانكف الػكطني كيكػكف  ،المسائؿ المدنيػة الكاقعػة فػي اإلقمػيـ الػكطني

يػػان، كتخػػتص بنظػػر مثػػؿ ىػػذه المسػػائؿ المحكمػػة االبتدائيػػة المختصػػة التحكػػيـ فييػػا تحكيمػػان داخم
كالتػػي جعػػؿ  ،: المسػائؿ كالمنازعػػات ذات الطػػابع التجػارم الػػدكليواألخــرىأصػبلن بنظػػر النػػزاع، 

القضػػػػائي بنظرىػػػػا كالفصػػػػؿ فييػػػػا لمشػػػػعبة التجاريػػػػة بمحكمػػػػة االسػػػػتئناؼ بأمانػػػػة  االختصػػػػاص
جاريػػػة بمحكمػػػة اسػػػتئناؼ أخػػػرل فػػػي الجميكريػػػة العاصػػػمة مػػػا لػػػـ يتفػػػؽ الطرفػػػاف عمػػػى شػػػعبة ت

بمػػا قدمػػو مػػف حمػػكؿ  ، كبػػذلؾ يكػػكف المشػػرع اليمنػػي قػػد حسػػـ ىػػذه اإلشػػكالية صػػراحةن (ُ)اليمنيػػة
بشأنيا، كقد أحسف ىذا المشرع عندما عقد االختصاص بنظر مسػائؿ التحكػيـ التجػارم الػدكلي 

منػػػو عمػػػى تحقيػػػؽ الرقابػػػة  لمشػػػعبة التجاريػػػة بمحكمػػػة اسػػػتئناؼ أمانػػػة العاصػػػمة كذلػػػؾ حرصػػػان 
القضائية عمى ىذا النػكع مػف التحكػيـ عمػى كجػو الخصػكص كألف الرقابػة القضػائية التػي يجػب 

تحتػػاج إلػػى قػػدر عػػاؿ مػػف الفيػػـ بأحكػػاـ االتفاقيػػات  بسػػطيا عمػػى التحكػػيـ التجػػارم الػػدكلي يقينػػان 
 كمبدأ المعاممة بالمثؿ ككيفية تطبيقيا. ،الدكلية كقكانيف الدكؿ األخرل

كالتي حددىا المشػرع اليمنػي  ،أما بخصكص المسائؿ التي يشمميا االختصاص القضائي 
بنظػػػر النػػػزاع فيمػػػا يخػػػص التحكػػػيـ الػػػداخمي  عمػػػى المحكمػػػة المختصػػػة أصػػػبلن  كجعميػػػا حصػػػران 

كلمشػػعبة التجاريػػة بمحكمػػة اسػػتئناؼ أمانػػة العاصػػمة فيمػػا يخػػص التحكػػيـ التجػػارم، كالتػػي نجػػد 
: كتخػػػتص بنظػػػره كالفصػػػؿ فيػػػو المحكمػػػة القســـم األوللػػػى قسػػػميف: أنيػػػا ىػػػي األخػػػرل تنقسػػػـ إ
المنازعػػػػات أك  -بنظػػػػر النػػػػزاع  كنػػػػذكر منػػػػو المسػػػػائؿ اآلتيػػػػة: ) أ االبتدائيػػػػة المختصػػػػة أصػػػػبلن 

المسػػػػائؿ  -الخبلفػػػػات التػػػػي تثػػػػكر حػػػػكؿ اتفػػػػاؽ التحكػػػػيـ كصػػػػحتو أك سػػػػقكطو أك بطبلنػػػػو.. ب

                                  
"يككف االختصاص بنظر مسائؿ  انكف التحكيـ اليمني الجديد التي تنص عمى أنو:( مف مشركع قٓالمادة رقـ ) :( انظرُ)

بنظر النزاع، كيستمر ليا  التحكيـ التي يحيميا ىذا القانكف إلى القضاء اليمني لممحكمة االبتدائية المختصة أصبلن 
سكاءن جرل في اليمف أك في  دكليان  حتى تنتيي جميع إجراءات التحكيـ، أما إذا كاف التحكيـ تجاريان  ػاالختصاص دكف غيرىا

الخارج فيككف االختصاص لمشعبة التجارية بمحكمة استئناؼ أمانة العاصمة، ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى شعبة تجارية 
 بمحكمة استئناؼ أخرل في الجميكرية اليمنية"
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نيػػاء ميمػػة المحكػػـ كتعيػػيف المحكػػـ المتعمقػػة بتشػػكيؿ ىيئػػة التحكػػيـ كتعيػػيف المحكمػػيف  كردىػػـ كا 
 -المسػػػائؿ المتعمقػػػة باتخػػػاذ اإلجػػػراءات التحفظيػػػة كالكقتيػػػة خػػػبلؿ فتػػػرة التحكػػػيـ  -البػػػديؿ.. ج

: فيػػػػك القسػػػػـ المتعمػػػػؽ بالمنازعػػػػات القســــم الثــــانيكالمسػػػػائؿ المتعمقػػػػة بنفقػػػػات التحكيـ.(..أمػػػػا 
لفصػػؿ فييػػا الشػػعبة التجاريػػة بمحكمػػة الداخميػػة ذات الطبيعػػة التجاريػػة كالتػػي تخػػتص بنظرىػػا كا

استئناؼ أمانة العاصمة كسكاء كانت تمؾ المسائؿ متعمقة بالمنازعػات الكاقعػة ضػمف منازعػات 
كالتػػػي تقػػػع خػػػبلؿ إجػػػراءات خصػػػكمة التحكػػػيـ، أك كانػػػت متعديػػػة لػػػذلؾ لتشػػػمؿ  ،القسػػػـ األكؿ

 كبإجراءات كطرؽ تنفيذه. –المنازعات المتعمقة بصدكر حكـ التحكيـ كبنظر دعكل البطبلف 
ىػك أف المحكمػة االبتدائيػة المختصػة أصػبلن بنظػر النػزاع ىػي  :فـي ذلـك وخالصة القـول 

المحكمػػة المختصػػة بنظػػر المسػػائؿ الكاقعػػة بػػيف مرحمػػة انعقػػاد التحكػػيـ كاالتفػػاؽ عميػػو كمرحمػػة 
يداعوصدكر حكـ التحكيـ  السػتئناؼ كالتي ستككف محكمة ا باإليداعإلى المحكمة المختصة  كا 

بنظر النزاع ليشمؿ تمػؾ  أصبلن لممحكمة االبتدائية المختصة  كيظؿ ذلؾ االختصاص منعقدان  –
لمحكػػـ كتػػاريخ انتيػػاء مػػدة الطعػػف عميػػو بػػدعكل الػػبطبلف  اإليػػداعالفتػػرة الكاقعػػة مػػا بػػيف تػػاريخ 

كالتي  -كاستبلميـ لو لؤلطراؼالحكـ  إعبلففي القانكف اليمني مف تاريخ  كالمقررة بستيف يكمان 
 ،يكػػكف ليػػذه المحكمػػة الحػػؽ فػػي نظػػر أم طمػػب متعمػػؽ بمكضػػكع التحكػػيـ كالحكػػـ الصػػادر فيػػو

كباتخػػاذ اإلجػػراءات التحفظيػػة كالتػػدابير الكقتيػػة الكفيمػػة بالحمايػػة الكقتيػػة لػػذلؾ المكضػػكع خػػبلؿ 
لػػػى أف تنعقػػػد الكاليػػػة كاالختصػػػاص لمحكمػػػة االسػػػتئناؼ بعػػػد ذلػػػؾ كب تقػػػديـ طمػػػب تمػػػؾ الفتػػػرة كا 

بعد مركر ىذه الفترة كخاصة فيما ىك متعمػؽ بالمسػائؿ المدنيػة، أمػا بالنسػبة  إليياالتنفيذ لمحكـ 
لممسائؿ التجارية كتمؾ التي تقع بعد مركر فترة الطعف بالبطبلف عمى الحكػـ فػإف االختصػاص 

تحقيػػػؽ  ، كىػػػك األمػػػر الػػػذم سػػػيكفؿ(ُ)بنظرىػػػا يكػػػكف لمشػػػعبة االسػػػتئنافية كلمحػػػاكـ االسػػػتئناؼ
الحمايػػة القضػػائية لمتحكػػيـ بػػالعكف كالمسػػاندة كتحقيػػؽ الرقابػػة فػػي كػػؿ مسػػائؿ التحكػػيـ الػػداخمي 

لمقػػػانكف  كالتػػػي يػػػتـ نظرىػػػا كالفصػػػؿ فييػػػا كفقػػػان  ،)المقيػػػد بالقػػػانكف كالتحكػػػيـ بػػػالتفكيض كالصػػػمح(
 .(ِ)اليمني عمى كجو االستعجاؿ

  

                                  
تحكيـ مف قكاعد قضائية تقضي بأف ( حيث أف المستخمص مف األحكاـ الصادرة مف المحكمة العميا اليمنية في مجاؿ الُ)

ىػ، جمسة ُِِْلسنة  ََُُٕعدـ بسط الرقابة عمى حكـ المحكـ مف قبؿ االستئناؼ يعرض الحكـ لمنقض )طعف رقـ 
 ـ(. ََِِ/ٖ/ُ
 ( مف قانكف التحكيـ.ُّالمادة رقـ ) :( انظرِ)
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 ثانيالفرع ال
 صدور األمر بتنفيذ حكم التحكيم وآثارهمفترض 

 ) القوة التنفيذية لحكم المحكم(
( مف قانكف التحكيـ الكيفية التي يقدـ بيا طمب ٗٓكضح المشرع اليمني في المادة رقـ )

، (محكمة االستئناؼ)إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ كىي  حكـ التحكيـ تنفيذمر باأل إصدار
 فتولبتنفيذ أحكاـ التحكيـ مف النظاـ العاـ كال يجكز االتفاؽ عمى مخاالتي يعتبر اختصاصيا ك 

 كالذم بصدكره يصبح ذلؾ الحكـ سندان  الطمب، لؾالكثائؽ التي يجب إرفاقيا بذ كبيف، ُ()مطمقان 
المادة رقـ ك  كتسرم عميو أحكاـ المادة المشار إلييا  ،لمتنفيذ الجبرم كاجب التنفيذ كقاببلن  تنفيذيان 

أىمية كضركرة إصدار أمر التنفيذ لحكـ  األمر الذم يؤكد، (ِ)ف قانكف المرافعات( مِّٔ)
كبأنو ال يجكز تنفيذ حكـ المحكـ جبران إذا  ،ككضع الصيغة التنفيذية عميو التحكيـ المراد تنفيذه

ذا صدر (ّ)كاف خاليان مف أمر التنفيذ لممحكمة المختصة  فإنو يمكف حكـ التحكيـ تنفيذبمر األ، كا 
كبما سيككف ليا  ،كمؤقتة عمى الحؽ مكضكع الحكـ اتخاذ إجراءات تحفظية الصادر عنيا األمر

 ،صدار األمر بالتنفيذ عميوا  لييا كقبكلو ك إكبمجرد تقديـ الطمب  ،مف كالية كاختصاص بذلؾ
  .(ْ)األمر ذلؾتنفيذية بمقتضى  اتخاذ إجراءات أيضان كيككف ليا 

بتنفيذ حكـ التحكيـ في التشريع اليمني كبعض التشريعات عمى عريضة كيصدر األمر 
، فيصدر في غير خصكمة كفي غياب مف صدر (ٓ)كيخضع لنظاـ األكامر عمى العرائض

، كبمقتضى السمطة الكالئية لرئيس المحكمة المختصة بالتنفيذ أك (ٔ)األمر بالتنفيذ ضده
 ( مف قانكف المرافعاتِْٕ، ِْٔاد رقـ )ك الم ما تقررهل كفقان لقاضي التنفيذ المختص بيا، ك 

كنصت عمى ذلؾ بقكليا:  ،الحاالت التي يجكز فييا إصدار األمر عمى عريضة كالتي بينت

                                  
 ـ.ََِٔ/ِ/ُّىػ جمسة ُْْٔلسنة ِّٖٔٓ( طعف رقـ ُ) 
لحؽ محقؽ  ال يجكز إجراء التنفيذ الجبرم إال بسند تنفيذم اقتضاءن »( مرافعات يمني عمى أنو: ِّٔ( تنص المادة رقـ )ِ)

 ( مرافعات مصرم.َِٖ، كبنص مماثؿ في المادة )«الكجكد كمعيف المقدار كحاؿ األداء
جراءات التنفيذ الجبرم، مكتبة الصادؽ، صنعاء، ( د. عبد الكريـ الطير، د. عادؿ النجار، ّ)  .َِّص ـ،َُِٓقكاعد كا 
(، ُّمنشكر بمجمة التحكيـ العربي، العدد ) ٗـ، المكتب الفني ََُِ/ُ/ٔؽ، جمسة ُِ( لسنة ِٗ( طعف رقـ )ْ)

 .ٗٔص
( مرافعات التي تنص ِْٖ( فالتشريع اليمني يقرر تقديـ الطمب كصدكر األمر بالتنفيذ عمى عريضة بمقتضى المادة )ٓ)

( التي تقرر تقديـ ََِ، كمثمو التشريع المصرم المادة رقـ )«ر عمى عريضة...يقدـ طمب صدكر األم»عمى ذلؾ بقكليا: 
، ككذلؾ التشريع المبناني المادة «كيطمب األمر بالتنفيذ بعريضة تقدـ لقاضي التنفيذ...»... الطمب بعريضة كذلؾ بقكليا: 

قاببلن لمتنفيذ إال بأمر عمى عريضة يصدره كال يككف القرار التحكيمي »كالتي تنص عمى ذلؾ بقكليا:  ،( تحكيـ لبنانيٕٓٗ)
كذلؾ بعد االطبلع عمى القرار  ،رئيس الغرفة االبتدائية التي أكدع أصؿ القرار في قمميا بناءن عمى طمب مف ذكم العبلقة

 «.كاتفاؽ المحكميف
، صنعاء، بدكف ف الكليد( د. غازم شايؼ األغبرم، االتجاىات الحديثة كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، مكتبة خالد بٔ)

 . َُٕ، صتاريخ
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كفي كؿ حالة يثبت لدل المحكمة لزـك  ،"يصدر األمر في األحكاؿ التي ينص عمييا القانكف
( َِٓ، ِْٗ، ِْٖرقـ )مكاد ، ككذلؾ العمى طمب ذم مصمحة" صدكره شرعان كقانكنػان بناءن 
كالتي يككف عمى  ،إصدار األمر عمى عريضةالمتعمقة ب اإلجراءات مف نفس القانكف التي بينت

طالب األمر اتخاذىا لمحصكؿ عميو مف الجية المختصة بإصداره، كتسمـ في اليـك التالي 
كبالقياس عمى اآلثار ، (ُ)لصدكره عمى األكثر صكرة لطالب األمر مؤشران عمييا بذلؾ التسميـ

األمر بتنفيذ  تقديـ طمب إصدار فإنو يترتب عمى األكامر عمى العرائضالمترتبة عمى صدكر 
منح القكة التي أىميا  مجمكعة مف اآلثار المكضكعية هصدكر  كعمى رفضو أك حكـ التحكيـ

لى جانب مكعة مف مجيا التنفيذية ليذا الحكـ كحيازتو ليا ككضع الصيغة التنفيذية عميو، كا 
متمثمةن في إمكانية الطعف عميو بطريؽ  أك رفض طمبو ألمر بالتنفيذصدكر ااآلثار اإلجرائية ل

 في حاالت محددةك  بالنسبة لممنفذ ضده كمف رفضو بالنسبة لطالب التنفيذ إصداره التظمـ مف
ؾ لحكـ المحكـ الصادر بشأنو ذل إمكانية مباشرة إجراءات التنفيذ الجبرملييا مضافا إ –

 :بشيء مف التفصيؿ عمى النحك اآلتي اآلثارسنقـك ببياف تمؾ  فإنناذلؾ  كألىمية األمر،
 :: منح األمر بالتنفيذ لحكم التحكيم والتظمم منو: )القوة التنفيذية لحكم التحكيم(أولً 

تتطمب معظـ التشريعات كمنيا التشريع اليمني لتنفيذ أحكاـ التحكيـ أيان كانت صفتيا بعد 
ضده صدكر  نفذكاعتبارىا نيائية كقابمة لمتنفيذ إذا لـ يتـ تنفيذىا اختياريان بكاسطة الم صدكرىا

، كأف يككف ليذه المختصة مف الجية الرسميةبالتنفيذ األمر  ، كأف يصدر(ِ)أمران بتنفيذىا
، كيرجع سبب ذلؾ إلى أف حكـ المحكـ ال يصمح بذاتو (ّ)الجية صبلحية إصدار ىذا األمر

نما يمـز ألف يككف كذلؾ (ْ)سندان تنفيذيان كما ىك الحاؿ في األحكاـ القضائيةأف يككف  ، كا 
تنفيذيان آخر مضافػان  سندان  مرصدكر أمران بتنفيذه مف الجية القضائية المختصة ليككف ىذا األ

 ، كبمقتضى ىذيف السنديف نككف أماـ سند (ٓ)حكـ التحكيـالمتمثؿ بإلى السند األصمي 
، (ٔ)متنفيذ الجبرم، كليذا يصؼ الفقياء حكـ المحكميف بأنو سند تنفيذم مركبتنفيذم قابؿ ل

                                  
تسمـ صكرة األمر لمطالب مؤشرنا عمييا بو في اليـك التالي لصدكره عمى »( مرافعات يمني عمى أف: َِٓ( تنص المادة )ُ)

 «. األكثر
 سكندرية،اإل ( د. عمي عكض حسف، التحكيـ االختيارم كاإلجبارم في المنازعات المدنية كالتجارية، دار الفكر الجامعي،ِ)

 .ٓٔـ، صََِْ
 . ّْٔـ، صََِّعماف،( د. محمد حساـ عمياف، الرقابة القضائية عمى التحكيـ في القانكف األردني، جامعة آؿ البيت،ّ)
جراءات التنفيذ، ط ْ) ، َُٓـ، صَُٖٗ، ، بدكف دار كمكاف نشرِ( د. عبد العزيز خميؿ، قكاعد كا  ، د. عبد المنعـ زمـز

، اإلجراءات التحفظية كا  .ٗٗـ، صَُِّ، القاىرة، لكقتية قبؿ كأثناء كبعد إنيا خصكمة التحكيـ، دار النيضة العربيةزمـز
 .ٔٔصبدكف تاريخ، ( د. سمطاف الشجيفي، الرقابة القضائية عمى الحكـ التحكيمي، مكتبة خالد بف الكليد، صنعاء، ٓ)
د. آماؿ الفزايرم، دكر قضاء الدكلة كمكاعيد  ،ْٓ، صمرجع سابؽ( د. عزمي عبد الفتاح، قكاعد التنفيذ الجبرم، ٔ)

د. إبراىيـ محمد  :كانظر ،ُُٕـ. صُٕٕٗاإلسكندرية، جامعة حقكؽ، دكتكراه مقدمة إلى كمية الالمرافعات، رسالة 
 . ٖٗصبدكف تاريخ، الشرفي، الكجيز في شرح قانكف المرافعات اليمني، مركز كمنشكرات مكتبة الصادؽ. صنعاء، 
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 .(ُ)كيصبح حكـ التحكيـ بصدكر األمر بتنفيذه متمتعان بالقكة التنفيذية كحائزنا ليا
 صػدكر األمػر بتنفيػذ عنػد قبكلػو األمػر بتنفيػذ حكػـ التحكػيـ إصػداريترتب عمػى قبػكؿ طمػب ك 

يصػػبح ىػػذا الحكػػـ متمتعػػان بػػالقكة  كبالترتيػػب عميػػو، (ِ)ككضػػع الصػػيغة التنفيذيػػة عميػػو ذلػػؾ الحكػػـ
، كذلػؾ ألف األمػر بالتنفيػذ يعتبػر منشئػػان لمقػكة التنفيذيػة لحكػـ التحكػيـ (ّ)التنفيذية التي كػاف يفتقرىػا

كػػػـ تمتػػػع حب، ك (ْ)قضػػػائيالحكػػػـ الكيكػػػكف شػػػأف ىػػػذه القػػػكة التنفيذيػػػة شػػػأف القػػػكة التػػػي يتمتػػػع بيػػػا 
المحكمػػيف بػػالقكة التنفيذيػػة فإنػػو يصػػبح عمػػبلن مػػف األعمػػاؿ التػػي يعطييػػا المشػػرع كصػػؼ السػػندات 

صػػدكر أمػػر التنفيػػذ  التنفيذيػػة التػػي تمكػػف صػػاحب الشػػأف مػػف تنفيػػذ حكػػـ التحكػػيـ جبػػرنا، كذلػػؾ بعػػد
 ، كفػػي جميػػع األحػػكاؿ فإنػػو الى الحكػػـ المػػراد تنفيػػذهكضػػع الصػػيغة التنفيذيػػة عمػػكبعػػد  عمػػى طمبػػو

كمػػف كضػػع الصػػيغة التنفيذيػػة  ،يجػػكز إجػػراء التنفيػػذ الجبػػرم بمقتضػػى حكػػـ خػػاؿ مػػف ىػػذا األمػػر
 - لمتنفيػذ فقػط ة الحكػـ، كال يقصد مف ذلؾ أف تعتبر دلػيبلن مسػتقبلن عمػى صػبلحيكتذييمو بيا عميو
نمػػا  ، كيػػتـ (ٓ)لمتنفيػػذ كقػػاببلن  صػػالحان  ان سػػند صػػبحأو ، كبأنػػعمػػى قابميػػة الحكػػـ لمتنفيػػذ الجبػػرم دلػػيبلن كا 

كتسػػمى ىػػذه الصػػكرة  ،حكػػـ التحكػػيـ مػػذيبلن بالصػػيغة التنفيذيػػة لصػػاحب الشػػأفمػػف تسػػميـ صػػكرة 
، (ٔ)"بالصػكرة التنفيذيػة لمحكػـ" كيظػؿ السػند األصػؿ "حكػـ التحكػيـ" لػدل المحكمػة المختصػة بػػذلؾ

التنفيذيػة،  الصػيغة عمػى مؿتكتعتبر الصكرة التنفيذية ىي السند التنفيذم ذاتو كتزيد عميو بأنيػا تشػ
كحيثمػػا أكدع كتؤخػػذ منػػو صػػكرة تكضػػع عمييػػا  ،يبقػػى حيػػث ىػػك حكػػـ التحكػػيـكبػػذلؾ فػػإف أصػػؿ 

مػػف لصػػاحب الحػػؽ فػػي إجػػراءات التنفيػػذ أك باعتبػػاره  ،طالػػب التنفيػػذالصػػيغة التنفيذيػػة كتسػػمـ إلػػى 
 .(ٖ)، كتسمى ىذه الصكرة بالصكرة التنفيذية لمحكـ(ٕ)يقـك مقامو شرعنا كقانكنػان 

المكجػػػػػكد بالمحكمػػػػػة المختصػػػػػة ك بػػػػػإجراءات التنفيػػػػػذ قاضػػػػػي التنفيػػػػػذ المخػػػػػتص  كيخػػػػػتص
رئيسػػيا  ىلتنفيػػذ لػػدل ىػػذه المحكمػػة أك لػػـ يتػػكلبا مخػػتص ، فػػإذا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ قػػاض(ٗ)بالتنفيػػذ

                                  
جراءات التنفيذ الجبرم كفقان لقانكف المرافعات، ( د. عبد اُ)  . َِّ، صمرجع سابؽلكريـ الطير، د. عادؿ النجار، قكاعد كا 
، حيث أشار ّٗٗ، ص، بدكف تاريخدار النيضة العربية، القاىرة ( د. عصاـ الديف القصبي، القانكف الدكلي الخاص المصرم،ِ)

عندما يراجع  -قاضي التنفيذ -التي تأخذ بنظاـ الرقابة، كىي أف القاضي الكطني سيادتو أف ىناؾ نتيجة أساسية مشتركة بيف الدكؿ
 الحكـ األجنبي فإنو ال يبقى لو بعد ذلؾ سكل األمر بتنفيذه كفقػنا لؤلساليب كاإلجراءات المنصكص عمييا في قانكنو.

 . َّٗـ، صََِٕ، ، القاىرة( د. عيد محمد القصاص، حكـ التحكيـ، دار النيضة العربيةّ)
بدكف تاريخ،  ،ٕطالقاىرة، ، دار النيضة العربية، ِ( د. عز الديف عبداهلل، القانكف الدكلي الداخمي الخاص، جْ)

 .ِٓٗص
 .ِّٔ( د. فتحي كالي، التحكيـ، مرجع سابؽ، صٓ)
خبلؿ  ( حيث تكجب معظـ التشريعات كمنيا التشريع اليمني عمى ىيئة التحكيـ أف تحرر نسخة أخرل لحكـ التحكيـٔ)
 التالية لصدكره لتحقيؽ مثؿ ىذا الغرض حسب ما بينا فيما سبؽ. يكمان  َّاؿ
كال تسمـ الصكرة التنفيذية إال لذم الشأف أك مف حؿ محمو شرعنا »... ( مرافعات يمني عمى أنو: ِّٗ( تنص المادة )ٕ)

 . ّْٔص بدكف تاريخ، الكليد، صنعاء،، د. عبد الكريـ الثبليا، تنفيذ األحكاـ األجنبية، مكتبة خالد بف «كقانكنػنا
 .ِٓٓـ ، صُٖٔٗ( أ. د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، أصكؿ المرافعات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ٖ)
 .ْْ، ص، بدكف تاريخ( د. حسف مصطفى، قاضي التنفيذ عممنا كعمبلن، منشأة المعارؼ، اإلسكندريةٗ)
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 المختصػػة أصػػبلن  التنفيػػذ فػػإف ليػػذه المحكمػػة أف تنيػػب قاضػػي التنفيػػذ لػػدل المحكمػػة االبتدائيػػة
أك رئيسػػػيا بتنفيػػػذ الحكػػػـ كاتخػػػاذ القػػػرارات كاألكامػػػر الكفيمػػػة بالتنفيػػػذ كالفصػػػؿ فػػػي  بنظػػػر النػػػزاع

 بػػػذلؾ فػػػإف القاضػػػي المخػػػتص بالتنفيػػػذ يجػػػد ، كُ()المنازعػػػات التػػػي قػػػد تثػػػكر أثنػػػاء عمميػػػة التنفيػػػذ
كيجػػرم التنفيػػذ الجبػػرم  ،أساسػػو التشػػريعي فػػي القكاعػػد العامػػة المكجػػكدة كالمقػػررة بقػػكانيف المرافعػػات

حيػػث يكػػكف لػػو  - لحكػـػ التحكػػيـ فػػي التشػػريع اليمنػػي ضػػمف االختصػػاص الػػكظيفي لقاضػػي التنفيػػذ
ف لـػ يكػػف ىػػك مػػف أصػدر األمػػر بػػو إذا مػا كػػاف الحكػـػ مشػػمكالن  ، كخاصػػةن ِ()اإلشػراؼ عمػػى التنفيػػذ كا 

كض عميػػو الطمػػب أك كالػػذم يخػػكؿ لػػرئيس المحكمػػة المختصػػة أك المستشػػار المعػػر  ،بالتنفيػػذ المعجػػؿ
 .ّ()في الحكـ أف يأمر بتذييمو بالصيغة التنفيذية بالبطبلف الطعف
 :"الصيغة التنفيذية لمحكم": الشكل القانوني لمقوة التنفيذية ثانياً 

يقصد بالصيغة التنفيذية أنيا: األمػر الػداؿ فػي عباراتػو التشػريعية الصػادر بكاسػطة المحكمػة 
إلػى السػمطة المختصػة بػإجراءات تنفيػذ السػند التنفيػذم جبػران كلػك  يػافيالمختصة أك قاضي التنفيػذ 

اقتضػػى األمػػر اسػػتعماؿ القػػكة الجبريػػة، كتعتبػػر ىػػذه الصػػيغة ثابتػػة بنصػػيا فػػي معظػػـ التشػػريعات 
( مػػػف قػػػػانكف ِّٕمنيػػػا التشػػػريع اليمنػػػي الػػػذم بػػػيف فػػػي المػػػادة رقػػػـ )التػػػي ك  ،كالقػػػكانيف المقارنػػػة

تكػػكف الصػػيغة التنفيذيػػة عمػػى "نفيذيػػة كبػػنص صػػريح جػػاء فيػػو: المرافعػػات المقصػػكد بالصػػيغة الت
النحػػك اآلتػػي: بقػػكة الشػػرع كالقػػانكف فػػإف السػػمطة القضػػائية تقػػرر فػػرض ىػػذا السػػند التنفيػػذم جبػػرنا 
كعمى السمطة العامة أف تعيف عمػى إجرائػو كلػك باسػتعماؿ القػكة المسػمحة متػى طمػب منيػا قاضػي 

يصػػػبح  الصػػادر بتنفيػػػذه تنفيذيػػة عمػػػى الحكػػـ تنفيػػػذان لؤلمػػػر، كبكضػػع ىػػػذه الصػػػيغة ال"التنفيػػذ ذلػػػؾ
األمػػر ىػػذا جػػزءان مكمػػبلن لحكػػـ التحكػػيـ كال يػػرد عميػػو السػػقكط إال مػػع ذلػػؾ الحكػػـ كبانقضػػاء مػػدة 

 التقادـ لمحؽ الثابت في الحكـ نفسو.
ان ف القػػكة التنفيذيػػة تعتبػػر عنصػػرنا فػػي السػػند التحكيمػػي التنفيػػذم باعتبػػاره نكعػػان قائمػػا  حيػػث ك 

بذاتػو فػي جػػنس السػند التنفيػذم، فإنػػو مػف المسػمـ بػػو أنيػا تخضػع لقكاعػػد خاصػة كردت ضػػمف 
نظاـ التحكيـ االختيارم أك اإلجبارم، كىػذا ال ينفػي خضػكع تمػؾ القػكة التنفيذيػة لمقكاعػد العامػة 
مػػا لػػـ يػػرد بػػذلؾ نػػص آخػػر يخضػػعيا لمقكاعػػػد العامػػة المتبعػػة فػػي نظػػاـ القػػكة التنفيذيػػة لمسػػػند 

                                  
كبما ىك  إصداره( كالتي منيا منازعة التنفيذ المتمثمة بالتظمـ المقدـ إلى المحكمة مصدرة أمر التنفيذ أك الرافضة لطمب ُ)

 حتى يتـ الفصؿ فيو بحكـ تنفيذم غير قابؿ لمطعف عميو إال باالستئناؼ. ،متعمؽ بيا مف إجراءات
لؾ فإنو قد يصدر األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ مف قاضي ، كتطبيقػان لذُُٓ( د. خالد مييكب العسمي، مرجع سابؽ، صِ)

التنفيذ المكجكد بالمحكمة االستئنافية أك مف رئيسيا أك مف ينيبو، كيقكـ بالتنفيذ كاإلشراؼ عميو قاضي التنفيذ المكجكد 
عركؼ كالمقرر بالمحكمة االبتدائية التي يقع التنفيذ ضمف اختصاصيا، أك رئيس ىذه المحكمة ضمف التسمسؿ الكظيفي الم

في تشريعات السمطة القضائية، كليذا القاضي األخير إصدار القرارات كاألكامر المتعمقة بالتنفيذ كالفصؿ في كؿ المنازعات 
 التي تثكر بشأنو. 

ـ، ََِٕ، ، بدكف دار كمكاف نشرّ( د. عز الديف الديناصكرم، كحامد عكاز، القضاء المستعجؿ كقضاء التنفيذ، جّ)
 .ُُٕصدكف ناشر، 
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رائي، كبذلؾ فإنو يمكف القكؿ بأف القػكة التنفيذيػة لحكػـ التحكػيـ ىػي أسػاس تنفيػذه جبػران إذا اإلج
امتنع الممتـز فيو عف التنفيػذ طكاعيػة، كبالتػالي فإنػو ال يجػكز التنفيػذ الجبػرم لحكػـ التحكػيـ إال 
 إذا كػػػاف ذا قػػػكة تنفيذيػػػة، كتبػػػرز أىميتيػػػا مػػػف حيػػػث أنيػػػا ىػػػي التػػػي تجعػػػؿ ىػػػذا السػػػند مفترضػػػان 

 ضركريان ككافيان لمتنفيذ الجبرم بصرؼ النظر عف كجكد الحؽ المكضكعي.
كلػذلؾ فػإف القػانكف قػػد خػص ىػذه القػػكة بشػكؿ قػانكني يميزىػػا لػيس فقػط عػػف غيرىػا مػف قػػكل 

نما عف السند التحكيمي ذاتو ،أحكاـ التحكيـ  ،(ُ)دان منفػر  ان ال سػند ان مركبػ ان سػند باعتبػاره كمػا ذكرنػا كا 
كالػذم  ،حكػـ التحكػيـ كقاعػدة عامػةفػي كبذلؾ الشكؿ القانكني الذم أعطاه القػانكف لمقػكة التنفيذيػة 

سػكاءن كػاف ك جعؿ منو شكبلن كاحدان ليػا كاعتبرىػا ىػي الشػكؿ القػانكني لمقػكة التنفيذيػة لحكػـ التحكػيـ 
قضػػػائي أك العمػػػؿ حكػػػـ التحكػػػيـ عػػف األمػػػر الكال يختمػػػؼ التنفيػػذ اختياريػػػان أك كػػػاف التنفيػػػذ جبريػػان، 

التكثيقي مػف حيػث شػكؿ القػكة التنفيذيػة لكػؿ، منيػا، كذلػؾ لكػكف القاعػدة العامػة تقضػي بػأف لؤلمػر 
ذلػػؾ الشػػكؿ ىػػك الصػػيغة أف ك  ،القضػػائي كلمعمػػؿ التػػكثيقي شػػكبلن قانكنيػػان كاحػػدان فػػي قكتػػو التنفيذيػػة

 .(ِ)لؤلحكاـ التنفيذية
 : شرط إعمال القوة التنفيذية:ثالثاً 

في تنفيذ السند التنفيذم ىك تنفيذه اختياريان كطكاعية ال تنفيػذه جبػران، ممػا يعنػي أف األصؿ 
، كمػا يعنػي أف ىػذه القػكة ال تنشػط إال إذا (ّ)قكتو التنفيذية الجبريػة ىػي بطبيعتيػا قػكة احتياطيػة

طمػػب  امتنػػع الممتػػـز فػػي السػػند عػػف تنفيػػذه اختياريػػان كطكاعيػػة، أم أف ىػػذا االمتنػػاع ىػػك شػػرط
عماؿ القكة التنفيذيةك  األمر بالتنفيذ ارإصد ، كألف شػرط امتنػاع (ْ)ككضعيا عمى حكػـ التحكػيـ ا 

الممتػػـز فػػي السػػند التنفيػػذم عػػف تنفيػػذه اختياريػػان ىػػك شػػرط ضػػركرم إلعمػػاؿ القػػكة التنفيذيػػة فقػػد 

                                  
بدكف ، دار النيضة العربية، القاىرة، ِ( د. عبد الحميد أبك ىيؼ، طرؽ التنفيذ كالتحفظ في المكاد المدنية كالتجارية، ط.ُ)

 .َٕصتاريخ، 
( كعمى رغـ اختبلؼ الحكـ التحكيمي عف الحكـ القضائي مف حيث شكؿ الصيغة التنفيذية فييما فإف األمر بالتنفيذ قد ِ)

التنفيذية بالنسبة ألحكاـ التحكيـ، أما كظيفتو فيي رفع مسكدة الحكـ القضائي إلى مصاؼ السندات يغني عف الصيغة 
التنفيذية رغـ أف ىذه المسكدة ليست صكرة مف صكر الحكـ القضائي، كاألمر بالتنفيذ لمحكـ القضائي بمكجب مسكدتو 

يعد مف األكامر التنفيذية المتعمقة مباشرة بالسندات  يختمؼ تمامنا عف األمر بالتنفيذ لحكـ التحكيـ برغـ أف ىذا األخير
التنفيذية، كذلؾ ألف ىذا األمر األخير يعد جزءنا مف السند اإلجرائي كليس جزءنا مف قكتو التنفيذية، كبالتالي فإف المسمـ بو 

ـ إلى مصاؼ السندات ىك أف ىذا األمر ال يغني عف كضع الصيغة التنفيذية في الحكـ، أما كظيفتو فيي رفع حكـ التحكي
اإلجرائية مف حيث العمكمية، كبذلؾ فإف الصيغة التنفيذية ىي القكة التنفيذية لحكـ التحكيـ، كىي في أحد تعريفاتيا تعتبر 
بلن عبارات التشريع ذاتو، مما يعني أف لمقكة التنفيذية لحكـ التحكيـ شكبلن تشريعيِّا، ال شكبلن قضائيِّا كال شكبلن اتفاقيِّا كال شك

إداريِّا، كىك ما يعني أف مضمكف الصيغة التنفيذية ىك كاجب قانكني بالتنفيذ، كما يعني أف كؿ سند تحكيمي يحتاج إلى 
النمر، قكانيف  أمينة كظيفي يقع عمى عاتؽ المحضريف. د.كاجب قانكني بالتنفيذ كشكؿ لقكتو التنفيذية ال ككاجب 
 .ِْـ، صُِٖٗالمرافعات، الكتاب الثالث، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

 .ُّٔص بدكف تاريخ، ( د. محمد مرغـ، بدء السير في إجراءات التنفيذ، مكتبة الصادؽ، صنعاء،ّ)
 .ُُِـ، صََِٕإجراءات كطرؽ التنفيذ، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  ( د. أحمد أبك الكفا،ْ)
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، كأف عمػى طالػب (ُ)هتنفيػذقبػؿ البػدء ب لمحكػـ أكجب المشرع اليمني لزـك اتخػاذ مقػدمات التنفيػذ
 رقػػـ ادك كىػػك مػػا أكدتػػو المػػ التنفيػػذ القيػػاـ باتخػػاذ مقػػدمات التنفيػػذ قبػػؿ بػػدء السػػير فػػي إجراءاتػػو،

، (ّ)كىػػػػك مػػػا تقػػػػرره العديػػػد مػػػػف التشػػػريعات المقارنػػػػة، (ِ)مرافعػػػاتمػػػف قػػػػانكف ال( ُّّ، َّّ)
كبالتػػػالي فػػػإف القػػػانكف يبطػػػؿ التنفيػػػذ الجبػػػرم الػػػذم ال يسػػػبقو إعػػػبلف السػػػند التنفيػػػذم كالتكميػػػؼ 

، كيبطػػؿ الفقػػو التنفيػػذ الجبػػرم الػذم يجػػرم قبػػؿ مضػػي مػػدة اإلعػػبلف، ممػػا (ْ)بالتنفيػذ االختيػػارم
 يعني أنو ال يجكز إعماؿ القكة التنفيذية قبؿ مضي ميعاد التنفيذ االختيارم لمسند.

مف مقدمات التنفيذ كىك  في التشريع اليمني الصيغة التنفيذية لحكـ التحكيـال تعتبر ك 
ف كانت لـ تكضح صراحة ك  ،األخرلالعديد مف التشريعات  ذاتو في األمر التي  كيفيةالالتي كا 
حكاـ التحكيـ إال أنيا جعمت ذلؾ كفقػان لمقكاعد العامة ألتنفيذ ال إجراءاتفي البدء  يتـ بيا

التحكيـ يخضع لمقكاعد العامة في تنفيذ  لمتنفيذ، كبالتالي فإف البدء في إجراءات التنفيذ ألحكاـ
، بحيث يبطؿ التنفيذ ليا التي يكجب القانكف اتخاذىا قبؿ الشركع في التنفيذ الجبرمك  ،األحكاـ

جراءاتو إذا لـ تتخذ  جاءت في القانكف اليمني محددة عمى سبيؿ كالتي المقدمات،  تمؾكا 
إعبلف السند التنفيذم يتمثؿ في : اإلجراء األولكمتمثمة في إجراءيف ال ثالث ليما: ،(ٓ)الحصر

، حيث تقرر أف (ٔ)معظـ التشريعات مقرر لدل اإلجراءذا لممديف كتكميفو بالكفاء كالتنفيذ، كى
 كعميو الصيغة التنفيذية،  "التحكيـ حكـب" التنفيذم المتمثؿ يتـ اإلعبلف بصكرة مف السند

، كيتمثؿ (ٕ)فإذا أعمف المديف بسند خاؿ مف الصيغة التنفيذية فإف ىذا اإلعبلف ال يعتد بو

                                  
 .ِّّ( د. عبد الكريـ الطير، ك د. عادؿ النجار، التنفيذ، مرجع سابؽ، صُ)
( مرافعات عمى أنو: "يجب أف يسبؽ التنفيذ إعبلف السند التنفيذم لشخص المحكـك عميو أك َّّ( حيث تنص المادة )ِ)

ال كاف التنفيذ باطبلن، كيجب أف يشتمؿ اإلعبلف عمى بي المديف في مكطنو األصمي، اف بالمطمكب منو كتكميفو بالكفاء".. كا 
( مف نفس القانكف عمى أنو: "ال يجكز البدء في إجراءات التنفيذ الجبرم العادم إال بعد مضي )أسبكع( ُّّكتنص المادة )

 عمى األقؿ مف تاريخ إعبلف السند التنفيذم )كثبلثة أياـ( بالنسبة لمتنفيذ المعجؿ".
( مف قانكف المرافعات الذم يكجب أف يسبؽ إعماؿ القكة التنفيذية )تكميؼ ُ/ُِٖ) ( مثؿ التشريع المصرم في المادةّ)

( مرافعات مصرم المدة الزمنية ليذا اإلعبلف أك التكميؼ كذلؾ ِ/ُِٖالممتـز بالسند التنفيذم بتنفيذه اختيارنا( كتحدد المادة )
عمى أف يككف ىذا « ألقؿ مف إعبلف السند التنفيذمكال يجكز إجراء التنفيذ إال بعد مضي يـك عمى ا»... بنصيا اآلتي: 

التكميؼ بطريؽ اإلعبلف القضائي مع أك بعد إعبلف السند التنفيذم بما فيو مف قكة تنفيذية عمى شخص الممتـز فيو أك في 
تطبؽ القكاعد الخاصة »( التي تنص عمى أف: ُّٓمكطنو األصمي، كبنصكص مماثمة في التشريع السكرم في المادة )

 «. بالنفاذ المعجؿ عمى أحكاـ المحكميف
، كانظر المادة ْٕٖصمرجع سابؽ، ، كد. نجيب أحمد عبد اهلل الجبمي، ُٔٔ( د. أحمد أبك الكفا، مرجع سابؽ، صْ)
 ( مرافعات مصرم.ُِٖ( مرافعات يمني، كالمادة )َّّ)
مقدمات التنفيذ ىي إعبلف المنفذ ضده بسند التنفيذ المطمكب »( مرافعات يمني عمى أف: ُّٓتنص المادة رقـ ) ( حيثٓ)

 «.تنفيذه كتكميفو بالتنفيذ اختيارنا خبلؿ المدة المحددة قانكنػنا
 لـ نقؿ جميعيا. ( كالتشريع اليمني كنظيره المصرم، كالسكرم، كالمبناني، كاألردني، كالفرنسي، كمعظـ التشريعات إفٔ)
 .ُِٓ(، صَُـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، العدد )ََِٕ/ّ/ُٖىػ، جمسة ُِْٕ( لسنة َِْٕٗ( طعف مدني رقـ )ٕ)

 .ُِٓص
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، كىك في القانكف اليمني (ُ): في التكميؼ بالتنفيذ االختيارم كانقضاء ميعادهجراء الثانياإل
نما ىك  ،ثبلثة أياـ مف تاريخ اإلعبلف، كبذلؾ فإف األمر بالتنفيذ ليس مف مقدمات التنفيذ كا 

جراء ال غنى عنو لصبلحية التنفيذ لمحكـ المطمكب  دليؿ قاطع لتنفيذ السند التنفيذم  تنفيذهكا 
 .جبران 
 :أو من رفض طمب إصداره حكم التحكيم : التظمم من األمر الصادر بتنفيذرابعاً 

، فإنػو ال (ِ)كلػيس حكمػان فػي دعػكل ،ألف األمر بالتنفيذ في القانكف اليمني أمران عمى عريضة
يقبػػؿ الطعػػف فيػػو بػػأم طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطعػػف المقػػررة عمػػى األحكػػاـ القضػػائية، كذلػػؾ ألنػػو لػػيس 

فائدة عممية مف استخداـ تمؾ الطرؽ التي تخضع ليا األحكػاـ القضػائية ضػد األكامػر عمػى  ىناؾ
الػػتظمـ  طريػؽ ( مػػف قػانكف المرافعػػاتُِٓالعػرائض، كلػذلؾ فقػػد أتػاح المشػػرع اليمنػي فػػي المػادة )

، كيػتـ ذلػػؾ (ّ)مػف األمػر بالتنفيػذ كأجػازه لطالػػب األمػر عنػد رفػض طمبػو كلمػػف صػدر األمػر ضػده
، كيقػػػدـ الػػػتظمـ فػػػي التشػػػريع (ْ)تختمػػػؼ عػػػف إجػػػراءات الطعػػػف عمػػػى األحكػػػاـ القضػػػائيةبػػػإجراءات 

ال رفػػػض، كيكػػػكف القػػػرار الصػػػادر فػػػي الػػػتظمـ حكمػػػان  اليمنػػػي بتقريػػػر تػػػذكر فيػػػو أسػػػباب الػػػتظمـ كا 
يقضػػي فػػي الػػتظمـ إمػػا بتأييػػد األمػػر أك تعديمػػو أك  كالػػذم ،المحضػػة مصػػبكغان بالطبيعػػة القضػػائية

 ،(ٓ)لييػػا قػػاببلن لمطعػػف فيػػو إال باالسػػتئناؼ فقػػطإفػػي صػػفتو المشػػار  ىػػذا الحكػػـإلغائػػو، كال يكػػكف 
، كيسػػقط األمػػر بالتنفيػػذ فػػي (ٔ)كيسػػقط الحػػؽ فػػي الػػتظمـ بصػػدكر الحكػػـ فػػي الخصػػكمة األصػػمية

                                  
. كد. ُّٗ، صمرجع سابؽكضابط حجيتيا،  -( د. أحمد ماىر زغمكؿ، أعماؿ القاضي التي تحكز حجية األمر المقضيُ)

، كد. نجيب َّْ، ص، بدكف تاريخالقاىرة ،تنظيـ القضائي، دار النيضة العربيةمحمد عبد الخالؽ عمر، قانكف المرافعات كال
لمتنفيذ  ان ، حيث ال يجكز التنفيذ الجبرم كقاعدة عامة إال بعد انتياء المدة المحددة قانكنػُُّالجبمي، مرجع سابؽ، ص

االختيارم، كالتي تبدأ مف تاريخ إعبلف السند التنفيذم لممنفذ ضده، كتختمؼ مدة ىذا التنفيذ مف تشريع إلى آخر، فيي في 
القانكف المصرم يـك كاحد مف تاريخ اإلعبلف لممنفذ ضده المديف نفسو، كثمانية أياـ إذا كاف التنفيذ في مكاجية كرثة المديف أك 

ىي في القانكف اليمني ثبلثة أياـ مف تاريخ اإلعبلف لمسند بالنسبة لمتنفيذ المعجؿ، كسبعة أياـ في التنفيذ مف يقـك مقامو، ك 
 كاف ذلؾ في مكاجية المنفذ ضده أك في مكاجية الكرثة أك الممثؿ الشرعي كالقانكني لممنفذ ضده. الجبرم العادم، كسكاءن 

لـ ينصا صراحة عمى األمر بالتنفيذ مف عدمو، كبذلؾ فإنو إذا صح تكييؼ  ( كالمبلحظ أف القانكف اليمني الجديد كالقديـِ)
 أمر التنفيذ عمى أنو أمر عمى عريضة فإنو تطبؽ عميو األحكاـ العامة في ىذا النظاـ بشرط عدـ المساس بنظاـ التحكيـ. 

تظمـ إلى مصدر األمر أك لمف صدر األمر ضده أك مف رفض طمبو ال»( مرافعات يمني عمى أنو: ُِٓ( تنص المادة )ّ)
أك إلى المحكمة استقبلالن أك تبعنا لمدعكل األصمية خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ إعبلنو باألمر، أك رفض طمب األمر، بتقرير 
ال رفض قبكلو، كيحكـ بتأييد األمر أك تعديمو، أك بإلغائو، كيككف الحكـ في التظمـ قاببلن لمطعف  تذكر فيو أسباب التظمـ، كا 

، حيث تـ تعديؿ المادة «ستئناؼ طبقػنا لمقكاعد العامة، كيسقط الحؽ في التظمـ بصدكر الحكـ في الخصكمة األصميةفيو باال
حتى ال يظؿ الباب  ،ـ، كحددت مدة ميعاد رفع التظمـ بعشرة أياـ فقط كما رأيناََُِ( لسنة ِالمذككرة بالقانكف رقـ )

ا لمتظمـ دكف تحديد مكعد مضبكط.   مفتكحن
 .ّْٔصبدكف تاريخ، ( د. سعيد خالد عمي الشرعبي، المكجز في أصكؿ قانكف القضاء المدني، مكتبة الصادؽ، صنعاء، ْ)
، حيث أصبح الطعف في الحكـ الصادر في التظمـ مقصكرنا عمى ٓٓ( د. محمد مرغـ، التنفيذ، مرجع سابؽ، صٓ)

 ـ.ََُِ( لسنة ِة بالقانكف رقـ )االستئناؼ فقط، كذلؾ بمكجب التعديؿ الذم ادخؿ عمى ىذه الماد
 «.كيسقط الحؽ في التظمـ بصدكر الحكـ في الخصكمة األصمية»... ( مرافعات يمني عمى أف: ُِٓ( تنص المادة )ٔ)
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مػػا لػػـ يكػػف  (ُ)قػػانكف المرافعػػات اليمنػػي إذا لػػـ يقػػدـ لمتنفيػػذ خػػبلؿ عشػػريف يكمػػان مػػف تػػاريخ صػػدكره
، كمػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػإف سػػػػقكط األمػػػػر ال يمنػػػػع مػػػػف (ِ)ه مػػػػف السػػػػقكط بػػػػنص خػػػػاصالقػػػػانكف قػػػػد اسػػػػتثنا
   .(ّ)بتنفيذ حكـ التحكيـ استصدار أمر جديد

كتطبيقػػػان لػػذلؾ فقػػد قضػػت المحكمػػة العميػػا اليمنيػػة بأنػػو ال يجػػكز لمطػػاعف فػػي القػػرار التنفيػػذم 
، كقػػد حػػدد المشػػرع اليمنػػي ثػػبلث جيػػات (ْ)المجادلػػة فيمػػا قضػػى بػػو السػػند التنفيػػذم المػػراد تنفيػػذه

كػػػاف صػػػادران بالتنفيػػػذ أك بػػػالرفض لطمػػػب  سػػػكاءن يرفػػػع أك يقػػػدـ إلييػػػا الػػػتظمـ مػػػف األمػػػر الصػػػادر 
 والجيـة: إلػى مػف صػدر األمػر منػو كيسػمى اآلمػر أك القاضػي اآلمػر، الجية األولى، (ٓ)إصػداره
 والجيـــةبنظػػػر النػػػزاع التػػػي يجػػػرم التنفيػػػذ فػػػي دائرتيػػػا،  أصػػػبلن  : إلػػػى المحكمػػػة المختصػػػةالثانيـــة
، كىػػك مػػا (ٔ): إلػػى الجيػػة التػػي رفعػػت الػػدعكل األصػػمية أماميػػا أم تبعػػان لمػػدعكل األصػػميةالثالثــة

يتفؽ فيو التشريع اليمني مع التشريع المصرم، إال أف مكقؼ المشرع اليمني مػف جػكاز الحػؽ فػي 
كقػػؼ المشػػرع المصػػرم الػػذم لػػـ يجػػز الػػتظمـ مػػف األمػػر الػػتظمـ مػػف األمػػر بالتنفيػػذ يختمػػؼ عػػف م

الصػػادر إال فػػي حالػػة الػػرفض لطمػػب إصػػداره فقػػط، أمػػا المشػػرع اليمنػػي فإنػػو يجيػػز ذلػػؾ فػػي كػػبل 
فػي الحالػة  األطػراؼ، كيكػكف رهاصػدإالحالتيف: أم في حالة صدكره بالتنفيػذ، أك فػي حالػة رفػض 

لػػة الثانيػػة: يضػػاؼ إلػػى المنفػػذ ضػػده المحكمػػة األكلػػى ىػػـ: طالػػب التنفيػػذ كالمنفػػذ ضػػده، كفػػي الحا
 التي قضت برفض الطمب.

 املطلب الجاىٕ
 يف الكاىٌْ الٔنين إجساٛات ّطسم تيفٔر أحهاو التحهٔه

في القانكف  تنفيذه ككسائؿ بتنفيذ حكـ التحكيـ كطرؽ اإلجراءات المتعمقةببياف  سنقـك
  النحك اآلتي:عمى  تقسيمنا ليذا المطمب في فرعيف مف خبلؿ اليمني

 ولالفرع األ 
  تنفيذ أحكام التحكيموسائل طرق و 

( مف قانكف التحكيـ الشركط البلزمة لمتنفيذ العممي لحكـ َٔـكضح المشرع اليمني في )
التحكيـ، كاعتبر ذلؾ أثران مف اآلثار المترتبة عمى صدكر األمر بالتنفيذ لمحكـ ككضع الصيغة 

                                  
يسقط األمر الصادر عمى عريضة إذا لـ يقدـ لمتنفيذ خبلؿ عشريف »( مرافعات يمني عمى أف: ِِٓالمادة ) ( تنصُ)

 «. يكمنا مف تاريخ صدكره، إال ما استثني بنص خاص، كال يمنع سقكط األمر مف استصدار أمر جديد
األمر ال يخضع »يمني عمى أف:  ( مرافعاتُِٔ( كاألمر الصادر بتقدير نفقات المحاكمة، حيث نصت المادة رقـ )ِ)

 .ُُٕ، راجع: د. إبراىيـ الشرفي، قانكف المرافعات، مرجع سابؽ، ص«لمسقكط المقرر لؤلكامر عمى العرائض
 .ِِِ( د. عبد الكريـ الطير، د. عادؿ النجار،  مرجع سابؽ، صّ)
 .ِٕٕ(، صَُـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، العدد )ََِٕ/ّ/ُِىػ، جمسة ُِْٕ( لسنة ُِّْٕمدني رقـ ) ( طعفْ)

 .ِٕٕص
 . ِٕ، صمرجع سابؽ( د. خالد مييكب العسمي، اختصاصات قاضي التنفيذ، ٓ)
 ( مرافعات يمني.ُِٓ( كىك ما تقرره المادة )ٔ)
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، كبمكجبو تتـ مباشرة إجراءات (ُ)التظمـ منو أك صدكر قرار فيوالتنفيذية عميو كبعد انقضاء فترة 
التنفيذ عمميان ليذا الحكـ أيان كانت صفتو كبالطرؽ المحددة قانكنػان، كتتخذ إجراءات تنفيذ أحكاـ 
التحكيـ الكطنية كالتجارية الدكلية كاألجنبية عند مباشرتيا عدة أنكاع مف طرؽ التنفيذ المحددة 

ا: التنفيذ االختيارم ألحكاـ التحكيـ كالذم يجب أف يتـ التنفيذ بكاسطتو قبؿ الشركع قانكنػان، أحدى
في مباشرة النكع اآلخر مف التنفيذ: كىك التنفيذ الجبرم لتمؾ األحكاـ كالذم يتخذ ىك اآلخر عدة 
لى جانب ىذيف  صكر كأشكاؿ، حيث يمكف مباشرتو بأكثر مف طريقة عند تطبيؽ إجراءاتو، كا 

يكجد نكع ثالث لمتنفيذ يطمؽ عميو النفاذ المباشر لؤلحكاـ، كيعتمد المشرع اليمني في  النكعيف
تنفيذ أحكاـ التحكيـ عمى نظاـ األمر بالتنفيذ بما يكتنفو مف طرؽ كأساليب لتنفيذ ىذه األحكاـ، 

 . (ِ)كيقرر أسمكب الرقابة الشكمية عمى أحكاـ التحكيـ عند تنفيذىا
ر التنفيذ كطرؽ كأساليب مباشرتو عمى حكـ التحكيـ التجارم كنظران لتعدد أنكاع كصك 

الدكلي أك األجنبي في القانكف اليمني كاختبلفيا عف الطرؽ المقررة لتنفيذ الحكـ الداخمي أك 
الكطني فإننا سنحاكؿ بياف أنكاع كطرؽ التنفيذ ألحكاـ التحكيـ الكطنية في التشريع اليمني، ثـ 

ذ لحكـ التحكيـ األجنبي في ىذا القانكف في حالة كجكد اتفاقية نتطرؽ إلى بياف طرؽ التنفي
دكلية تككف اليمف أحد األعضاء فييا، كفي حالة عدـ كجكد اتفاقية دكلية أك معاىدة ثنائية 

 ترتبط اليمف بيا كال تعتبر أحد األطراؼ فييا، كذلؾ مف خبلؿ اآلتي: 
  :: طرق وأساليب التنفيذ ألحكام التحكيم في التشريعات القانونية والتفاقيةأولً 

األصػػؿ العػػاـ فػػي طػػرؽ التنفيػػذ ألحكػػاـ التحكػػيـ ىػػك التنفيػػذ االختيػػارم الػػذم يقتضػػي تنفيػػذ 
الحكػػـ مػػػف ًقبىػػؿ المحكػػػـك ضػػده اختياريػػػان بػػدكف تػػػدخؿ القضػػاء، فػػػإذا امتنػػع عػػػف التنفيػػذ لمحكػػػـ 

التنفيػػذ الجبػػرم لػػػذلؾ الحكػػـ بكاسػػطة القضػػاء، كمػػا أف النفػػاذ المباشػػػر أك اختياريػػان جػػاز إيقػػاع 
كذلػؾ فػي حػاالت محػددة  ،التنفيذ المعجؿ بقكة القػانكف يعتبػر طريقػػان آخػر لتنفيػذ أحكػاـ التحكػيـ

عمػػى سػػػبيؿ الحصػػر، كبصػػػفة عامػػػة فػػإف تنفيػػػذ أحكػػاـ التحكػػػيـ يػػػتـ بكاسػػطة ىػػػذه الطػػػرؽ دكف 
بأم حاؿ مف األحكاؿ، إال في تمؾ األحكاـ المنظمػة باالتفاقيػات  غيرىا كال يجكز الخركج عنيا

لمػػا تقتضػػيو كتقػػػرره أحكػػاـ كقكاعػػد تمػػػؾ  كالدكليػػة التػػػي يػػتـ تنفيػػذىا كفقػػػان  اإلقميميػػةكالمعاىػػدات 
االتفاقيات، كحكـ التحكيـ األجنبي كأحكاـ التحكيـ التجارية الدكلية، كالتحكػيـ المؤسسػي بشػكؿ 

 عاـ.
 :العامة لتنفيذ أحكام التحكيم في القانون اليمني: الطرق ثانياً 
 الطريقة األولى: ) التنفيذ بدون تدخل القضاء( )التنفيذ الختياري لحكم التحكيم(:-

كىػػي الطريقػػة المقػػررة فػػي جميػػع التشػػريعات كالقػػكانيف كاألنظمػػة كالتػػي تفتػػرض أف يكػػكف التنفيػػذ 

                                  
 ، كالمقصكد ىنا قرار في التظمـ.ُٓـ، صََِٕ، ّط القاىرة، النيضة العربية،( د. أحمد ىاني مختار، مكجز منازعات التنفيذ، دار ُ)
 .ُِِـ، صََِْ( د. مطير عبده الشميرم، إجراءات التنفيذ الجبرم في القانكف اليمني، إيكاء لمخدمات المعرفية، صنعاء، ِ)
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التنفيػػػػذ: األكؿ: ىػػػػك التنفيػػػػذ االختيػػػػارم  ألحكػػػػاـ التحكػػػػيـ أيػػػػان كانػػػػت صػػػػفتيا بإحػػػػدل نػػػػكعيف مػػػػف
لؤلحكاـ، كالثاني: ىك التنفيذ الجبرم، كيتخذ األخيػر إحػدل صػكرتيف أك طػريقتيف لمتنفيػذ: أحػدىا: 
النفػػاذ الجبػػرم العػػادم لؤلحكػػاـ، كاألخػػرل: النفػػاذ المعجػػؿ لؤلحكػػاـ، كيتحقػػؽ التنفيػػذ بيػػذه الطػػرؽ 

، ككػذلؾ (ُ)ف الػيمف أك بمػد التنفيػذ أحػد األطػراؼ فييػاعند عدـ كجكد اتفاقيػة دكليػة أك إقميميػة تكػك 
 عندما يتعمؽ األمر بتنفيذ األحكاـ الداخمية أك الكطنية.

 الطريقة الثانية: ) التنفيذ بواسطة القضاء ( )التنفيذ الجبري لحكم التحكيم(:-
حػػد حيػػث يتبػػع فػػي طريقػػة تنفيػػذ أحكػػاـ التحكػػيـ أيػػان كانػػت صػػفتيا بكاسػػطة القضػػاء الػػكطني أ 

نظامي التنفيذ المتبعيف كالسائديف في معظػـ التشػريعات كالقػكانيف كاألنظمػة الكطنيػة تجػاه تنفيػذ 
 :(ّ)، كتأخذ ىذه الطريقة في التشريع اليمني أحد أسمكبيف ىما(ِ)أحكاـ التحكيـ

 األسموب األول: التنفيذ العادي لحكم التحكيم )التنفيذ العادي(: 
التنفيذ لحكـ التحكيـ كفقػان ليذا األسمكب أف يككف الحكـ نيائيِّا، كيككف حكـ  كيقتضي

 التحكيـ نيائينا في الحاالت اآلتية: 
 إذا كاف ال يقبؿ الطعف عميو باالستئناؼ أك )بدعكل البطبلف( ألم سبب مف األسباب. -ُ
إجرائيػان يجػكز  إذا اتفؽ أطراؼ التحكيـ عمػى ذلػؾ، ألف الطعػف باالسػتئناؼ باعتبػاره حقػػان  -ِ

 النزكؿ عنو باإلرادة المنفردة أك باالتفاؽ.
في حالة التحكيـ بالصمح، كالتحكيـ بالصمح ىك إعفاء المحكـ مف التقيد بقكاعػد القػانكف  -ّ

المكضكعية، أم إعطاء المحكـ سمطة كاسعة في حؿ النزاع، كبالتالي فإف حكـ المحكـ 
 يِّا.يككف غير قابؿ لمطعف باالستئناؼ، كيككف نيائ

يكػػكف حكػػـ المحكػػـ نيائيػػان كقػػاببلن لمتنفيػػذ بعػػد انقضػػاء ميعػػاد الطعػػف عميػػو كفقػػػان لمقكاعػػد  -ْ
العامػػػة أك بعػػػد انقضػػػاء ميعػػػاد رفػػػع دعػػػكل الػػػبطبلف، أك إذا رفعػػػت كرفػػػض قبكليػػػا ألم 
سبب مف األسباب، فإذا انقضػى ىػذا الميعػاد صػار الحكػـ نيائيػان كقػاببلن لمتنفيػذ الجبػرم، 

صاحب الشأف الطعف فػي الميعػاد المحػدد سػقط حقػو فػي رفعػو كجػاز بػذلؾ فإذا لـ يرفع 
 تنفيذ الحكـ جبران.

يككف الحكـ نيائيان إذا صدر مف محكمػة االسػتئناؼ أمػران بػرفض كعػدـ قبػكؿ الػتظمـ مػف  -ٓ

                                  
 . ْٖٔ( د. نجيب احمد عبد اهلل الجبمي، التنفيذ، مرجع سابؽ، صُ)
لتنفيذ )بكاسطة القضاء الكطني( كبيذه الطريقة التي ال تخرج في تطبيقيا عف أحد أنظمة التنفيذ ألحكاـ ( حيث يتـ اِ)

التحكيـ كىما نظاما )الدعكل الجديدة( ك)األمر بالتنفيذ( كالمذاف سبؽ الحديث عنيما بتفصيؿ كاؼ فيما سبؽ دراستو، كلذلؾ 
التحكيـ أيِّا كانت صفتو بدكف تدخؿ القضاء الكطني، كنفاذه المباشر  فإننا سنقـك ىنا بتكضيح طرؽ كأساليب التنفيذ لحكـ

في بمد التنفيذ، كسنكتفي بما ذكرناه سابقػنا تجاه طريقة التنفيذ بكاسطة القضاء الكطني، كلمزيد مف التفصيؿ راجع: د. مطير 
 .ٕٗالشميرم، مرجع سابؽ، ص

 .ُٗٗ( د. محمد مرغـ، التنفيذ، مرجع سابؽ، صّ)
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جبػػران.. ككفقػػان لمػػا نصػػت  الصػػادر بتنفيػػذه مػػف ىػػذه المحكمػػة، كىنػػا يجػػكز تنفيػػذ الحكػـػ األمػر
( مف قانكف التحكيـ اليمني، فإف الحكـ النيائي كقاعدة عامػة ْٖ، ٕٓعميو المكاد رقـ )

ىػػك الحكػػـ الػػذم ال يجػػكز الطعػػف عميػػو إال بطػػرؽ الطعػػف غيػػر العاديػػة كالتمػػاس إعػػادة 
، كىك الحكـ الذم تنطبؽ عميو ىذه الطريقة مف طرؽ التنفيذ ألحكاـ (ُ)النظر أك النقض

 التحكيـ.
 الثاني: التنفيذ المعجل لحكم التحكيم: األسموب

التنفيذ المعجؿ في القانكف اليمني ىك تنفيذ استثنائي مف القكاعد العامة في تنفيذ األحكاـ، 
فػػػي مصػػػمحتو بسػػػبب  كمقػػػرر لمصػػػمحة المحكػػػـك لصػػػالحو فػػػي الحكػػػـ خشػػػية أف يمحقػػػو ضػػػرران 

، كذلػؾ ألنػو إذا كػاف الحكػـ حتى يصػبح نيائيػان  ،التأخير في التنفيذ لمحكـ تحت مبرر االنتظار
ما يزاؿ قاببلن لمطعف باالستئناؼ أك البطبلف أك طعف فيو فعبلن فإف قكتو التنفيذية تبقػى معطمػة 

، لذلؾ فقد حػرص المشػرع اليمنػي عمػى تأكيػد حػؽ المحكػـك لػو فػي (ِ)حتى يصير الحكـ نيائيان 
مراعيػان أف تػأخير التنفيػذ حتػى  اقتضاء حقو تأكيدان كػامبلن قبػؿ أف يسػمح لػو باقتضػاء حقػو جبػران 

يصػػػير الحكػػػـ نيائيػػػان قػػػد يضػػػر بمصػػػمحة المحكػػػـك لػػػو ضػػػرران كبيػػػران، كفػػػي حالػػػة أخػػػرل يمكػػػف 
اسػتخداـ ىػذا األسػمكب مػف التنفيػذ كىػي عنػدما يكػػكف حػؽ المحكػـك لػو قكيػان كمسػتندان إلػى دليػػؿ 

ليمنػػي فػػي النظػػاـ قطعػػي بحيػػث يصػػبح احتمػػاؿ تأييػػد الحكػػـ قكيػػان أيضػػان، لػػذلؾ أجػػاز المشػػرع ا
القضػػػائي كفػػػي حػػػاالت اسػػػتثنائية تنفيػػػذ الحكػػػـ رغػػػـ قابميتػػػو لمطعػػػف باالسػػػتئناؼ أك الػػػبطبلف، 

، فػإذا تحقػؽ منػػاط ذلػؾ فػي نظػػاـ التحكػيـ ككػػاف (ّ)كيسػمى ىػذا التنفيػػذ بالنفػاذ المعجػؿ لؤلحكػػاـ
يػذه القػكة الحكـ قاببلن لمطعف فيػو باالسػتئناؼ أك الػبطبلف، فيػؿ يجػكز لممحكػـ تضػميف حكمػو ل

مػػف النفػػاذ..؟ كفػػي ىػػذا الخصػػكص نجػػد أف المشػػرع اليمنػػي لػػـ يػػنص عمػػى سػػمطة المحكػػـ فػػي 
نما يجيز لممحكـ أك لييئة التحكيـ أف تأمر أيان مف  إصدار حكـ يشتمؿ عمى التنفيذ المعجؿ، كا 
الطػػػرفيف بتقػػػديـ ضػػػماف مػػػالي إلمكانيػػػة اتخػػػاذ إجػػػراء تحفظػػػي أك تػػػدبير كقتػػػي تقتضػػػيو طبيعػػػة 

 ، بحيث يمكف معو القكؿ بتنفيذ الحكـ نفاذان معجبلن.(ْ)عالنزا
 
 
 

                                  
، رسالة ماجستير مكدعة بمكتبة المعيد العربي لمدراسات كالبحكث، القاىرة( صاُ)  .ُُّ، ص، بدكف تاريخدؽ العرم، غش الخصـك
 .ٕٓ( د. فتحي كالي، التحكيـ في المنازعات المدنية كالتجارية، مرجع سابؽ، صِ)
 .َّٕـ، صََِٓ، صنعاء ،( د. سعيد خالد الشرعبي، المكجز في أصكؿ قانكف القضاء المدني، مكتبة الصادؽّ)
مف الطرفيف بتقديـ أم ضمانات تراىا  أيان يجكز لمجنة التحكيـ أف تأمر »( تحكيـ يمني عمى أنو: َّ( تنص المادة )ْ)

عمى طمب الطرؼ اآلخر، كفي حالة االمتناع عف تقديـ الضماف المطمكب  ضركرية كمناسبة إلجراء مؤقت أك تحفظي بناءن 
 «.فإنو يجكز لمجنة أف تأذف لمطرؼ اآلخر في القياـ بتنفيذ األمر عمى نفقة الطرؼ الممتنع عف التنفيذ
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فػبل تممػؾ ىيئػة التحكػيـ الحكػـ بػو إال بنػاءن عمػى طمػب  - كاألصؿ فػي النفػاذ المعجػؿ الجػكاز
، كعميو فإنػو يجػب أف (ِ)، كلمجنة التحكيـ سمطة تقديرية في رفض أك قبكؿ ذلؾ(ُ)صاحب الشأف

المعجػػػؿ، كال يكفػػػي أف يػػػنص الحكػػػـ عمػػػى أف يػػػدفع أحػػػد  يتضػػػمف الحكػػػـ مػػػا يفيػػػد شػػػمكلو بالنفػػػاذ
ذا قضػى المحكػـ بالنفػاذ المعجػؿ فػإف النفػاذ (ّ)األطراؼ مػا ىػك مطمػكب منػو فػكران كدكف إبطػاء ، كا 

لػػػى المصػػػاريؼ التػػػي قػػػد يحكػػػـ بيػػػا  يمتػػػد إلػػػى كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالطمػػػب األصػػػمي مػػػف ممحقػػػات كا 
د ذىب البعض إلػى جػكاز الػتظمـ بػاالعتراض المحكمكف، كلممحكـ الحكـ بالضمانة أك بغيرىا، كق

عمػػػى أحكػػػاـ المحكػػػـ الصػػػادرة المتضػػػمنة النفػػػاذ المعجػػػؿ، كيقػػػدـ ىػػػذا االعتػػػراض إلػػػى المحكمػػػة 
المختصػػػة طبقػػػػان لمقكاعػػػد العامػػػة، كنحػػػف ال نسػػػمـ بيػػػذا الػػػرأم األخيػػػر ألف مػػػف شػػػأنو إىػػػدار كػػػؿ 

كحكػـ المحكمػيف فػي الحقيقػة ال ينفػذ  مميزات التحكيـ كأىدافو المتسمة بالسرعة كاليسػر كالسػيكلة،
عاديان إال بعد كضع األمػر بالتنفيػذ عميػو مػف  معجبلن أك نفاذان  كاف صادران متضمنان نفاذان  سكاءن جبران 

القاضي المختص، كعمى ذلؾ يستطيع ىذا القاضي مف خبلؿ مراقبتو لعمػؿ المحكػـ كالتثبػت مػف 
، كالحقيقػػة أنػو كممػػا أعطينػا المحكػػـ (ْ)دمػوصػحتو أف ينظػر فػػي مػنح الحكػػـ النفػاذ المعجػػؿ مػف ع

كما ىك الحاؿ في حالة منحو الحؽ في تضميف حكمو بالنفاذ المعجػؿ  كػاف  -صبلحيات أكسع 
، كىػذه الصػبلحيات ترجػع (ٓ)مف الضركرم تػكافر شػركط معينػو فػي المحكػـ كالحكػـ الصػادر عنػو

فإنػػو يجػػكز لممحكػػـ  ،اسػػتثنائيان ئيان إلػػى طبيعػػة التحكػػيـ نفسػػو، فػػإذا كػػاف نظػػاـ التحكػػيـ نظامػػان قضػػا
النظػػر فػػي بعػػض األمػػكر الضػػركرية التػػي تسػػتقيـ مػػع طبيعػػة عممػػو، كلكننػػا نػػرل ضػػركرة تػػكافر 

 بعض الشركط الشخصية في المحكـ ليستطيع القياـ بكاجبو عمى أكمؿ كجو.
 الثاني فرعال
 يليمنلقانون افي ا األجنبيتنفيذ حكم التحكيم 

 :حكم التحكيم األجنبي وفقـًا ألحكام القانون اليمني : تنفيذأولً 
( مػػػف قػػػانكف المرافعػػػات مسػػػألة تنفيػػػذ األحكػػػاـ ْْٗنظػػػـ المشػػػرع اليمنػػػي فػػػي المػػػادة رقػػػـ )

التحكيمية األجنبيػة، كالشػركط الخاصػة بتنفيػذ األحكػاـ القضػائية كأحكػاـ التحكػيـ األجنبيػة كفقػػان 
كالػػذم يعتبػػر فيػػو ىػػذا الحكػػـ األجنبػػي سػػندان تنفيػػذيان  ،فلؤلحكػػاـ كالقكاعػػد المقػػررة فػػي ىػػذا القػػانك 

                                  
ف يجكز ( إذا كانت ىذه العممية تكمؼ القاضي جيدنا ذىنينا غير عادم فكيؼ يعمؿ المحكـ األمي تجاىيا؟ فإذا كاُ)

لممحكـ تضميف حكمو بالنفاذ المعجؿ كجب عميو اإللماـ بتمؾ األحكاـ كالقكاعد الخاصة بذلؾ، راجع: د. حسف مصطفى، 
 . ُُِمرجع سابؽ، ص

 .َُِـ، صََِٔ، ، القاىرة( د. سحر عبد الستار إماـ يكسؼ، النظاـ القانكني لممحكـ، دار النيضة العربيةِ)
 .ُٔ، ص( د. فتحي كالي، مرجع سابؽّ)
 . ٗٗ( د. األنصارم حسف النيداني، مرجع سابؽ، صْ)
 . ُُّ، صمرجع سابؽ( د. ياسر عبد اليادم مصمحي سبلـ، أثر الخطأ في إجراءات التحكيـ عمى حكـ التحكيـ، ٓ)
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، كالتػػي بينتيػػا (ُ)يشػػترط لتنفيػػذه فػػي الػػيمف تػػكافر مجمكعػػة مػػف الشػػركط إلصػػدار األمػػر بتنفيػػذه
يتضػح لنػا مػف خػبلؿ مػا تضػمنتو مػف أحكػاـ كشػركط  حيث ،( مرافعات يمنيْْٗالمادة رقـ )

متعمقة بذلؾ أنو ينبغي تكافر مجمكعة مف الشركط لتنفيذ حكـ التحكيـ األجنبػي فػي الجميكريػة 
 اليمنية، كبياف ىذه الشركط كالتالي:

أال يخالؼ حكـ التحكيـ األجنبي أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاآلداب العامة الشرط األول: 
 (.ُ/ْْٗاـ العاـ في اليمف )ـكقكاعد النظ

حيػػػث ينفػػػرد التشػػػريع اليمنػػػي بيػػػذا الشػػػرط الػػػذم أكردتػػػو المػػػادة المشػػػار إلييػػػا مػػػف قػػػانكف 
المرافعػػات عػػف بقيػػة التشػػريعات المقارنػػة، كذلػػؾ باشػػتراطو عػػدـ مخالفػػة حكػػـ التحكػػيـ األجنبػػي 

الحكػـ لػآلداب العامػة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية في اليمف، أما بشأف اشتراط عدـ مخالفة ىػذا 
كقكاعد النظاـ العاـ في الػيمف فقػد تناكلتػو ىػذه المػادة كمػا تناكلتػو أيضػان العديػد مػف التشػريعات 

، كال نرل إعادة تكراره، كمف المعمـك أف فكرة (ِ)كالتي أىميا التشريع المصرم ،الكطنية السابقة
لمكػاف، كيترتػب عمػى مركنػة فكػرة النظاـ العاـ ىي فكػرة مرنػة كمتطػكرة كتتغيػر بتغيػر الزمػاف كا

النظاـ العاـ أنو يتعيف بداىة عدـ مخالفػة ىػذا الشػرط عنػد التقػدـ بطمػب تنفيػذ الحكػـ األجنبػي، 
كلػػػذا فإنػػػو يكػػػكف لمقاضػػػي المطمػػػكب منػػػو إصػػػدار األمػػػر بالتنفيػػػذ أف يقػػػدر مػػػا إذا كػػػاف الحكػػػـ 

ػػا مػػع النظػػاـ العػػاـ فػػي دكلتػػو أـ ال كفقػػػان لظػػركؼ كمبلبسػػات الػػدعكل، ميتػػدينا  األجنبػػي متعارضن
باألسػػس االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية السػػائدة، فػػالحكـ األجنبػػي قػػد يكػػكف متعارضػػان مػػع 
النظاـ العػاـ فػي الدكلػة المػراد تنفيػذ الحكػـ فييػا مػف حيػث مضػمكف مػا قضػى بػو أك مػف حيػث 

 اإلجراءات التي اتبعت في شأف إصداره. 
اليمنية غير مختصة بالنزاع الذم صدر فيو حكـ التحكيـ  : أف تككف المحاكـالشرط الثاني

، كأف تككف المحاكـ األجنبية التي أصدرتو مختصة بو طبقػنا لقكاعد االختصاص (ّ)األجنبي
 (.ِ/ْْٗالقضائي الدكلي المقررة في قانكنيا المادة )

المقررة في : )شرط المعاممة بالمثؿ(، بمعنى أف يككف التنفيذ بنفس الشركط الشرط الثالث
 .(ْ)ذلؾ البمد لتنفيذ األحكاـ الصادرة مف دكلة اليمف

 
 

                                  
المجمة القضائية اليمنية، كىي مجمة تصدر عف كزارة العدؿ، كتعنى بالبحكث كالدراسات القانكنية كالتشريعية،  ( راجعُ)

 ـ. َُِِالعدد الثاني 
 ( مف قانكف المرافعات المصرم، ْ/ِٖٗ( عمى سبيؿ المثاؿ المادة )ِ)
 .ُُِصصنعاء، بدكف تاريخ، د، ( د. محمد عبد اهلل المؤيد، القانكف الدكلي الخاص، مكتبة خالد بف الكليّ)
( د. غازم شايؼ األغبرم، االتجاىات الحديثة كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية في القانكف اليمني، مجمة التحكيـ الصادرة ْ)

 .َُِ، صـََِِ(، ّّعف المركز اليمني لمتكفيؽ كالتحكيـ، العدد )
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: أف يككف حكـ التحكيـ األجنبي المطمكب تنفيذه في اليمف صادران مف ىيئة الشرط الرابع
تحكيمية مختصة، كأف يككف الحكـ حائزان لقكة األمر المقضي بو كفقػان لقانكف ذلؾ البمد 

 (.ْ/ْْٗاألجنبي )ـ
: أف يككف ىذا الحكـ صادران مف محكمػة أك ىيئػة قضػائية األول ،أمريف يفترضىذا الشرط ك 

: يتعمػؽ بضػػركرة أف يكػكف حكػـ التحكػيـ األجنبػي المػػراد تنفيػذه فػي الػيمف حػػائزان والثـانيمختصػة، 
لقػػػػكة األمػػػػر المقضػػػػي بػػػػو، كلمتحقػػػػؽ مػػػػف ىػػػػذه المسػػػػألة فإنػػػػو يجػػػػب أف يكػػػػكف ذلػػػػؾ كفقػػػػػان لقػػػػانكف 

 ـ.األطراؼ في اتفاؽ التحكيـ أك مف قانكف الدكلة الصادر فييا الحك ، أم إرادة(ُ)اإلرادة
: أف يككف الخصـك في الدعكل التي صدر فييا حكـ التحكيـ األجنبي قد الشرط الخامس

 .(ِ)كمفكا بالحضكر كمثمكا أماـ تمؾ الييئة تمثيبلن صحيحان 
محاكـ الجميكرية : أال يتعارض الحكـ األجنبي مع حكـ سبؽ صدكره مف الشرط السادس

 .(ّ)اليمنية، كأف يككف نيائيان كقاببلن لمتنفيذ في البمد الذم صدر فيو
 : تنفيذ حكم التحكيم األجنبي وفقـًا لالتفاقيات والمعاىدات الدولية. ثانياً 

اىػػػتـ المشػػػرع اليمنػػػي بتمػػػؾ االتفاقيػػػات الدكليػػػة كاإلقميميػػػة التػػػي تػػػـ إبراميػػػا فػػػي ىػػػذا حيػػػث 
،األمػػر الػػذم (ٓ)بعض منيػػاالػػكلػػـ تنضػػـ إلػػى  ،(ْ)كالتػػي انضػػمت الػػيمف إلػػى بعضػػيا ،الخصػػكص

يحتـ عمينا بيػاف تنفيػذ حكػـ التحكػيـ األجنبػي فػي الػيمف فػي حالػة كجػكد اتفاقيػة أك معاىػدة ثنائيػة 
تعتبػػػر الػػػيمف أحػػػد األعضػػػاء فييػػػا، كفػػػي حالػػػة عػػػدـ كجػػػكد مثػػػؿ تمػػػؾ المعاىػػػدات أك االتفاقيػػػات، 

 ت عمى النحك اآلتي: كبياف تمؾ الحاال
 تنفيذ الحكم األجنبي في اليمن في حالة وجود اتفاقية دولية أو معاىدة خاصة:: الحالة األولى

عبلء أحكاـ االتفاقيات الدكليػة كالمعاىػدات  كفي ىذه الحالة يقرر المشرع اليمني مبدأ سمك كا 
( ْٕٗة فػػي المػػادة رقػػـ )الثنائيػػة التػػي تعتبػػر الػػيمف أحػػد األعضػػاء فييػػا، كيؤكػػد عمػػى ذلػػؾ صػػراح

العمػػؿ بالقكاعػػد المتقدمػػة ال يخػػؿ بأحكػػاـ المعاىػػدات "مػػف قػػانكف المرافعػػات التػػي تػػنص عمػػى أف: 
 ."المعقكدة التي تعقد بيف اليمف كبيف غيرىا مف الدكؿ في ىذا الشأف

  

                                  
 .ُِٕـ، صَُِِ، ، صنعاءالجديد، مكتبة الصادؽ، مشركع قانكف التحكيـ اليمني الصبلحي( د. شاىر مجاىد ُ)
 قانكف المرافعات السكرم. ( مفّ/َّٖ( مف قانكف المرافعات المصرم، كالمادة )ِ/ِٖٗ( عمى سبيؿ المثاؿ المادة )ِ)
 . ِٓٓـ، صََُِ( د. محمد عبد اهلل محمد المؤيد، اإلطار العاـ لمقانكف الدكلي الخاص، مطبكعات جامعة صنعاء، ّ)
ـ بخصكص إنشاء مركز التحكيـ الدكلي لتسكية المنازعات في مجاؿ االستثمار، ككذلؾ ُٓٔٗمثؿ اتفاقية كاشنطف ( ْ)

نشاء المركز اإلقميمي  اتفاقية الرياض لمتعاكف القضائي كتنفيذ أحكاـ المحكميف األجنبية، كأيضان اتفاقية عماف لمتحكيـ كا 
 لتسكية منازعات االستثمار،

 اؿ اتفاقية نيكيكرؾ التي لـ تنضـ إلييا اليمف حتى اآلف. ( عمى سبيؿ المثٓ)
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 تنفيذ حكم التحكيم األجنبي في حالة عدم وجود اتفاقية أو معاىدة خاصة: الحالة الثانية:
القاعػػػدة العامػػػة فػػػي التشػػػريع اليمنػػػي تقضػػػي بػػػأف أحكػػػاـ المحكمػػػيف األجنبيػػػة تعامػػػؿ معاممػػػة 
األحكػػػاـ القضػػػائية األجنبيػػػة، كيأخػػػذ المشػػػرع اليمنػػػي فػػػي تنفيػػػذ األحكػػػاـ األجنبيػػػة بمبػػػدأ المعاممػػػة 

خضػػع لمبػػدأيف تفػػإف تنفيػػذ قػػرارات المحكمػػيف األجنبيػػة فػػي القػػانكف اليمنػػي ، ككفقػػا لػػذلؾ (ُ)بالمثػػؿ
: ضػػركرة المبــدأ األول: أساسػييف ال يجػػكز لمقاضػي اليمنػػي النػػزكؿ عنيمػا بػػأم حػػاؿ مػف األحػػكاؿ

الحصػػكؿ عمػػى أمػػر تنفيػػذ حكػػـ التحكػػيـ األجنبػػي كلػػك كػػاف قػػانكف البمػػد الػػذم صػػدر عنػػو الحكػػـ 
ــانيو . يجيػػز تنفيػػذ األحكػػاـ اليمنيػػة دكف قيػػد أك شػػرط. األجنبػػي ــدأ الث : لممحكمػػة اليمنيػػة قػػدر المب
عػػدـ كالػػذم يقضػػي ب( مػػف قػػانكف المرافعػػات اليمنػػي، ْْٗمػػف الرقابػػة التػػي حػػددتيا المػػادة )أدنػػى 

كعػػدـ التعػػارض مػػع حكػػـ سػػبؽ صػػدكره مػػف  - نزكليػػا عػػف شػػرطي: القابميػػة كجػػكاز تنفيػػذ الحكػػـ
المحػػػاكـ اليمنيػػػة كلػػػك كػػػاف قػػػانكف البمػػػد األجنبػػػي يعفػػػي أحكػػػاـ التحكػػػيـ اليمنيػػػة مػػػف أم رقابػػػة أك 

 مراجعة.
 ولي اليداية والتوفيق. واهلل

  

                                  
( د. شاىر مجاىد الصبلحي، الرقابة القضائية عمى التحكيـ في القانكف اليمني، مقاؿ منشكر بمجمة التحكيـ العربي، ُ)

 .ُٖٖـ، صََِٔ(، ٗالعدد )
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 اخلــاتـًـــح
ة مفترضات صدكر حكـ التحكيـ كطرؽ تنفيذه في القانكف اليمني، مف دراس النتياءابعد 

كأقسامو كاألحكاـ كالقرارات التي يمكف أف تصدر  كأنكاعوتبيف لنا المقصكد مف حكـ المحكـ 
 ،إجراءات إصدار حكـ التحكيـاألساس القانكني الكاجب التطبيؽ عمى يف، ككذا عف المحكم
إصداره كبياف ميعاد  خبلؿ مرحمةالتي يمر بيا ىذا الحكـ  خطكاتالاإلجراءات ك  نالكما تبيف 

، كتـ بياف الحجية التي يكتسبيا حكـ باإليداعكمكاف صدكره كميعاد إيداعو كالجية المختصة 
ذلؾ كما يمكف معالجتو مف  مكقؼ المشرع اليمني مفك  التحكيـ بمجرد صدكره كالقيـ القانكنية،

 المسائؿ التي كانت كتظؿ محؿ اختبلؼ بيف التشريع اليمني كغيره مف التشريعات المقارنة.
جراءات كطرؽ تنفيذه في  كقابميتو لمتنفيذ، تكضيح مفترضات نفاذ حكـ التحكيـكما تـ  كا 

ببعض مسائؿ  كالمحكمة المختصة مفترضات نفاذ حكـ التحكيـمف خبلؿ بياف القانكف اليمني 
جراءات كطرؽ التحكيـ كالحكـ خبلؿ تمؾ المرحمة، كطريقة الطعف في الحكـ الصادر فييا ، كا 

كاإلجراءات كاجبة االتباع كالتطبيؽ لتنفيذه  ،كأساليب التنفيذ لحكـ التحكيـ في القانكف اليمني
حكـ التحكيـ الكطني أك ب كاف ذلؾ التنفيذ متعمقان  كسكاءن  ،بكاسطة القضاء جبريان  تنفيذهك  اختياريان 

 :كما يميمجمكعة مف النتائج كالتكصيات  إلىث حي، كخمصنا مف ذلؾ الببحكـ التحكيـ األجن
 ج:  ـ: النتائأولً 

 خمصنا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا ما يمي:
لـ يرد تعريؼ محدد لحكـ التحكيـ كلـ يسبؽ أف تـ تعريفو في التشريع اليمني كغيره  أنو -ُ

 مف التشريعات.
أنو يمكف إصدار العديد مف أحكاـ التحكيـ التي يمكف تحديد نكعيا كصكرىا كصفتيا مف  -ِ

ككذلؾ بالنظر إلى المصدر أك  ،خبلؿ النظر إلى أطرافيا كمكضكع النزاع الصادرة فيو
 ،الجية الصادر عنيا الحكـ، كأنيا ميما تعددت ال تتعدل في تقسيماتيا قسميف فقط

تحت ىذيف القسميف يندرج أحكاـ التحكيـ بالقانكف كأحكاـ التحكيـ بالصمح ك  :ىماأحد
 ـ.حكالالنزاع الصادر فيو طبيعة ك  ،األحكاـ كبالتبعية لنكع التحكيـ تمؾ كصكر أنكاع

عبل -ّ مبدأ سمك اإلرادة عما عداه مف المبادئ التي يندرج تحتيا  ءأنو يجب احتراـ كا 
التشريع كاألساس القانكني الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات إصدار حكـ التحكيـ، كالذم 
يبدأ باألساس االتفاقي الذم تمثمو إرادة األطراؼ كمف ثـ األساس التشريعي الذم يمثمو 

أك  قانكنيان  كاف تشريعان  كسكاءن  ،أك القانكف الكطني عند عدـ االتفاؽ القانكف المتفؽ عميو
 منظـ ببلئحة أك باتفاقية إقميمية أك دكلية. اتفاقيان  تشريعان 
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كأنو ال  ات المحكـ،أف مرحمة إيداع حكـ المحكـ ال تعتبر مف ضمف سمطات كاختصاص -ْ
نما تعتبر مرحمة إجرائية الحقة  - يمكف القكؿ باستنفاذه لتمؾ السمطات إال بإيداع الحكـ كا 

يتطمب منو القياـ بيا عندما يطمب منو ذلؾ مف المحكمة المختصة، كأف مرحمة التكقيع 
كاستنفاذ سمطة  ،عمى الحكـ كالنطؽ بو ىي المرحمة التي يعتد بيا في صدكر الحكـ

 المحكـ.
حجية األمر  ف حكـ التحكيـ يكتسب حجية الشيء المحكـك فيو بمجرد صدكره، كيكتسبإ -ٓ

المقضي بو بعد مركر فترة الطعف فيو، كيكتسب القكة التنفيذية بعد كضع الصيغة 
 التنفيذية عميو كبيا يكتسب قكة األمر المقضي بو كيككف كاجب التنفيذ بمقتضاىا.

ىك التشريع الذم تطبؽ  ف التشريع الكطني المتعمؽ بالتحكيـ كأحكاـ التحكيـ المنظـإ -ٔ
كانو كذلؾ يسرم عمى مسائؿ التنفيذ  ،التحكيـ الكطنية أحكاـأحكامو عمى مسألة تنفيذ 

كأف المشرع اليمني كاف أكثر تكفيقا في تنظيمو لشركط  ،المتعمقة بأحكاـ التحكيـ األجنبية
 جنبي في اليمف.   التنفيذ لحكـ التحكيـ األ

 : التوصيات:  ثانياً 
 مف خبلؿ ىذه الدراسة تـ التكصؿ إلى عدد مف التكصيات أىميا:

بالعمؿ عمى تعريؼ محدد لحكـ التحكيـ الكطني  نكصي المشرع اليمني بقيامو مستقببلن  -ُ
 بما ىك عميو في تعرؼ حكـ التحكيـ األجنبي كالدكلي. أسكةن 

األحكاـ نكصي المشرع اليمني بتكضيح أنكاع كصكر التحكيـ كالمحاكـ الصادرة عنيا  -ِ
كلما فيو تجنب الخمط  ،كبالتبعية لو تكضيح أنكاع كصكر أحكاـ التحكيـ كأكصافيا

 كالغمكض كالتشابو بيف تمؾ األحكاـ كغيرىا.
كأف تككف ميمة  ،حكـ التحكيـ بإيداعالمتعمقة  األحكاـنكصي المشرع اليمني بتعديؿ  -ّ

 بما ىك عميو لدل المشرع المصرم. ىتداءن ااإليداع عمى الطرؼ صاحب المصمحة فيو 
كتكضيح الحاالت  ،نكصي المشرع اليمني بتكضيح مسائؿ التنفيذ المعجؿ لحكـ التحكيـ -ْ

كالعمؿ عمى كؿ ما مف  ،بالحكـ القضائي فييا أسكةن  التي يمكف تنفيذ ىذا الحكـ معجبلن 
كتكضيح  ،ميةشأنو تجسيد كتكطيد جسر الثقة كالتعاكف بيف محاكـ التحكيـ كالمحاكـ الرس

التحكيـ كاالتفاؽ  إلىالمحاكـ المختصة بالعكف القضائي لممحكـ خبلؿ مراحؿ المجكء 
 عميو كتعييف كاختيار المحكميف كخصكمة التحكيـ، كتمؾ المحاكـ المختصة بالعكف

كلما فيو إظيار كتكضيح الغمكض الكائف في ىذه المسألة  ،القضائي لمسائؿ التنفيذ
 . تحديدان 
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 عـــاملساج ٘ــقاٜن
 المصادر:: أولً 
  .أبي الحسف الماكردم، األحكاـ السمطانية، دار الكتب العممية، بيركت، بدكف تاريخ -ُ
 ـ.ُٖٗٗالمعمـ/ بطرس البستاني، محيط المحيط، دار الكتب العممية، بيركت،  -ِ
 ـ.ُٖٔٗ، المكتبة العممية، بيركت، ٗعبلء الديف الكاساني، بدائع الصنائع، ج  -ّ
 ـ.ُٓٗٗ، دار الفكر، بيركت، ْمحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، جالشيخ/  -ْ
 ـ.ُْٖٗ، دار الكتب العممية، بيركت، ُالعبلمة/ مرتضى الزبيدم، تاج العركس، ج -ٓ
 ـ.ََِْ، دار الحديث، القاىرة، ُُمكفؽ الديف بف قدامة، المغني كالشرح الكبير، ج -ٔ

 المؤلفات:ثانيًا: 
بػدكف دار  االختصػاص القضػائي الػدكلي كاآلثػار الدكليػة لؤلحكػاـ،-إبػراىيـ، القػانكف الػدكلي الخػاصأ. د. إبراىيـ أحمػد  -ُ

 ـ.ُُٗٗ كمكاف نشر،
( ِ) رقػػػـ بالقػػػانكف كتعديبلتػػو ـ،ََِِ لسػػػنة( َْ) رقػػـ المرافعػػػات قػػانكف شػػػرح فػػي الػػػكجيز الشػػرفي، محمػػػد إبػػراىيـ. د -ِ

 .بدكف دار كمكاف كتاريخ نشر ـ،ََُِلسنة
، دار النيضػػة ّد. أبػػك العػػبل النمػػر، االختصػػاص القضػػائي لتنفيػػذ األحكػػاـ األجنبيػػة كأحكػػاـ التحكػػيـ فػػي مصػػر، ط -ّ

 ـ.ََِٔ، القاىرة، العربية
 االختيارم كاإلجبارم، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، بدكف تاريخ .التحكيـ  ،د. احمد أبك الكفاء -ْ
 ـ.ُٕٓٗالقاىرة، المعارؼ، دار فعات،المرا قانكف في األحكاـ نظرية ،----------. د -ٓ
 . ـََِٕ اإلسكندرية، الجامعية، المطبكعات دار ،إجراءات كطرؽ التنفيذ ،----------. د -ٔ
 ، بدكف تاريخ.رةد. أحمد رشاد محمد سبلمة، البنياف الفني لحكـ التحكيـ، دار النيضة العربية، القاى -ٕ
 .ـََُِ بدكف دار كمكاف نشر، شرؼ الديف، المرشد إلى قكاعد التحكيـ، الطبعة الثانية، أ. د. أحمد -ٖ
 نطػػاؽ حػػكؿ دراسػػات حجيتيػػا، كضػػكابط المقضػػي األمػػر حجيػػة تحػػكز التػػي القاضػػي أعمػػاؿ زغمػػكؿ، مػػاىر أحمػػد. د -ٗ

 تاريخ.العربية، القاىرة، بدكف  النيضة دار كالتجارية، المدنية المكاد في المقضي األمر حجية
 .ـََِٗ بدكف دار كمكاف نشر، ،ْد. أحمد محمد عبدالبديع شتا، شرح قانكف التحكيـ، ط -َُ
 ـ.ََُِ، ِطالقاىرة،  د. أحمد محمد حشيش، القكة التنفيذية لحكـ التحكيـ، دار الفكر العربي، -ُُ
 .ـََِٕ، ّالقاىرة، طمختار، مكجز منازعات التنفيذ، دار النيضة العربية،  ىادمد. أحمد  -ُِ
 ـ.ََُِ، تنفيذ أحكاـ المحكميف، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ىندمد. أحمد  -ُّ
 ـ،ُِٖٗد. أمينة النمر، قكانيف المرافعات، الكتاب الثالث، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  -ُْ
 ـ.ََِٗ، اإلسكندرية، د. األنصارم حسف النيداني، التنفيذ المباشر لمسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة -ُٓ
جمػاؿ عمػراف إغنيػػة الػكرفمي، تنفيػذ أحكػػاـ التحكػيـ التجػارم األجنبيػػة فػي القػانكف الميبػػي كاألردنػي كاإلمػػاراتي، دار د.  -ُٔ

 بدكف تاريخ،النيضة العربية، القاىرة، 
 ، بدكف تاريخ.مبلن، منشأة المعارؼ، اإلسكندريةحسف مصطفى، قاضي التنفيذ عممنا كعد.  -ُٕ
  .ـُٔٗٗ، دار كمكاف نشرالمصرم، التحكيـ التجارم الدكلي في ظؿ القانكف الككيتي كالمقارف، بدكف  د. حسني -ُٖ
د. حفيظػة السػيد الحػػداد، الطعػف بػػالبطبلف عمػى أحكػػاـ التحكػيـ الصػادرة فػػي المنازعػات الدكليػػة الخاصػة، دار الفكػػر  -ُٗ

 ـ.َََِالجامعي، اإلسكندرية، 
 ـ.ََُِ، ُ، ط، بدكف دار كمكاف نشرقاضي التنفيذ د. خالد محمد مييكب العسمي، اختصاص -َِ
 بدكف تاريخ ،ِط، القاىرة، د. رضا السيد عبد الحميد، تدخؿ القضاء في التحكيـ بالمساعدة كالرقابة، دار النيضة العربية -ُِ
 .ـُٗٔٗـ، ُٖٔٗ ، القاىرة،د. رمزم سيؼ، الكسيط في شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، دار النيضة العربية -ِِ
 ـ.ََِٔ القاىرة، د. سحر عبدالستار إماـ يكسؼ، النظاـ القانكني لممحكـ، دار النيضة العربية، -ِّ
 ـ.ََِٓ، ، صنعاءد. سعيد خالد الشرعبي، المكجز في أصكؿ قانكف القضاء المدني، مكتبة الصادؽ -ِْ
 .، بدكف تاريخخالد بف الكليد، صنعاءد. سمطاف عمر الشجيفي، الرقابة القضائية عمى الحكـ التحكيمي، مكتبة  -ِٓ
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 .ـَُِِ، ، صنعاء، مشركع قانكف التحكيـ اليمني الجديد، مكتبة الصادؽالصبلحيد. شاىر مجاىد  -ِٔ
 ، اإلسكندرية، بدكف تاريخ.ة العالمية، دار الجامعة الجديدةد. طو أحمد عمي قاسـ، أحكاـ التحكيـ في منظمة التجار  -ِٕ
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 الدزاضــــ٘ ملخـــص

، في إطار القانكف الدكلي لية الدكليةالقانكني لممسؤك  ضبط اإلطار ييدؼ ىذا البحث إلى
العاـ، الناتجة عف أفعاؿ غير مشركعة دكليان، أك ناتجة عف أفعاؿ ال يحظرىا القانكف الدكلي 
العاـ. ككذا معرفة األساس القانكني المحدد لممسؤكلية الدكلية الذم يتحدد أمىا عمى أساس 

 ى أساس المخاطر.الخطأ، أك عمى أساس العمؿ غير المشركع دكليان، أك عم
ببياف ماىية المسؤكلية  اكقد تـ تقسيـ ىذا البحث إلى أربعة مباحث، يتعمؽ األكؿ مني 

الدكلية، كيتحدث الثاني عف أساسيا، كيتناكؿ الثالث عناصر المسئكلية كانتفائيا، كيستعرض 
 الرابع اآلثار القانكنية التي تترتب عمى المسؤكلية الدكلية.

 النظاـفي إطار الدكلية  المسؤكلية ة مدل األىمية التي تحظى بياكقد تبيف مف الدراس
، النظاـ القانكني الدكلي الدعامة الرئيسية التي ينيض عمييا فيي تمثؿ القانكني الدكلي 

كاألساس الذم يضفي الفاعمية عمى قكاعده، كيحقؽ االستقرار ألحكامو، كيكفر األمف 
ف ضمانات، كما تقرره مف جزاءات، تدفع المخاطبيف بما تكفمو مكذلؾ كالطمأنينة ألشخاصو، 

 .بتمؾ القكاعد كاألحكاـ إلى احتراميا كعدـ الخركج عمييا
 

ABSTRACT 

This research aims to study the legal system of international responsibility within the 

framework of general international law, and the study has shown the extent of the 

importance that international responsibility enjoys within the framework of the 

international legal system. This international responsibility is the main pillar in which 

the system is based on. It also provides security and reassurances to the people by 

making guarantees and penalties which enable the people concerned of those rules and 

provisions to respect them and not to violate them. 

This research has been divided into four sections, the first of which is concerned with 

stating the nature of international responsibility, the second talks about its basis, the 

third deals with an explanation of its elements, and the fourth reviews the legal 

implications of international responsibility.  
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 ٘:ـــاملكدم
، فالدكلة أجيزة الدكلة مف تصرفات يينسب إلى الدكلةمف المسمـ بو، أف ما يصدر عف 

 .عسكريةكال ،تنفيذيةكال ،داريةكاإل التشريعية، المختمفة، تصرفات أجيزتيا كافة سؤكلة عفم
 الدكلة فكؿ فعؿ صادر عف ىذه األجيزة يتضمف إخبلالن بأحد االلتزامات الدكلية تتحمؿ

أىـ  كىية اإلرادة في العبلقات الدكلية، صاحب عف ذلؾ، باعتبار أف الدكلة ىي مسؤكليةال
 أشخاص القانكف الدكلي العاـ.

لـ يعدن  الدكلي، في إطار النظاـ القانكنيكنظران لؤلىمية التي تحتميا المسؤكلية الدكلية 
عماؿ أنظران لبركز  ،لقياـ المسؤكلية الدكلية كأساس يكفي االكتفاء بالعمؿ الدكلي غير المشركع

مف  ما تشكمو ىذه األعماؿ رغـ، عمى الساحة الدكلية يحظرىا القانكف الدكلي ال مستحدثةضارة ك 
 الذم مراأل كالكيماكية،مف كسبلمة البشرية أكثر مف الحركب ذاتيا، كالتجارب النككية، ألد ييدت

لمكاجية ىذه األعماؿ المستحدثة التي ال  ممسؤكلية الدكليةل استدعي معو البحث عف أساس آخر
كأساس آخر  )المسؤكلية المكضكعية( نظرية المخاطرب حيث تـ األخذ لقانكف الدكلي،يحظرىا ا

تحكـ أم عمؿ أك كاقعة تنسب إلى أحد ىي التي  المسؤكلية الدكليةألف   لممسؤكلية الدكلية
رتب عميو االلتزاـ تآخر، مما ي دكليكينجـ عنيا ضرر لشخص  العاـ، أشخاص القانكف الدكلي

 كعميو، نكضح في ىذا االطار المنيجي األفكار كالعناصر األتية:  .تضررالم الشخص بتعكيض
 :بحثأىمية ال: أولً 

أىمية خاصة، باعتبارىا  -بصفة عامة  -دراسة المسؤكلية  وتيمثمتظير أىمية البحث فيما  
محكر أم نظاـ قانكني  فيي القادرة عمى تفعيؿ ىذا النظاـ كتحكيمو مف مجرد قكاعد نظرية إلى 

لما تقرره المسؤكلية  ان كاف ىذا النظاـ القانكني نظامان داخميان أـ دكليان  نظر  سكاءن التزامات قانكنية، 
ظاـ القانكني عمى أشخاصو، كما ترتبو مف مف ضمانات تكفؿ احتراـ االلتزامات التي يفرضيا الن

كما تظير األىمية ليذا البحث ككنو  جزاءات في حاؿ مخالفة ىذه االلتزامات كعدـ الكفاء بيا.
 مزيد مف التي تحتاج إلىفي القانكف الدكلي العاـ الشائكة الميمة ك  المكضكعات يتناكؿ دراسة أحد

 مف ارتكاب ، كتحدمية الردع الدكليعاحقؽ في مف تكالتعمؽ، باعتبار المسؤكلية الدكلية ىالبحث 
 يف.خر اآلدكلي القانكف ال بأشخاصالضرر  تيمحؽفعاالن دكلية غير مشركعة أ أجيزة الدكلة

 :بحثأىداف ال: ثانياً 
 تتمثؿ أىداؼ البحث في جممة مف القضايا الرئيسية كالفرعية أىميا: 

 القانكني.بياف مفيكـ المسؤكلية الدكلية كأساسيا  -ُ
 شركط قياـ المسؤكلية الدكلية كانتفائيا. إيضاح -ِ
 بياف اآلثار المترتبة عمى قياـ المسؤكلية الدكلية. -ّ
 مكانع قياـ المسؤكلية الدكلية. إيضاح -ْ
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 : أسباب اختيار موضوع البحث:ثالثاً  
مف المبادئ المستقرة في القانكف الدكلي العاـ، أف المسؤكلية الدكلية تعني مجمكعة مف 
القكاعد القانكنية التي تحكـ أم عمؿ أك كاقعة تينسب إلى أحد أشخاص القانكف الدكلي، كينجـ 
عنيا ضرر لشخص آخر مف أشخاص القانكف الدكلي، كما يترتب عمى ذلؾ مف التزاـ األكؿ 

 بالتعكيض. كبالتالي، ىناؾ ثمة اعتبارات دعت الباحث إلى اختيار مكضكع ىذا البحث منيا:
فػػػي العػػػرؼ  سػػػكاءن زامػػػات الدكليػػػة المترتبػػػة عمػػػى الدكلػػػة غيػػػر محػػػددة بدقػػػة، طبيعػػػة االلت -ُ

 الدكلي أك باالستناد إلى المبادئ العامة لمقانكف. 
تكجد في المجتمع الدكلي أنظمة قانكنية مختمفة، كلعؿ أكثرىا اختبلفان ىػك مػا بينػي عمػى  -ِ

ا عمػى مكقػؼ تمػؾ اختبلؼ عقائدم. كبالتػالي ال بػد لتمػؾ االختبلفػات مػف أف تتػرؾ أثرىػ
 األنظمة مف المسؤكلية الدكلية. 

ال تقػػكـ المسػػؤكلية الدكليػػة إاٌل لمصػػمحة الدكلػػة، فالدكلػػة ىػػي كحػػدىا التػػي ليػػا أف تشػػكك  -ّ
 الضرر استنادان إلى حقيا في مراقبة تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي العاـ. 

بغػػض النظػػر عػػف يرتػػب القػػانكف الػػدكلي العػػاـ المسػػؤكلية الدكليػػة عنػػد حصػػكؿ الضػػرر  -ْ
كػػكف الضػػرر نػػاتج عػػف انتيػػاؾ معاىػػدة دكليػػة أك غيرىػػا. كمػػف ثػػـ، فػػإف أم انتيػػاؾ مػػف 

 قبؿ الدكلة ألم التزاـ ميما كاف ييرتب مسؤكلية الدكلة.
التنظػيـ القػانكني لممسػؤكلية الدكليػػة ييعػٌد مػف الركػائز األساسػػية التػي يقػكـ عمييػا القػػانكف  -ٓ

 الدكلي العاـ.  
 :حث: منيج البرابعاً 

عمى عدة مناىج عممية تتكامؿ فيما  الباحث نظرا لخصكصية مكضكع البحث فقد اعتمد
عدة مناىج  الباحث بينيا بقصد إغناء مكضكع البحث، كمف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية فقد اتبع

باإلضافة إلى المنيج االستقرائي  ريخي،اكالمنيج التالمنيج التحميمي الكصفي،  عممية منيا:
 تقتضيو ضركرة البحث.حسب ما 

 : خطة البحث:خامساً  
 :إلى أربعة مباحث تحقيقان ألىداؼ البحث، نقسـ الدراسة في ىذا المكضكع الياـ 
 .الدكلية : ماىية المسؤكليةاألولمبحث ال  
 : األساس القانكني لممسؤكلية الدكلية. لثانيالمبحث ا 
 المسؤكلية الدكلية.قياـ : عناصر لثالمبحث الثا 
  : اآلثار التي تترتب عمى المسؤكلية الدكلية.رابعالمبحث ال 
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 األٔل ثحثادل
 انذٔنيح ح ادلسؤٔنيحــياْي

 تمييـد وتقسيـم:
تيا . كترجع أىميالدكلي قانكنيالنظاـ البأىمية كبيرة في  الدكلية دراسة المسؤكلية تحظى

كتنفيذ االلتزامات التي يفرضيا النظاـ  ،مف ضمانات تكفؿ احتراـ الكاجبات إلى ما تقرره
 كأ ،خالؼ ىذه الكاجباتي مف عمى أشخاصو، كما ترتبو مف جزاءات عمى الدكلي القانكني

 عدـ الكفاء بتمؾ االلتزامات.
مف حيث تعريفيا كأنكاعيا كشركط قياميا، كذلؾ  الدكلية ماىية المسؤكلية نكضحكعميو،  

 عمى النحك اآلتي:
 املطلب األّل

 تعسٓف املطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘  
تعني المسؤكلية، بصفة عامة، إلزاـ الشخص الذم ارتكب فعبلن غير مشركع انتياكان 

 المسؤكلية ككذلؾلحقو بالغير. أالنظاـ القانكني بجبر الضرر الذم  عميو اللتزاـ يفرضو
االلتزاـ الذم يفرضو القانكف الدكلي عمى  ، فإنيا تعنيفي إطار القانكف الدكلي العاـ الدكلية

الدكلة أك عمى أم شخص آخر مف أشخاصو خالؼ التزاماتو الدكلية بجبر الضرر الذم 
 .(ُ)لحؽ بالغير

كانت المخالفة ناتجة عف انتياكيا لمقكاعد  سكاءن  تنيض المسؤكلية الدكلية الكاقع أفك 
ف، أك أم مصدر آخر مف مصادر القانكف االتفاقية، أك العرفية، أك المبادئ العامة لمقانك 
( مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ ّٖالدكلي العاـ، كالمنصكص عمييا في المادة )

 .(ِ)الدكلية
ستاذنا الدكتكر أحمد أبك الكفا المسؤكلية الدكلية أنيا: "التزاـ أعٌرؼى يي كفي ىذا السياؽ،  

بإصبلح األضرار الناشئة عف  لعاـا مف أشخاص القانكف الدكلي آخر الدكلة أك أم شخص
  .(ّ)مخالفة أحكاـ القانكف الدكلي في حؽ شخص آخر مف أشخاص ىذا القانكف"

                                  
، مكتبة كمركز الصادؽ لمطباعة كالنشر ََِِالحاج: الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، ط  د. محمد عمي عمي :( انظرُ)

 .ّٗٓص ـ، ََِِكالتكزيع، صنعاء، 
)2  ( John .M ،Keelson   : State Responsibility and Abnormally Dangerous Activity. )H.I.L.J(. 
Vol. 13. 1972. P. 220. Etc.    

 ٖٗٓص  ـ،ََُِدار النيضة العربية، القاىرة،  الكفا: الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، د. أحمد أبك  :( انظرّ)
د. أحمد أبك الكفا: نظرية الضماف أك المسؤكلية الدكلية في الشريعة اإلسبلمية، مجمة القانكف  :كمابعدىا. انظر أيضان 
 عدىا.كما ب ٓـ، صُٔٗٗ، ٔٔجامعة القاىرة، العدد  ،كاالقتصاد، كمية الحقكؽ
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 -أنيا: "نظاـ قانكني يككف بمقتضاه عمى الدكلة بالمسؤكلية الدكلية  البعض عٌرؼى كذلؾ يي 
ترتب عمى ذلؾ التزاـ بإصبلح ما  -التي يينسب إلييا فعؿ غير مشركع طبقان لمقانكف الدكلي

 .(ُ)الفعؿ حياؿ الدكلة التي ارتكب الفعؿ ضدىا"
جع يتضح مف خبلؿ التعريفات السابقة لممسؤكلية الدكلية أف ىناؾ تبايف لدل الفقو، مر 

فمف  ،حكؿ أساس المسؤكلية الدكلية، كتبعان لتطكر المسؤكلية الدكلية نفسيا ىك االختبلؼ ىذا
ة الدكلية نظرية الفعؿ غير المشركع دكليان، في حيف الفقياء مف ييضٌمف تعريفو لممسؤكلي

 يعرفيا البعض اآلخر تعريفان يسمح بدخكؿ نظرية المخاطر كأساس لممسؤكلية الدكلية.
 أف يأخذ بعيف االعتبار العناصر اآلتية: البدأف أم تعريؼ لممسؤكلية الدكلية  ،الخالصةو 
عمى نظرية  ، فقط،كعدـ قصر التعريؼاألخذ بنظرية المخاطر كأساس لممسؤكلية الدكلية، -

 العمؿ غير المشركع دكليان.
عدـ قصر المسؤكلية الدكلية عمى الدكؿ، أك الدكؿ كالمنظمات، بؿ مف الممكف أف تنعقد -

 المسؤكلية الدكلية لمفرد في حاؿ ارتكابو ألعماؿ غير مشركعة تضر بالمجتمع الدكلي.
 .(ِ)اـ المسؤكلية الدكليةعدـ قصر النص عمى التعكيض كأثر كحيد لقي-

 املطلب الجاىٕ

 املطؤّلٔ٘ نسنً أضاضٕ يف أٖ ىظاو قاىْىٕ

باعتبارىا تمثؿ  ، النظاـ القانكني الدكلي إطارمكانان بارزان في  لمسؤكلية الدكليةا تحتؿ
الدعامة الرئيسية التي ينيض عمييا ىذا النظاـ، كاألساس الذم يضفي عميو الفاعمية، كيحقؽ 

عندما تدخؿ في عبلقات دائمة كمستقرة مع غيرىا  ةالدكلكلذلؾ، فإف لو االستقرار كاالزدىار. 
نيا تخضع لقكاعد القانكف الدكلي التي تفرض إمف الدكؿ األخرل، أك مع منظمات دكلية  ف

العديد مف االلتزامات التي يجب عمييا احتراميا كعدـ مخالفتيا في نطاؽ ىذه عمييا 
كبير، في استقرار كتكازف األكضاع كالمراكز  أحكاـ المسؤكلية، إلى حدو كتساىـ  .(ّ)العبلقات

كلما كانت األحكاـ المتعمقة بالمسؤكلية الدكلية تحكـ  القانكنية في داخؿ كؿ نظاـ قانكني.

                                  
  . ُْْـ، ص ُِٖٗ، اإلسكندريةد. محمد طمعت الغنيمي: الغنيمي الكسيط في قانكف السبلـ، منشأة المعارؼ،  (ُ)
 ( ال يتصكر قياـ المسؤكلية الدكلية، ما لـ تتكافر عناصر ثبلثة:ِ)
 كجكد فعؿ غير مشركع يرتب عميو القانكف الدكلي العاـ المسؤكلية.  -أ
 يينسب الفعؿ غير المشركع إلى أحد أشخاص القانكف الدكلي العاـ. أف -ب
 حصكؿ ضرر يصيب أحد أشخاص القانكف الدكلي اآلخريف، نتيجة لكقكع الفعؿ المرتب لممسؤكلية.  -ج

بكعات د. محمد سامي عبدالحميد. د. محمد السعيد الدقاؽ. د. إبراىيـ أحمد خميفة، القانكف الدكلي العاـ، دار المط : انظر
 .ّْٔـ، صََِِالجامعية، اإلسكندرية، 

لمكتاب، العامة  د. جماؿ طو ندا، مسؤكلية المنظمات الدكلية في مجاؿ الكظيفة الدكلية، الييئة المصرية  :( انظرّ)
 .ُّـ، صُٖٔٗالقاىرة، 
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ىذه  تنطك ا إذاإلى مساءلتيا  في حاالت معينة كالمنظمات الدكلية، كقد تؤدمتصرفات الدكؿ 
يضفي عمييا أىمية كبيرة،  كىذا الشيء ىك الذم .مخالفة لبللتزامات الدكلية عمىالتصرفات 

ىذه األىمية إلى االعتبارات ترجع كيجعؿ ليا أثران فعاالن في نطاؽ قكاعد القانكف الدكلي العاـ. ك 
لتي تجعؿ مف استقرار كاحتراـ قكاعد المسؤكلية الدكلية ضمانان الحتراـ الدكؿ اللتزاماتيا القانكنية ا

  .ُ()بيف أعضاء المجتمع الدكلي الدكلية إلى استقرار العبلقات في النيايةالدكلية، كىك ما يفضي 
 تحظى قكاعد المسؤكلية الدكلية بأىمية خاصة في القانكف الدكلي العاـ، ال سيمالذلؾ، ك 

بعد التطكر الذم طرأ عمى العبلقات الدكلية، كالتقدـ العممي الحديث الذم شمؿ كافة 
المجاالت، كىك ما يتطمب معو تضافر كافة الجيكد لكضع قكاعد قانكنية جديدة تكاكب ىذا 

الجديدة التي ظيرت  الدكلية التطكر المتزايد، كإليجاد الحمكؿ المناسبة لممنازعات كالمشكبلت
 . (ِ)نكف الدكلي المعاصر، كلـ تكف معركفة في القانكف الدكلي التقميدمالقا ظؿ في

 املطلب الجالح

  ًْ   ز أضاس املطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘تط
تطٌكران مماثبلن لتطٌكر  في إطار القانكف الدكلي العاـ، المسؤكلية الدكلية تطكرت 

تأثر  قد األكائؿ ف بعض فقياء القانكف الدكليإ بؿ ،المسؤكلية في إطار القانكف الداخمي
بمسألة تنظيـ المسؤكلية في إطار القانكف الداخمي، كمنيـ الفقيو اليكلندم )جركسيكش( الذم 

نيًسبى خطأ  في حاؿيقكؿ بمسؤكلية الدكلة  كما ،كأساس لممسؤكلية الدكلية أأخذ بنظرية الخط
 .(ّ)لسمطتيا كعمى رأسيا األمير، فخطأ األمير تيسأؿ عنو الدكلة

لممسؤكلية الدكلية، باعتبارىا النظرية الغالبة حاكـ  كأساساستمرت نظرية الخطأ  بالتالي،ك 
تنادم بمسألة التمييز بيف الدكلة كشخص اعتبارم  حيث كانت حتى أكاخر القرف التاسع عشر،

الفقو الدكلي يبحث عف أساس آخر لممسؤكلية  كىذا ما جعؿ ا،كاميكليا كياف مستقؿ، كبيف حي 
 نظرية الخطأ التي تتطمب عنصران نفسيان عند ارتكاب الخطأ. ففضبلن عالدكلية 

كىي  بنظرية جديدة أخذت نزيمكتي"أالمدرسة اإليطالية كعمى رأسيا "الفقيو  كيبلحظ أف
تيسأؿ عند إخبلليا بالتزاـ مفركض  فإف الدكلة كفقان ليذه النظريةك  ،الفعؿ غير المشركع نظرية

 كثير مف القت نظرية الفعؿ غير المشركع قبكالن لدل كقد ،عمييا مف قبؿ القانكف الدكلي

                                  
ـ، َُِٗنشر، صنعاء، طد. محمد عمي الحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مركز الصادؽ لمطباعة كال :( انظرُ)

 .ّٗٓص 
( انظر د. حامد سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ِ)

 كما بعدىا.  ِٗٗـ، صُٕٖٗالطبعة الرابعة، 
 .ِّٔد. محمد عمي عمي الحاج: الكسيط في القانكف الدكلي، مرجع سابؽ ، ص :( انظرّ)
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أساسان لممسؤكلية  قد أخذت بيذه النظريةلجنة القانكف الدكلي  حتى أف ،القانكف الدكلي فقياء
 .(ُ)ىا لممشركع المتعمؽ بمسؤكلية الدكؿدعداإالدكلية عند 

 آخرالثكرة الصناعية، بدأ االىتماـ بالبحث عف أساس  منذي كمع التقدـ العممي كالتكنكلكجي 
لجأ الفقو  كقد ،استخداـ الطاقة النككية يامنك لممسؤكلية الدكلية يتناسب كالتطكرات الحديثة، 

الدكلي إلى األخذ بنظرية المسؤكلية المكضكعية )نظرية المخاطر(، التي يأخذ بيا الفقو الداخمي 
     . (ِ)شئ عف أنشطة خطرة ناتجة عف أفعاؿ مشركعةكأساس لممسؤكلية عف الضرر النا

كالكاقع أف نظرية المخاطر كأساس لممسؤكلية الدكلية لمشخص الدكلي، تنيض بمجرد حدكث 
عمى خبلؼ  -أف نظرية المخاطر  غير ،ضرر ناتج عف نشاط صادر عف ىذا الشخص الدكلي

نما يتـ األخذ  -نظرية الفعؿ غير المشركع  ال تيشكؿ أساسان عامان تقـك عميو المسؤكلية الدكلية، كا 
المتعمقة باستخدامات الطاقة النككية، الخطرة بيا في حالة األنشطة بالغة الخطكرة، مثؿ: األنشطة 

كف الدكلي بدراسة ىذه النظرية تحت عنكاف لجنة القان، كقد قامت كارتياد الفضاء الخارجي
 .ّ()عف أفعاؿ ال يحظرىا القانكف الدكلي" الناتجة "المسؤكلية الدكلية عف النتائج الضارة

 املطلب السابع

ّْز يف أشخاص املطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘    حال٘ التط

حدث تطٌكر آخر في أشخاص كذلؾ مثمما حدث تطٌكر في أساس المسؤكلية الدكلية،  
ظيرت إلى حتى ممسؤكلية الدكلية، ل المسؤكلية الدكلية، بعد أف كانت الدكلة كحدىا محبلن 

أكاخر القرف  منذي في العبلقات الدكلية  كمؤثر المنظمات الدكلية كفاعؿ قكم ،جانب الدكلة
 كحتى بداية القرف العشريف. ،التاسع عشر
فمسطيف عمى أيدم العصابات األمـ المتحدة "الككنت برنادكت" في  ممثؿثر مقتؿ إكعمى 

األمـ  تمتع مف خبلليا( فتكل أكدت ـُْٗٗالصييكنية، أصدرت محكمة العدؿ الدكلية عاـ )
 الدكلية تحمؿ المنظمةت كعمى أفالبلزمة لممارسة أنشطتيا،  الدكلية المتحدة باألىمية القانكنية

المسؤكلية الجنائية الدكلية االعتراؼ ب كما حصؿالمسؤكلية الدكلية عف أفعاليا غير المشركعة. 
  .ْ()لجرائـ البشعة بحؽ اإلنسانيةا لما يرتكبو ىذا الفرد مف بالنظرلمفرد عمى المستكل الدكلي، 

شخاص المسؤكلية الدكلية في القانكف الدكلي العاـ ىـ الدكؿ كالمنظمات الدكلية، كبالتالي فأ
 ، كجرائـ الحرب.ارتكابو جريمة دكلية مع جكاز ميساءلة الفرد جنائيان عمى المستكل الدكلي عند

                                  
، ـََِٗدار النيضة العربية، القاىرة، د. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ،  :( انظرُ)

 .ُْٖص
 كما بعدىا. ِّٔد. محمد عمي الحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص :( انظرِ)
 .ّْٔـ، صََِٕط اإلسكندرية، ـ، منشأة المعارؼ، د. محمد طمعت الغنيمي، قانكف السبلـ في اإلسبل :( انظرّ)
 .ٖٔٗ، صمرجع سابؽد. أحمد أبك الكفا، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ،  :( انظرْ)
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 ثاَيادلثحث ان
 األساط انمإََي نهًسؤٔنيح انذٔنيح

 تمييد وتقسيم:
بالرغـ مف تعدد اآلراء الفقيية، كتشعبيا حكؿ أساس المسؤكلية الدكلية، إال أف غالبية 

  :(ُ)الفقو الدكلي يتفؽ عمى أف أساس المسؤكلية الدكلية يتردد بيف نظريات ثبلث
نظرية المسؤكلية عمى  -نظرية الكاقعة غير المشركعة دكليان. ج -نظرية الخطأ. ب -أ 

 المطالب الثبلثة اآلتية:  في النظريات الثبلث نناقش ىذهأساس المخاطر. كعميو 
  املطلب األّل

 للنطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘ قاىْىٕ ىظسٓ٘ اخلطأ نأضاس

( أكؿ مف قاـ بنقؿ نظرية الخطأ مف إطار النظاـ الفقيو اليكلندم )جركسيكشيعتبر 
كما صاغيا جركسيكش  -القانكني الداخمي إلى دائرة النظاـ القانكني الدكلي. كنظرية الخطأ 

تعني قياـ مسؤكلية الدكلة عف ما يصدر عنيا مف خطأ أك إىماؿ. أم أف مسؤكلية الدكلة  -
إىماليا في منع أعماؿ رعاياىا غير ما بسبب أتقـك مف خبلؿ مساىمتيا في حدكث الضرر، 
 . (ِ)المشركعة، أك ألنيا سمحت ليـ بيذه األعماؿ

يقيصد بو القياـ بعمؿ غير مشركع أك اإلىماؿ   ، كأساس لممسؤكلية الدكلية،كالخطأ 
كاف  سكاءن متى ما قامت بسمكؾ خاطئ،  -طبقان ليذه النظرية  -فالدكلة تككف مسؤكلة دكليان 

 .(ّ)أك امتناعان عف عمؿ ىذا السمكؾ عمبلن 
ال يشترط في الخطأ أف يتـ بسكء نية، أم أف يككف عف عمد، بؿ ييمكف أف  غير أنو

يحدث خطأ أساسو اإلىماؿ. فالخطأ العمدم ىك التقصير، أما الخطأ غير العمدم فيك 
ر اإلىماؿ، كيقع اإلىماؿ عندما ال تبذؿ الدكلة العناية المطمكبة منيا، كي تمنع كقكع الضر 

 بالغير.
حتى بداية القرف  ،أف نظرية الخطأ قد استمرت كأساس كحيد لممسؤكلية الدكلية ،كالكاقع
نزيمكتي( عمى أظيرت النظرية المكضكعية التي نادل بيا الفقيو اإليطالي ) حيثالعشريف، 

عدؿ عف ثر االنتقادات التي كجيت لنظرية الخطأ  األمر الذم دفع  بالفقو الدكلي أف يي إ
                                  

د. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ،  :( لمزيد مف التفصيؿ حكؿ النظريات الثبلث انظرُ)
كما  ْْٓا. د. محمد طمعت الغنيمي، الغنيمي الكسيط في قانكف السبلـ، مرجع سابؽ، صكما بعدى ْٕٓ، صمرجع سابؽ

بعدىا. د. سمير محمد فاضؿ، المسؤكلية الدكلية عف األضرار الناتجة عف استخداـ الطاقة النككية كقت السمـ، عالـ الكتب، 
 .ُِِـ، صُٕٗٗالقاىرة، 

 .  ْْٔسابؽ، صالمرجع الد. محمد طمعت الغنيمي،  :( انظرِ)
ـ، ََِِ القاىرة،د. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، شركة مطابع الطكبجي،  :( انظرّ)

 كما بعدىا. َٖٓص
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عندما يككف  -عمى كجو الخصكص  -كاف يتـ العمؿ بنظرية الخطأ ك  .(ُ)نظرية الخطأ
تقـك  حتىالتزاـ الدكلة مكضكع اإلخبلؿ، التزامان ببذؿ عناية كليس التزامان بتحقيؽ نتيجة  

 تقصيرىا في بذؿ العناية المطمكبة منيا. عندمسؤكلية الدكلة 
كحتى منتصؼ  ،مف نياية القرف الثامف عشر كقد طيبقت نظرية الخطأ في الفترة الممتدة

عديد مف القضايا المتعمقة بمسؤكلية الدكلة عف األضرار التي الالقرف العشريف، مف خبلؿ 
تصيب األجانب كممتمكاتيـ، كعمى أساس أف خطأ الدكلة يتحدد مف خبلؿ عدـ اتخاذ 

 .(ِ)اإلجراءات البلزمة لمحيمكلة دكف إصابة األجانب بيذه األضرار
االتفاقيات الدكلية، كاتفاقية المسؤكلية الدكلية  بعض كرد النص عمى حالة الخطأ فيقد ك 

  (ّ، التي تنص في المادة )ـ(ُِٕٗ)عف األضرار التي تحدثيا األجساـ الفضائية لعاـ 
أنو: "في حالة إصابة جسـ فضائي تابع لدكلة مطمقة، أك إصابة أشخاص، أك أمكاؿ  عمى

، بأضرار أحدثيا جسـ فضائي تابع لدكلة األرضعمى متنو، في مكاف آخر غير سطح 
مطمقة أخرل، ال تككف ىذه الدكلة األخيرة مسؤكلة، إال إذا كانت األضرار ناشئة عف خطئيا، 

نصت الفقرة األكلى مف المادة الرابعة مف ذات كما نيـ". أك خطأ أشخاص تككف مسؤكلة ع
االتفاقية عمى أنو: "إذا كانت األضرار البلحقة بجسـ فضائي تابع لمدكلة الثالثة أك بأشخاص 
أك أمكاؿ عمى متنو، قد حدثت في مكاف آخر غير سطح األرض، تككف مسؤكليتيما إزاء 

جانب أم منيما، أك مف جانب أشخاص الدكلة الثالثة مبنية عمى أساس كجكد خطأ مف 
 .(ّ)تككف أم منيما مسؤكلة عنيـ"

 

  

                                  
كما بعدىا. د. محمد  ْٕٕد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ. مرجع سابؽ، ص :( انظرُ)

 . ّٓٔة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، صعمي الحاج، مقدمة لدراس
 - Graefrath (B.): Responsibility and Damage caused ،Relationship Between Responsibility 

and Damages ،(R.D.C.،Tome 185 ،1984) ،p. 20. 
انكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، د. محمد سامي عبدالحميد مع د. محمد السعيد الدقاؽ ك د. إبراىيـ خميفة، الق :( انظرِ)

 .ّٕٔص
 . ْٕٕسابؽ، صالمرجع ال د. صبلح الديف عامر، :( انظرّ)
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 املطلب الجاىٕ
 للنطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘ قاىْىٕ غري املصسّع٘ دّلًٔا نأضاس (1)ىظسٓ٘ الْاقع٘

" باعتبار أف الخطأ في مفيكمو يجب نزيمكتيأتعرضت نظرية الخطأ لنقد الفقيو "بعد أف 
كما تقكؿ  -أف يقـك عمى عنصر مكضكعي، يتمثؿ في مخالفة التزاـ دكلي دكف الخكض 

الخطأ أك اإلىماؿ يخضع  باعتبار أففي جكانب السمكؾ الشخصية لمدكلة،  -نظرية الخطأ
لة باعتبارىا كبالتالي ال ييمكف أف يكجد ذلؾ لدل الدك  .تحديدىما العتبارات شخصية كنفسية

 شخصان معنكيان.
، العاـ نزيمكتي" أف مسؤكلية الدكلة تتحقؽ بمجرد انتياكيا ألحكاـ القانكف الدكليأيرل "ك 

بمعنى ىؿ  .رادة الدكلةإكال يتطمب األمر لتقرير مسؤكليتيا تكافر الخطأ بقصد التعرؼ عمى 
 . (ِ)ارتكبت ىذا االنتياؾ متعمدة أـ كانت ميممة

نظرية جديدة تقـك عمى أساس أف  -في بداية القرف العشريف -انزيمكتي" كقد صاغ "
نما يجب أف  المسؤكلية الدكلية ال تصمح أف تككف ذا صفة شخصية تقـك عمى الخطأ، كا 

صفة مكضكعية، تتحقؽ مف خبللو نظرية الكاقعة غير المشركعة دكليان،  ايككف األساس ذ
كيكفي لقياـ مسؤكلية الدكلة أف تينسب الكاقعة ، لدكليكالذم يتمثؿ في انتياؾ أحكاـ القانكف ا

 غير المشركعة دكليان إلييا. 
كييقصد بالكاقعة غير المشركعة، الفعؿ الذم ييشكؿ انتياكان ألحكاـ القانكف الدكلي، 
كمعيار عدـ المشركعية، معيار مكضكعي، يتمثؿ في مخالفة أك انتياؾ أم التزاـ دكلي، أيان 

ككفقان ليذه النظرية  ،المخالفة تيعتبر ىي الكاقعة المنشئة لممسؤكلية الدكلية يذهف ،كاف مصدره
 ،يشترط لتحققيا تكافر عنصريف: األكؿ، نسبة الكاقعة إلى أحد أشخاص القانكف الدكلي

كالثاني، أف تككف الكاقعة في ذاتيا مخالفة اللتزاـ دكلي يقع عمى عاتؽ الشخص الدكلي، 
 .(ّ)غير مشركعة دكليان بمعنى أف تككف الكاقعة 

حظيت ىذه النظرية بدعـ القانكف الدكلي، بحيث أصبح أساس المسؤكلية الدكلية ىك  قدك 
ارتكاب الكاقعة غير المشركعة دكليان. كقد اتخذت لجنة القانكف الدكلي مف نظرية الكاقعة غير 

                                  
( مف األسمـ استخداـ تعبير الكاقعة غير المشركعة دكليان لمتعبير عف ىذه النظرية، عكضان عف تعبيرات أخرل كتعبير ُ)

تمشيان مع تكجو لجنة القانكف الدكلي التي حرصت عمى  العمؿ الدكلي غير المشركع أك الفعؿ الدكلي غير المشركع. كذلؾ
 :تجنب تعبير العمؿ مفضمة تعبير الكاقعة، بحيث يشمؿ تعبير الكاقعة العمؿ أك االمتناع الذم يخالؼ القانكف. انظر

 . ْٕٕد.صبلح الديف عامر، مرجع سابؽ، ص
كاحده كىك األمر الذم لـ  شيءف الدكلة كالحاكـ ( المبلحظ أف نظرية الخطأ  كانت عند ظيكرىا تتماشى عمى اعتبار أِ)

يعٌد مقبكالن مع تقدـ المفاىيـ الدستكرية. انظر د. محمد سامي عبدالحميد مع آخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، 
 .ّٔٔص
 .ْٖٕسابؽ، صالمرجع الد. صبلح الديف عامر،  :( انظرّ)
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كع المجنة حكؿ المشركعة أساسان لممسؤكلية الدكلية، كذلؾ مف خبلؿ المادة الثالثة مف مشر 
: " كؿ فعؿ غير مشركع دكليان تقـك بو الدكلة يستتبع أف مسؤكلية الدكؿ بنصيا عمى

 . (ُ)مسؤكليتيا الدكلية"
اعتمد القضاء الدكلي عمى نظرية الكاقعة غير المشركعة دكليان اعتمادان كبيران في  لذلؾ،ك 

كمحكمة العدؿ الدكلية  عديد مف األحكاـ التي صدرت عف المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي،
صدرتو المحكمة الدائمة أكحسبنا أف نشير ىنا إلى الحكـ الذم  .كىيئات التحكيـ الدكلية

. (شكرزكؼ)في النزاع بيف ألمانيا كبكلندا بشأف مصنع  ـ(ُِٖٗ /ٗ/ ُّ)لمعدؿ الدكلي في 
ضية . كأحكاـ محكمة العدؿ الدكلية في قـ(ُّٖٗ /ٔ/ُْ)كفي قضية فكسفات المغرب في 

، حيث تحدثت عف إخفاؽ ألبانيا في الكفاء بالتزاميا ـ(ُْٗٗ/ٓ/ُٗ)مضيؽ كركفك في 
، بسبب قياميا (كركفك) ؽالدكلي الذم يفرض عمييا إخطار الدكؿ التي تستخدـ سفنيا مضي

 .(ِ)لغاـ بحرية في المضيؽأبكضع 
 املطلب الجالح

 للنطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘ قاىْىٕ نأضاس)املطؤّلٔ٘ املْضْعٔ٘( ىظسٓ٘ املخاطس 
المجتمع الدكلي تقدمان صناعيان ىائبلن، كترافؽ ذلؾ مع ثكرة في العمـك التكنكلكجية،  شيد

مما أدل إلى كجكد مخاطر عديدة جراء استخداـ اآلالت الحديثة، إذ أصبحت النشاطات 
جعؿ الفقو األمر   ،تمثؿ خطران كبيران  -تيحدث أضراران جسيمة  قدى كالتي  -المشركعة الجديدة 

يبحث عف أساس جديد ليرتب عميو المسؤكلية الدكلية، رغـ عدـ كجكد انتياؾ اللتزاـ دكلي، 
كما كانت تتطمبو نظرية الفعؿ غير المشركع، غير أف الفعؿ ىنا مشركع، كلذلؾ كجد الفقو 

 .(ّ)يصمح لممسؤكلية الدكلية ان في نظرية المخاطر أساس
ؤلخذ بنظرية المخاطر، أك ما ييعرؼ لكاف سباقان  أنو الفقو القانكني الداخمي عمىبلحظ كي 

في الشريعة اإلسبلمية بنظرية الضماف، التي تيقرر أف االلتزاـ بالتعكيض أساسو كقكع الضرر 
 .(ْ)غير مشركعكحده، كدكف االعتداد بالسبب الذم نتج عنو الضرر، ىؿ ىك عمؿ مشركع أـ 

/ج( مف النظاـ ُ/ّٖدكلي بنظرية المخاطر، عمبلن بنص المادة )أخذ القانكف القد ك 
التي أقرتيا األمـ  -األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، التي تجعؿ مف المبادئ العامة لمقانكف 

كبالفعؿ أخذ القانكف الدكلي بيذه النظرية كما  العاـ، أحد مصادر القانكف الدكلي -المتمدينة 

                                  
 . ِٗٗعامر، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص د. حامد سمطاف د. عائشة راتب، د. صبلح (ُ)
 . ْٖٕد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص  (ِ)
 .ُّٗـ، صََِٕد. محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، الطبعة السادسة،  (ّ)
. د. محمد عمي ُِ، نظرية الضماف أك المسؤكلية الدكلية في الشريعة اإلسبلمية، مرجع سابؽ، صد. أحمد أبك الكفا (ْ)

 كما بعدىا. ّٗٔالحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
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ب المسؤكلية الدكلية عمى أم يفنظرية المخاطر تتسـ بترت، ميىك الحاؿ في القانكف الداخ
ف كاف ىذا النشاط مشركع  . ان نشاط ييشكؿ خطران، كيمحؽ الضرر بالغير، حتى كا 

نو ال مسؤكلية دكلية عمى النشاط المشركع، إال إذا نتج عنو  إككفقان لنظرية المخاطر، ف
المخاطر تقـك في األساس عمى ترتيب أضرار جسيمة ال ييمكف تركيا دكف تعكيض  فنظرية 

تيعرؼ نظرية المخاطر ك  ،المسؤكلية الدكلية دكف حاجة إلثبات الخطأ في جانب المسؤكؿ
بنظرية "المسؤكلية المطمقة " أك "المسؤكلية المكضكعية" أك المسؤكلية دكف خطأ   فيذه أيضان 

 .(ُ)لدكليةالنظرية  تقـك عمى معيار مكضكعي ال شخصي، لتأسيس المسؤكلية ا
كقد أخذ الفقو الدكلي بنظرية المخاطر كأساس لتقرير المسؤكلية الدكلية في حالة 

 ،ألف ىذه األنشطة تتطمبيا طبيعة الحياة المعاصرة ألىميتيا ،األنشطة الخطرة المسمكح بيا
لكف  .لخإكاالستخدامات السممية لمطاقة النككية، كأعماؿ الكشؼ كالتنقيب عف البتركؿ ...

ي أف تككف ىناؾ مسؤكلية دكلية تترتب عف أية مضار ناشئة عف األنشطة الخطرة، ينبغ
تمكيثيا لمبيئة البحرية  عفعمى ذلؾ، تيسأؿ الدكلة  كترتيبان  .(ِ)تطبيقان لقاعدة "الغـر بالغنـ"

كاف ىذا التمكث راجعان لخطأ مف جانب الدكلة،  سكاءن الناتج عف أعماؿ التنقيب عف البتركؿ، 
كما تيسأؿ الدكلة التي تيطمؽ مركبة فضائية أك طائرة عف أم أضرار قد  ا،طأ منيأك دكف خ

تحدثيا المركبة أك الطائرة، ككقكع أجزاء منيا عمى األرض، كدكف الحاجة إلثبات كقكع خطأ 
 أك فعؿ غير مشركع.

بالذكر، أف نظرية المخاطر لقيت ترحيبان مف قبؿ فقياء القانكف الدكلي، لككنيا  جديرال
ضرريف مف حصكليـ عمى تعكيض عف األضرار التي تسببيا تالكسيمة الكحيدة التي تمكف الم

 .(ّ)ىذه األنشطة المشركعة

                                  
.  د. محمد سامي عبدالحميد ْْٔد. محمد طمعت الغنيمي، قانكف السبلـ في اإلسبلـ، مرجع سابؽ، ص :( انظرُ)

 .ّٖٔريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، صكآخ
 كما بعدىا. ّٖٓ( انظر د. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ص ِ)
مف  أصابوكأساس لحصكؿ األجنبي عمى تعكيض لما  ـََُٗ( الذم قاؿ بنظرية المخاطر ىك الفقيو فكشي عاـ ّ)

أضرار ناتجة عف االضطرابات الداخمية كالحركب األىمية، ألف إقامة األجنبي في الدكلة تتيح ليا فكائد كمنافع  كمف ثـ يقع 
عمى عاتقيا تبعة تحمؿ أية مخاطر قد تحصؿ لؤلجنبي، بؿ كتعكيض األجنبي عند حصكؿ ضرر لو. كيؤيد ىذه النظرية 

يد مقرران، " لقياـ المسؤكلية الدكلية البد أف يقع فعؿ يصمح في نظر القانكف مف الفقو العربي. د. محمد سامي عبدالحم
الدكلي أساسان لممسؤكلية، كأف تصح نسبة ىذا الفعؿ لدكلة مف الدكؿ )أك منظمة دكلية( كأف يترتب عميو إضرار بشخص 

 آخر مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ".
. أيضان يقرر الدكتكر صبلح الديف ّْٔنكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص د. محمد سامي عبدالحميد كآخريف، القا :انظر

عامر "أف المسؤكلية الدكلية تعني مجمكعة القكاعد القانكنية التي تحكـ أم عمؿ أك كاقعة تينسب إلى أحد أشخاص القانكف 
لتزاـ األكؿ بالتعكيض". الدكلي، كينجـ عنيا ضرر لشخص آخر مف أشخاص القانكف الدكلي  كما يترتب عمى ذلؾ مف ا

 .  ْٕٗد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص :انظر
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د مف يعدالكتأكيدان عمى أىمية األخذ بنظرية المخاطر، فقد تـ النص عمييا في 
ىدات الدكلية، كاالتفاقية الدكلية المتعمقة بمسؤكلية مشغمي السفف النككية لعاـ المعا

عمى أف: " يتحمؿ مشغؿ السفينة النككية منيا (، التي نصت في المادة الثانية ـُِٔٗ)
المسؤكلية المطمقة عف أية أضرار نككية، رىنان بإثبات كقكع ىذه األضرار عف حادثة نككية 

 .ليذه السفينة أك المنتجات كالفضبلت المشعة الناتجة عف ىذه السفينة "تشمؿ الكقكد النككم 
كالتي  ،(ـُّٔٗككذا اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤكلية المدنية عف األضرار النككية لعاـ )

: "مسؤكلية المشغؿ عف الضرر النككم طبقان ليذه االتفاقية أف ( عمىُ/ّتنص في المادة )
نصت اتفاقية المسؤكلية الدكلية عف األضرار التي تحدثيا  كما ،تككف مسؤكلية مطمقة"
: "تككف مسؤكلية الدكلة التي تيطمؽ جسمان فضائيان أف ( عمىـُُٕٗاألجساـ الفضائية لعاـ )

مسؤكلية مطمقة فيما يتعمؽ بدفع تعكيض عف األضرار التي يحدثيا جسميا الفضائي عمى 
 .(ُ)سطح األرض، أك في الطائرات أثناء تحميقيا"

دليؿ أف لجنة القانكف الدكلي قد أقرت بيمكف تجاىؿ نظرية المخاطر،  كبالتالي، ال
بنظرية المخاطر أثناء حديثيا عف الظركؼ النافية لعدـ المشركعية، بالرغـ مف اعتمادىا 
عمى نظرية الفعؿ غير المشركع دكليان كأساس لممسؤكلية الدكلية في مشركعيا حكؿ مسؤكلية 

"ال يخؿ االحتجاج بظرؼ ينفي عدـ بأنو ( ِٕفي المادة ) المجنة رتالدكؿ. حيث قر 
 ،المشركعية بمسألة التعكيض عف أم ضرر مادم أك خسارة مادية تسبب فييا ذلؾ الفعؿ"

بمعنى أنيا قررت أف كجكد الظرؼ النافي الذم يؤدم إلى تحكيؿ العمؿ غير المشركع إلى 
عمؿ مشركع، ال يخؿ بمسألة التعكيض عف أم ضرر مادم أك خسارة مادية تسبب فييا 

تترتب المسؤكلية عف العمؿ المشركع إال كفقان  ال لذلؾ،ذلؾ الفعؿ الذم اصبح مشركعان. ك 
 .(ِ)لنظرية المخاطر

ف أساس المسؤكلية الدكلية كقاعدة عامة، الفعؿ غير المشركع دكليان، مع إ القكؿ: ةفك كص
إمكانية األخذ بنظرية الخطأ في بعض الحاالت التي تتطمب مف الدكلة بذؿ العناية كليس 
تحقيؽ نتيجة. كما يجب األخذ بنظرية المخاطر أك المسؤكلية المكضكعية في حالة حدكث 

 رة.ضرر عف األنشطة الخط
ذا كاف األمر كذلؾ، فما عناصر  المسؤكلية الدكلية؟ اإلجابة عف ذلؾ نكضحيا  نشكءكا 

  في المبحث اآلتي:

                                  
د. محسف عبدالحميد أفكيريف، النظرية العامة لممسؤكلية الدكلية عف النتائج الضارة عف أفعاؿ ال يحظرىا  :( انظرُ)

 كما بعدىا.  ْٗـ، ص ُٗٗٗكؽ، جامعة القاىرة، القانكف الدكلي، رسالة دكتكراه، كمية الحق
 كما بعدىا. ْٖٓد. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ص :( انظرِ)
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 نثادلثحث انثا
 عُاصش َشٕء ادلسؤٔنيح انذٔنيح

 تمييد وتقسيم:
لقياـ المسؤكلية الدكلية، البٌد أف يقع فعؿ يصمح في نظر القانكف الدكلي أف يككف أساسان 
لممسؤكلية، كأف تصح نسبة ىذا الفعؿ لدكلة مف الدكؿ أك منظمة دكلية، كأف يترتب عميو 

كبالتالي، ال يتصكر قياـ المسؤكلية  ،ضرار بشخص آخر مف أشخاص القانكف الدكلي العاـإ
 :(ُ)ـ تتكافر العناصر الثبلثة التاليةالدكلية ما ل

  الكاقعة المنشئة لممسؤكلية الدكلية. كييقصد بيا حدكث أمر ما يترتب عميو قياـ-ُ
كىذه الكاقعة قد تككف نتيجة القياـ بنشاط خطر ترتب عميو كقكع  ،المسؤكلية الدكلية

 ضرر، أك القياـ بفعؿ غير مشركع دكليان.
أم سؤكلية الدكلية إلى أحد أشخاص القانكف الدكلي العاـ )نسبة الكاقعة المنشئة لمم-ِ

 .(ِ)عنصر اإلسناد(
عنصر الضرر )أك النتيجة( فبلبد لقياـ المسؤكلية الدكلية حدكث ضرر لحؽ بشخص -ّ

 . (ّ)مف أشخاص القانكف الدكلي
 كعميو، سنتناكؿ عناصر المسؤكلية الدكلية في المطالب الثبلثة اآلتية: 

 املطلب األّل
 الْاقع٘ امليصٝ٘ للنطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘  
مكاقعة المنشئة لممسؤكلية الدكلية مف خبلؿ قياـ شخص دكلي لتتحقؽ الصكرة الغالبة 

فالمسؤكلية ىي النتيجة القانكنية المباشرة لمعمؿ غير  ،بارتكاب فعؿ غير مشركع دكليان 
خبلؿ قياـ شخص دكلي تتحقؽ الكاقعة المنشئة لممسؤكلية الدكلية مف كقد  ،المشركع دكليان 

بنشاط خطر ينتج عنو ضرر بالغير  كبالتالي يينسب ليذا الشخص الدكلي المسؤكلية الدكلية 
كىنا يككف ىذا النشاط الخطر ىك الكاقعة المنشئة لممسؤكلية  ،عمى أساس نظرية المخاطر

المسؤكلية كبالتالي، إذا ارتكب شخص دكلي فعبلن غير مشركع دكليان فإنو تينسب لو ، الدكلية
                                  

د. محمد عبدالمنعـ عبدالخالؽ، اإلطار القانكني لممسؤكلية الجنائية الدكلية، مجمة كمية الشريعة كالقانكف، جامعة  :( انظرُ)
كما بعدىا. د. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع  َُّـ، صُٕٗٗالعدد الثامف،  األزىر،

 .ٕٔٓسابؽ، ص
إلى الفرد إذا ما ارتكب  -في أحكاؿ معينة  -( حرم بالذكر، أنو يمكف أف تنسب الكاقعة المنشئة لممسؤكلية الدكلية ِ)

 ية الجنائية تجاه ىذا الفرد عمى المستكل الدكلي.  جريمة دكلية، مما يستكجب معو قياـ المسؤكل
 ِٖٓـ، ص ُْٗٗد. مصطفى سبلمة حسيف، القانكف الدكلي العاـ، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  :( انظرّ)
 . ّٓٓ - ّْٖ، ص ـُْٗٗ. د. عبدالكاحد محمد الفار، القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ِٓٔ -
 .َُٔ - ٖٗـ، ص ُْٖٗ القاىرة، . إبراىيـ محمد العناني، القانكف الدكلي العاـ، دار الفكر العربي،د
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الدكلية، كيعتبر الفعؿ غير مشركع دكليان  إذا كاف ييشكؿ إخبلالن بالتزاـ دكلي عمى الشخص 
 .(ُ)كاف ىذا اإلخبلؿ بفعؿ إيجابي أك سمبي سكاءن الدكلي، 
كاف الفعؿ متى تترتب المسؤكلية الدكلية تجاه الدكلة التي خرقت التزامان دكليان، بالتالي، ك 

ؽ لما يتطمبو منيا ىذا االلتزاـ الدكلي، بغض النظر عف منشأ الصادر عنيا غير مطاب
أك غير ذلؾ مف قكاعد القانكف  ،أك عيرؼ دكلي ،فقد يككف مصدره معاىدة دكلية ،االلتزاـ
غير مشركع كفقان لمقانكف الدكلي  كال عبرة بكصؼ ذلؾ فعبلن كلذلؾ ييعٌد فعؿ الدكلة ، الدكلي

ـ، ال تستطيع أية دكلة أف تتنصؿ مف التزاماتيا الدكلية كمف ث الفعؿ في القانكف الداخمي.
فإذا كاف فعؿ الدكلة غير مشركع مف منظكر  ،بحجة مخالفة ىذه االلتزامات لقانكنيا الداخمي

فالعبرة إذف بكصؼ القانكف الدكلي لو  ،القانكف الداخمي،  فيك مشركع بالنسبة لمقانكف الدكلي
 .(ِ)كلية الدكلية تجاه الدكلة في ىذه الحالةكمف ثـ تقـك المسؤ  ،كىك المشركعية

 املطلب الجاىٕ 
 الكاىٌْ الدّلٕ العاو )عيصس اإلضياد(     ىطب٘ الْاقع٘ امليصٝ٘ إىل أحد أشخاص 

سنادىا إلى شخص مف أشخاص القانكف تعني إنسبة الكاقعة المنشئة لممسؤكلية الدكلية 
نسبة الكاقعة المنشئة  نناقشك  ،دكلة أك منظمة دكلية ىذا الشخص كاف سكاءن الدكلي  

 كما يمي: مسة فركعخ فيلممسؤكلية الدكلية 
 الفرع األول

 نسبة الواقعة المنشئة إلى أحد أجيزة الدولة أو سمطاتيا العامة
، أف كؿ ما يصدر عف أجيزة الدكلة مف تصرفات يينسب إلى الدكلة  ألف ىذه مف الثابت

، ال سيما إذا كاف التصرؼ ييشكؿ عمبلن منشئان كلحسابيا باسـ الدكلةاألجيزة تتصرؼ 
 لممسؤكلية الدكلية، فالدكلة ىي مف تتحمؿ عبء المسؤكلية الدكلية. 

كانت ىذه  سكاءن إلى الدكلة نفسيا،  المختمفة كلذلؾ، تينسب تصرفات أجيزة الدكلة
كأف يتجاكز  ،أك تمت بالمخالفة لوالتصرفات قد تمت في الحدكد التي رسميا القانكف الداخمي، 

الجياز المعني حدكد سمطتو، أك تجاكز المكظؼ المختص حدكد اختصاصاتو أك خالؼ 
 .(ّ)التعميمات الصادرة لو، ففي كؿ ىذه الحاالت تنعقد مسؤكلية الدكلة عف أعماؿ أجيزتيا

                                  
 كما بعدىا ِٖٔأحمد أبك الكفا، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ صد.  :( انظرُ)
. د. عبدالكاحد محمد الفار، القانكف َّٔسبلمة حسيف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص د. مصطفى :( انظرِ)

 .َُِ. د. إبراىيـ محمد العناني، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص ُّٓالدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
 .كما بعدىا َٖٔ، صالمرجع السابؽ د. أحمد أبك الكفا،  :( انظرّ)

John .M ،Keelson   : State Responsibility and Abnormally Dangerous Activity  op. cit. P. 222.  
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كاف ىذا الجياز  سكاءن كبالتالي، تيسأؿ الدكلة عف تصرفات أم جياز مف أجيزتيا، 
ييمارس كظائؼ تشريعية، أك قضائية، أك تنفيذية، أك أم كظائؼ أخرل، كتفصيؿ ذلؾ عمى 

 النحك اآلتي:
 :: مسؤولية الدولة عن أعمال سمطتيا التشريعيةأولً 

بشرط أف  كلكف أف لكؿ دكلة الحؽ في إصدار ما تراه مف تشريعات، في كاقع األمر،
فإذا  ،يعات، عدـ تعارض ىذه التشريعات مع القكاعد الدكليةتيراعي عند إصدارىا ألم تشر 

أصدرت سمطتيا التشريعية قكانيف مخالفة لبللتزامات الدكلية التي التزمت بيا الدكلة، أك إذا 
لـ تقـ الدكلة بسٌف قانكف ييمغي قانكنان سابقان مخالفان ليذه االلتزامات، أك إذا لـ تيصدر تشريعان 

ففي كؿ ىذه الحاالت تككف الدكلة مسؤكلة عف كؿ  .بكاجباتيا الدكلية تقتضيو ضركرة قياميا
ما يترٌتب عمى تنفيذ ىذه التشريعات أك عدـ تنفيذىا، كذلؾ لما يترتب عميو مف مساسو 

 .(ُ)بحقكؽ الدكؿ أك بحقكؽ رعاياىا
في حاؿ إقداـ سمطتيا التشريعية عمى إصدار  الدكلية ، تتحٌمؿ الدكلة المسؤكليةبالتاليك 

صادر أمبلكيـ دكف يي قانكف ييحـر األجانب المكجكديف في إقميميا مف بعض حقكقيـ، أك أف 
بإصدار تشريع تقتضيو  إذا لـ تقـتتحٌمؿ الدكلة المسؤكلية ذاتيا  كقد ،تقرير تعكيض مناسب ليـ

المسؤكلية في  : تحٌممت بريطانيامى سبيؿ المثاؿكع ،تعيداتيا الدكلية التي ارتبطت بياك كاجباتيا 
قضية السفينة )أالباما(  ألنيا سمحت لمكاليات الجنكبية أثناء الحرب األىمية األمريكية ببناء 
  السفف كتمكينيا في المكانئ البريطانية، مخٌمة بذلؾ بقكاعد الحياد الذم تعٌيدت بالتزاميا بو

 نع تيم، فدكلة محايدة يعتبرىاع خاص في بريطانيا عدـ كجكد تشري ىك ىذا اإلخبلؿكسبب 
 .(ِ)الييئات كاألفراد التابعيف ليا مف بناء سفف في أحكاضيا لصالح دكلة محاربةعمى 

كمثمما تيسأؿ الدكلة عف أم تقصير يتعمؽ بالقكانيف التي تسنيا سمطتيا التشريعية، فإنيا 
إذ ال يحؽ لمدكلة االحتجاج بأحكاـ  عف كؿ ما يشكب دستكرىا مف تقصير،  -أيضان  -تيسأؿ 

دستكرىا بغية التحٌمؿ مف االلتزامات النابعة مف المعاىدات كاالتفاقيات التي سبؽ ليا أف 
 .(ّ)أبرمتيا

                                  
ـ، َُِْد. عبدالكىاب شمساف، القانكف الدكلي العاـ، دار جامعة عدف لمطباعة كالنشر، الطبعة الثالثة،  :( انظرُ)

. د. محمد سامي ّْٖسابؽ، ص . د. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع ُْٖص
 . ّٖٔعبدالحميد كآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص

. د. َّٕ( انظر د. حامد سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي العاـ مرجع سابؽ، صِ)
 .َّٖمحمد عمي الحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص

كما بعدىا. د. عمر  َّٖد. حامد سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الديف عامر، المرجع السابؽ، ص  :انظر( ّ)
مرجع الكما بعدىا. د. عبدالكىاب شمساف،  َٕٔحسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ص 

 . ُْٗسابؽ، صال
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 :: مسؤولية الدولة عن أعمال سمطتيا القضائيةثانياً 
كؿ ما يصدر عف السمطة القضائية  العاـ يعتبر القانكف الدكلي مف المستقر عميو، أف

يمكف أف يؤدم إلى  ،لدكلة ما مف أحكاـ كأكامر كقرارات بمثابة عمؿ مادم يينسب إلى الدكلة
نشكء المسؤكلية الدكلية لمدكلة  ألف نشاط السمطة القضائية ىك أحد مظاىر مباشرة الدكلة 

األحكاـ القضائية الصادرة عف ، تصبح الدكلة مسؤكلة دكليان عف بالتاليك  لسمطانيا اإلقميمي.
ال يمكف لمدكلة االحتجاج كبالتالي،  .ىذه األحكاـ مخالفة لمقكاعد الدكلية متى كانتمحاكميا، 

شٌكؿ قاعدة داخمية تيطٌبؽ في نطاؽ عبلقة السمطة بمبدأ استقبلؿ القضاء  ألف ىذا المبدأ يي 
فالدكلة في ميداف  ،بيذه العبلقة القضائية بغيرىا مف سمطات الدكلة، كال شأف لمدكؿ األجنبية

 . (ُ)تكاجو الدكؿ األخرل ككحدة مسؤكلة عف تصٌرفات سمطاتيا المختمفة لدكليةالعبلقات ا
ا تفسير مٌ أ السببمع القكاعد الدكلية، فقد يككف  ء الكطنيحكاـ القضاأتعارضت  ا إذاأمٌ 

متعارض  كطنيمتفؽ في األصؿ مع االلتزامات الدكلية، أك تطبيؽ نص  كطنيخاطئ لنص 
كمف ضمف تصرفات السمطة ، مع ىذه االلتزامات، أك تفسير أك تطبيؽ خاطئ لقاعدة دكلية

حالة إنكار العدالة، كمف قبيؿ ذلؾ ىي تترتب عمييا مسؤكلية دكلية،  قد القضائية التي
 في مكاجية األجانب. -بسكء نٌية  - األحكاـ الظالمة ظممان بٌينان الصادرة

 الحاالت اآلتية: في مثؿحالة إنكار العدالة تتحقؽ ك 
 عندما ييحاؿ بيف األجنبي كبيف االلتجاء إلى القضاء. -ُ
 إذا امتنعت محاكـ الدكلة، رغـ اختصاصيا، عف النظر في نزاع تقٌدـ بو أحد األجانب. -ِ
مبػػٌرر، أك بقصػػد حرمػػاف األجنبػػي مػػف اع دكف نػػز المحػػاكـ فػػي الفصػػؿ فػػي ال إذا تباطػػأت -ّ

 الكصكؿ إلى حقو.
تكافر الضػمانات الضػركرية  أك عدـيككف ىناؾ نقص كبير في إجراءات التقاضي،  أف -ْ

 سير العدالة. سفلحي 
عنػػدما تفصػػػؿ ىػػػذه المحػػاكـ فػػػي الػػػدعكل، فتيصػػدر ضػػػد األجنبػػػي حكمػػان تعسػػػفيان، سػػػببو  -ٓ

دة فػي الحكػػـ أ فاحشػػة أك مي عػدائي ضػػد األجانػب، أك ارتكػاب أخطػ الخضػكع لشػعكر تعٌمػ
 . (ِ)أك اإلجراءات التي اٌتبعت

                                  
. د. عمر حسف ُّّعامر: القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص د. حامد سمطاف د. عائشة راتب د. صبلح الديف  (ُ)

. د. محمد عمي الحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي ُّٔعدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ص
 .ّٕٖالعاـ، مرجع سابؽ، ص

. د. عمر ُّٓسابؽ، صالمرجع ال ،لعاـد. حامد سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي ا (ِ)
. ّٗٔ. د. محمد سامي عبدالحميد كآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، صُٓٔسابؽ، صالمرجع ال حسف عدس،

 .   ْْٖد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص



 اليظاو الكاىْىٕ للنطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘ يف الكاىٌْ الدّلٕ العاو 
 ٘(ــ٘ حتلٔلٔــــــــ)دزاض                                         

149 

 

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد

، ال يجكز أف تيثار مسؤكلية الدكلة عف أعماؿ سمطتيا القضائية، إاٌل إذا كاف بناءن عميوك 
فإف كاف  ،األجنبي المتضٌرر قد استنفد جميع الكسائؿ القضائية التي يقٌررىا تشريع الدكلة

لبلستئناؼ أك التمييز، كجب عمى المدعي األجنبي سمكؾ طرؽ كـ المشكك منو قاببلن الحي 
كتنتفي مسؤكلية  )الحماية الدبمكماسية(، الطعف ىذه قبؿ أف يمجأ إلى طمب حماية دكلتو

صدر قضاؤىا الحكـ المشكك منو، متى أصبح ىذا الحكـ نيائيان، كذلؾ بسبب أالدكلة التي 
 .في المييؿ المحٌددة كتقصيره في الطعف فيو ،إىماؿ المدعي األجنبي

، ال يجكز لمدكلة، متى ثبتت مسؤكليتيا الدكلية، التذٌرع بقكانينيا الداخمية الخبلصةك   
 . (ُ)لمتنٌصؿ مف التزاماتيا الناشئة عف معاىدة دكلية صٌدقت عمييا

 : : مسؤولية الدولة عن أعمال سمطتيا التنفيذيةثالثاً 
الييئات كالمؤسسات التي تتكٌلى شؤكف اإلدارة في مفيـك السمطة التنفيذية يشمؿ جميع 

التصرفات اإلدارية الناجمة عف أعماؿ تمؾ  كافة فالدكلة تيسأؿ عف ،الدكلة أك تشرؼ عمييا
السمطة كمكظفييا، متى أخٌمت ىذه التصرفات بااللتزامات الدكلية التي تعٌيدت بيا الدكلة، 

  بقة لقكانيف الدكلة.أكانت تمؾ التصٌرفات مطابقة أـ غير مطا سكاءن 
 كقد فرؽ الفقو في الماضي بيف كضعيف:

األعماؿ التي يأتييا المكظفكف بأمر مف حككمتيـ، أك في حػدكد اختصاصػيـ، أك أثنػاء  -ُ
 قياميـ بكظائفيـ، فيقٌرر مسؤكلية الدكلة إذا نتج عنيا إخبلؿ بالكاجبات الدكلية.

لمكظفػػػػكف بصػػػػفتيـ الشخصػػػػية، أك عنػػػػد األعمػػػػاؿ المخمٌػػػػة بالكاجبػػػػات الدكليػػػػة التػػػػي يأتييػػػػا ا -ِ
تجػػػاكزىـ حػػػدكد صػػػبلحياتيـ، فينفػػػي الفقػػػوي المسػػػؤكلية عػػػف الدكلػػػة كيعتبػػػر تصػػػٌرفاتيـ بحكػػػـ 
التصػػٌرفات الصػػادرة عػػف األشػػخاص العػػادييف، كيسػػمح لؤلشػػخاص المتضػػٌرريف برفػػع األمػػر 

ة الفقيػػاء غالبيػف ،حاضػرالكقػت ال بيػػد أنػو فػي إلػى محػاكـ الدكلػة كمقاضػاة المكظػؼ المػذنب.
المكظػػػؼ يعمػػػؿ باسػػػـ الدكلػػػة، كمػػػف  باعتبػػػار أفتقػػػكؿ بقيػػػاـ مسػػػؤكلية الدكلػػػة فػػػي الحػػػالتيف، 

كفػي حػػاؿ تجػاكزي المكظػػؼ  ،كاجػب الدكلػػة أف تيحسػف اختيػػار مكظفييػا كتراقػػب سػير أعمػػاليـ
 .  (2)حدكد اختصاصو ييعتبر تقصيران مف الدكلة في القياـ بيذا الكاجب

                                  
ـ، بشأف المكاطنيف البكلندييف ُِّٗ/ِ/ْكمة العدؿ الدكلية الدائمة، في ( جاء في الرأم االستشارم الذم أصدرتو محُ)

المقيميف في مدينة دانتزج: "أف الدكلة ال تستطيع أف تستند إلى دستكرىا بقصد التيٌرب مف االلتزامات الممقاة عمى عاتقيا 
ف عامر، القانكف الدكلي العاـ، د. حامد سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الديانظر: بمقتضى المعاىدات السارية". 

 .    ّْٖ.  د. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، صَّٖمرجع سابؽ، ص 
. د. َّٗسابؽ، صالمرجع ال ،( انظر د. حامد سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي العاـِ)

. د. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ْٖٓسابؽ، ص الرجع مالصبلح الديف عامر، 
. د. محمد عمي الحاج، ّٖٔ. د. محمد سامي عبدالحميد كآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص َٕٔص 

 .  ّّٖمقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
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 الفرع الثاني
 مسؤولية الدولة عن األفعال غير المشروعة دوليًا   

 الصادرة من األفراد العاديين 
التي  -مكاطنيف أك أجانب  -األصؿ أف الدكلة ال تيسأؿ عف أفعاؿ األفراد العادييف 

قبؿ  مف لـ يثبتك  طالماتنطكم عمى اعتداء عمى الدكؿ األخرل أك عمى الرعايا األجانب، 
تيسأؿ الدكلة عف األفعاؿ غير المشركعة دكليان الصادرة  في حيف ،رالدكلة أم خطأ أك تقصي

 التشريعية أك التنفيذية أك القضائية.   الثبلث عف سمطاتيا 
كانت الدكلة ال تيسأؿ عف األفعاؿ غير المشركعة دكليان الصادرة مف األفراد  لماك 

مصدره  -التزامان دكليان  بؿبالمقا العادييف، باعتبارىا أفعاالن ليست صادرة عنيا، فإف عمييا
العناية المعقكلة لمنع اإلخبلؿ في إقميميا بقكاعد  الدكلة بذؿبينحصر مضمكنو  -العرؼ 

مكاطنان كاف أك غير  ،القانكف الدكلي العاـ، كمعاقبة مف يثبت في حقو مثؿ ىذا اإلخبلؿ
في  سكاءن المعقكلة، في بذؿ العناية  إف تقاعست ةدكليمسؤكلية تيسأؿ الدكلة  كمف ثـ، .مكاطف

 .(ُ)مجاؿ المنع أك في مجاؿ العقاب
بشأف قضية الرىائف  ـ(َُٖٗ/ٓ / ِْ)حكـ محكمة العدؿ الدكلية الصادر في ييعٌد ك 

كاضحان لمسؤكلية الدكلة )إيراف( عف أعماؿ  عمميان في السفارة األمريكية في طيراف تطبيقان 
بعض أعضاء ل ىـاألفراد الذيف قامكا بمياجمة السفارة األمريكية في طيراف، كاحتجاز 

 .(ِ)الطاقميف الدبمكماسي كالقنصمي كرىائف
 :عميو أف التزاـ الدكلة في ىذا المجاؿ التزاـ مزدكج يشمؿ ستقركمف الم

 : التزام الدولة بالمنعأوًل: 
كتتكقؼ  ،قياـ الدكلة ببذؿ العناية المعقكلة لمنع كافة األفعاؿ غير المشركعة دكليان  عنيي 

درجة العناية المطمكبة عمى الظركؼ الكاقعية لكؿ حالة عمى حدة، كتتدخؿ في ىذا المجاؿ 
درجة العناية المطمكبة ف ،كمكانة الشخص األجنبي مكضكع االعتداء ،عكامؿ الزماف كالمكاف

األجانب التابعيف لدكلة معينة في الظركؼ العادية، ليست ىي درجة العناية المطمكبة لحماية 

                                  
. د. ُّٖ، د. عائشة راتب، د. صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي العاـ مرجع سابؽ، صد. حامد سمطاف :( انظرُ)

 .  ُِٔعمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ص
د. عبدالكىاب  .ْٕٖد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص :( انظرِ)

 . َُٓشمساف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
- United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran ،(I.C.J). Judgment 24 May 1980, 
Reports 1980, P.3. International Court of  ustice Web site at:  
http://www.icj-cij.org/icjwww/ipublications.htm. 

      .ـ  َُِٗ/  ُِ/  ِْتاريخ الدخكؿ عمى النت 

http://www.icj-cij.org/icjwww/ipublications.htm
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 كذلؾ ،لحماية ىؤالء األجانب أنفسيـ في حالة قياـ أزمة دكلية بيف دكلتيـ كالدكلة المضيفة
درجة العناية المطمكبة فيما يتعمؽ بحراسة منزؿ سفير مف السفراء أك مقر السفارة نفسيا أكبر 

 . (ُ)مف درجة العناية المطمكبة لحماية منازؿ غيره مف األجانببكثير 
 التزام الدولة بالقمع والعقاب:ثانيًا: 

يتحقؽ التزاـ الدكلة بالقمع كالعقاب مف خبلؿ بذؿ العناية المعقكلة لمقبض عمى مرتكبي 
رغـ   كقع الفعؿ غير المشركع كفي حاؿ ،الفعؿ غير المشركع كتكقيع العقكبة المناسبة عمييـ

 بذؿ الدكلة العناية المعقكلة مف أجؿ منعو فبل مسؤكلية عمى الدكلة.
ىممت ىذا البحث أذا رفضت البحث عف الجناة أك إ ةدكليالمسؤكلة الدكلة ال تحمؿكت

ذا ثبت تقصيرىا في تقديـ الجناة إلى المحاكمة بعد إ أيضان  كما تيسأؿ الدكلة ،إىماالن جسيمان 
عفكىا عف الجناة فكر الحكـ عمييـ، أك تسييميا ليركبيـ، أك إىماليا القبض عمييـ فعبلن، أك 

 .(ِ)ما يؤدم إلى تمكينيـ مف اليرب كاإلفبلت مف العقاب  إىماالن جسيمان في حراستيـ
في الحاالت السابقة، مسؤكلية شخصية مباشرة، كليست  ،تيعٌد مسؤكلية الدكلةبالتالي، ك 

أساس المسؤكلية في ىذا المجاؿ ىك ألف  ،تابعيومف قبيؿ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ 
في مجاؿ أـ كاف في مجاؿ المنع  سكاءن ببذؿ العناية المطمكبة  المتمثؿ إخبلؿ الدكلة بالتزاميا

 .القمع كالعقاب
ف ا  ف المسؤكؿ األساسي ىك الفرد مرتكب الفعؿ الضار، ك إكبالتالي، ال يمكف القكؿ  

كقاعدة  -الفرد ف .متبكع عف أفعاؿ تابعيو غير المشركعةمسؤكلية الدكلة مف قبيؿ مسؤكلية ال
لكنو أحد  ليس شخصان مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ المخاطبيف بأحكامو، -عامة 

ال يتصكر أف يككف بالتالي ك  مكضكعات القانكف الدكلي، أك ىك محؿ اىتماـ القانكف الدكلي،
 . (ّ)الدكلي في عبلقة مسؤكلية ينظميا القانكف مباشرنا طرفان 

 دكلية إذا صدرت عنيا التصٌرفات اآلتية:  المسؤكلية ال، تتحمؿ الدكلة القكؿ كخبلصة
 أك تعٌمدت اإلىماؿ في البحث عنو. ،إذا قصرت في مبلحقة المذنب -ُ
 محاكمتو كمعاقبتو. الدكلة إذا رفضت -ِ
 إذا قصرت في أمر مراقبتو مما سٌيمت لو الفرار. -ّ
 .(ْ)صدكر الحكـ سرعت في العفك عنو بعدأإذا  -ْ

                                  
، مقدمة لدراسة القانكف . د. محمد عمي الحاجِّٖد. محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ ص  :( انظرُ)

 . ّٖٔالدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
 .  ُّٕد. محمد سامي عبدالحميد كآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص :( انظرِ)
 . د. حامد سمطاف، ِِٔد. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ص :( انظرّ)

 كما بعدىا.  ُّٗلديف عامر، القانكف الدكلي العاـ مرجع سابؽ، صد. عائشة راتب، د. صبلح ا
 كما بعدىا.  ِّٗص ،د. محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ :( انظرْ)
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 الفرع الثالث
 مسؤولية الدولة في حالة الحرب األىمية

عف أفعاؿ األفراد العادييف كأفعاؿ المتظاىريف  أفعاؿ الثكار كالمتمرديف ال تختمؼ الكاقع أف
فمف األمكر المتفؽ عمييا  تمؾ األفعاؿ، ديد مسؤكلية الدكلة عفتحمف حيث المبدأ الذم يحكـ 

قبميا تقصير في اتخاذ  مف فقيان كقضاءن، أف الدكلة ال تيسأؿ عف أفعاؿ الثكار ما لـ يثبت
أٌما إذا قامت الثكرة، ككقعت خبلليا أعماؿ تضر  .الحيطة البلزمة لمنع الثكرة أك لقمعيا

ف كانت قد اتخذت إبمصالح الدكؿ األخرل، أك بمصالح رعاياىا، فبل مسؤكلية عمى الدكلة 
مف تحمؿ تبعة المسؤكلية  ةعفاء الدكلإكيسكغ الفقو  ،كافة التدابير البلزمة لمنع كقكع الضرر

األىمية في كاقع  حربحيث ييعدن كضع ال، "القكة القاىرة " في مثؿ ىذه الحاالت عمى أساس
عاني مف االنقبلب الدكلة نفسيا ت ألف ،األمر بمثابة قكة قاىرة تنتفي بكجكدىا مسؤكلية الدكلة

 الفقو بيف ثبلثة أنكاع مف األضرار: ىنا يميهز .  ك (ُ)الثكرم
كالفقو  .مسؤكلية الدكلة معيا المعركة أك الحرب ذاتيا تنتفي نتيجة التي تحدثاألضرار  -ُ

ال يحػػػؽ لمشػػػخص األجنبػػػي، أف  يبػػػٌرر ذلػػػؾ بػػػالمجكء إلػػػى فكػػػرة "القػػػكة القػػػاىرة". كبالتػػػالي
 يطالب الدكلة بأم تعكيض إذا دٌمرت الغارات الجكية منزلو.

األضرار التي تنتج مف تػدابير اتخػذتيا السػمطات الحككميػة ضػد شػخص أجنبػي معػٌيف،  -ِ
كتجػػاكزت بيػػا حػػدكد األعبػػاء التػػي يمكػػف أف يتحٌمميػػا األجنبػػي دكف مقابػػؿ فػػي ظػػركؼ 

بتػدمير دار أك مؤسسػة أجنبيػة دكف ضػركرة عسػكرية،  معٌينة، كأف تقػكـ سػمطات الدكلػة
أك تعمػػد إلػػػى نيبيػػا أك قتػػػؿ سػػػٌكانيا دكف مبػػرر، أك تكقػػػؼ األجانػػب كتعػػػدميـ فػػػكران، أك 

 تعتبر الدكلة مسؤكلة.السابقة ففي كؿ الحاالت  ،تفتشيـ كتعٌذبيـ
 األضرار التي تنتج مف تدابير اتخذىا الثكار. -ّ

 :(ِ)ي حاؿ انيزاـ الثكار، كفي حاؿ انتصارىـكىنا يمٌيز الفقو بيف كضعيف: ف
 :: في حالة انيزام الثوارأولً 

ؿ بالفكرة اكيبٌرر الفقو ىذا الح ،إذا انيـز الثكار، اعتيبرت الدكلة غير مسؤكلة عف أفعاليـ
التالية: إف الحككمة الشرعية التي ىزمت الثكار ال تيعتبر مسؤكلة عف األضرار التي تسٌببكا في 

باألجانب  ألف الثكار كانكا متمٌرديف كخارجيف عف القانكف، كألف المسؤكلية تزكؿ عندما إنزاليا 
ًطرٌ  غير أفتختفي السمطة الفعمية كالدائمة.  يشٌجع األجانب المقيميف في سألنو   ىذا الحؿ خى

                                  
. د. حامد سمطاف، د. عائشة ّّٕد. محمد سامي عبدالحميد كآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص :( انظرُ)

كما بعدىا. د. محمد عبدالمنعـ عبدالخالؽ،  َِّمرجع سابؽ، ص ،لديف عامر، القانكف الدكلي العاـراتب، د. صبلح ا
 كما بعدىا. ُِّاإلطار القانكني لممسؤكلية الجنائية الدكلية، مرجع سابؽ، ص

ديف . د. حامد سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الّْٕ( د. محمد سامي عبدالحميد كآخريف، المرجع السابؽ، صِ)
 كمابعدىا.ُُٓكما بعدىا. د. عبدالكىاب شمساف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص ِِّعامر، المرجع السابؽ، ص
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الدكلة عمى التخٌمي عف حيادىـ إزاء الفريقيف المتنازعيف كمساعدة الثكار عمى الفكز مف أجؿ 
 :استثناءيفالمسؤكلية يتضمف  انتفاءف إيسارع إلى القكؿ ، كلكف، الفقو تأميف تعكيضاتيـ

تتحٌمؿ الدكلة المسؤكلية في حاؿ إثبات تقصيرىا في كاجب الحيطة، أم إذا لـ تتخذ كؿ  -ُ
 ما يمكنيا اتخاذه مف تدابير لممحافظة عمى األجانب.

عفكىا عف الثكار، ألف العفك يفترض كىي تتحٌمؿ المسؤكلية كذلؾ في حاؿ صفحيا ك  -ِ
قبكؿ الدكلة تحٌمؿ جميع المسؤكليات التي كٌلدتيا الثكرة أك الحرب، كألف العفك يشبو 

 .(ُ)التصديؽ البلحؽ عمى األفعاؿ التي ارتكبيا الثكار
 :: في حالة انتصار الثوارثانياً  

إذا حققت الثكرة أك التمرد غايتيا ضد الحككمة القائمة، كسقطت ىذه الحككمة، كقامت 
محؿ الحككمة الشرعية، فإف الدكلة التي أصبحت  كحمتحككمة جديدة تكلى أمرىا الثكار 

بدايتيا، فإذا شابت أعماؿ  منذي حككمة الثكار تمثميا، تتحمؿ المسؤكلية عف أعماؿ الثكار 
ككذلؾ الشأف فيما لك  ى نشكء المسؤكلية الدكلية فإف الدكلة تتحمؿ تبعتيا.الثكار ما يؤدم إل

قامة دكلة جديدة باالنفصاؿ بجزء مف إقميـ الدكلة القائمة، فإف ىذه  نجح الثكار في تككيف كا 
بداية  منذي لحركة الثكرة، تعتبر مسؤكلة دكليان عف أعماؿ الثكار  امتدادان  دٌ الدكلة الجديدة التي تيع

( مف مشركع ُٓاألعماؿ، إذا كاف فييا ما تقـك بو المسؤكلية الدكلية. كقد نصت المادة )ىذه 
 عمى أنو: ي فيما يتعمؽ بالمسؤكلية الدكليةلجنة القانكف الدكل

الحككمة الجديػدة ليػذه  تصبحأ متىيعتبر فعبلن صادران عف الدكلة فعؿ الحركة التمردية،  -ُ
لدكلة المذككرة تصرفان  كاف مف شػأنو قبػؿ ذلػؾ أف الدكلة، عمى أف ذلؾ ال ٌيخؿ بتحميؿ ا

 .(ِ)مف مشركع لجنة القانكف الدكلي(َُ-ٓصادران عف الدكلة بمكجب المكاد) يعتبر فعبلن 
ييعتبر فعبلن صادران عف الدكلة الجديدة، فعػؿ الحركػة التمرديػة التػي تسػفر عػف تكػكيف ىػذه  -ِ

ة مػػف قبػػؿ، أك فػػي إقمػػيـ خاضػػع الدكلػػة الجديػػدة فػػي جػػزء مػػف إقمػػيـ الدكلػػة كانػػت مكجػػكد
لكاليتيا". حرم بالذكر، أف عدـ المسؤكلية عٌما يقع في أثناء الثكرة أك الحرب األىمية، لـ 
يمنع دكالن كثيرة مف التسميـ بتعكيض األجانب الذيف تضرركا مف أعمػاؿ الثػكار أك أعمػاؿ 

 بػؿ الشػعكر بالرحمػة.القمع. غير أف الدافع إلى ذلؾ، لػـ يكػف التسػميـ بكجػكد المسػؤكلية، 
كلذلؾ تحرص الدكؿ عادةن، عند قياميا بدفع مثؿ ىذه التعكيضات، أف تيعمف بأنيػا تيؤٌدييػا 

 .(ّ)تبٌرعان منيا كبدافع إنساني
 
                                  

د. صبلح  :كما بعدىا. انظر ِّٔد. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ص (ُ)
 . ْٕٖالديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص

 .ْٖٖ. د. صبلح الديف عامر، المرجع السابؽ، صِْٔد. عمر حسف عدس،المرجع السابؽ، ص (ِ)
 كما بعدىا.  ُّّص ،( د. محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽّ)
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 الفرع الرابع
 نسبة الواقعة المنشئة لممسؤولية الدولية إلى منظمة دولية  

المسؤكلية الدكلية، كذلؾ في حاؿ  مف المعمـك أف المنظمة الدكلية قد تككف طرفان في عبلقة
تحققت نسبة الكاقعة المنشئة لممسؤكلية الدكلية إلى المنظمة الدكلية، كىك فرض يمكف أف 
يتحقؽ إذا ما نيسبت الكاقعة إلى جياز مف أجيزة المنظمة أك أحد األشخاص الذيف يعممكف 

العمؿ غير المشركع دكليان  حيث تيسأؿ المنظمة الدكلية عف ،باسـ المنظمة كيعبركف عف إرادتيا
  .(ُ)الذم يصدر عف المكظؼ الذم يعمؿ باسميا إذا ما تجاكز حدكد اختصاصو

كاألصؿ في التصرفات التي تصدر عف ممثمي المنظمة الدكلية أك مكظفييا تنسب إلى 
المنظمة مباشرة، طالما كقد صدرت عنيـ في ظؿ قياـ عبلقة التبعية الكظيفية بيف المنظمة 
كممثمييا، استنادان إلى العبلقة القانكنية القائمة بينيما كقت كقكع التصرؼ غير المشركع. األمر 
الذم يرتب عمى المنظمة الدكلية أف تككف ىي المسؤكلة قانكنان عما يصدر عف ممثمييا مف 

 أفعاؿ كتصرفات تمحؽ الضرر بشخص مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ.
 ة المنظمة الدكلية تحقؽ اآلتي:كلكف يشترط لقياـ مسؤكلي

فالثابػت  ،المكظؼ الدكلي كالمنظمة الدكلية أف تككف عبلقة التبعية ال زالت قائمة بيف: أولً 
ارتبػػاط المكظػػؼ الػػدكلي كظيفيػػان بالمنظمػػة  منػػذي قانكنػػان إف عبلقػػة التبعيػػة القانكنيػػة تقػػكـ 

 الدكلية.  
الدكلية إلى المنظمة الدكلية، باعتبار المنظمة : صحة إسناد الكاقعة المرتبة لممسؤكلية اً يثان

مسػػؤكلة مػػف الناحيػػة القانكنيػػة عمػػا يصػػدر مػػف مكظفييػػا مػػف تصػػرفات غيػػر مشػػركعة. 
فاإلسػػػػناد يعنػػػػي رد المخالفػػػػة التػػػػي يرتكبيػػػػا الشػػػػخص الطبيعػػػػي إلػػػػى الشػػػػخص الػػػػدكلي 

طاتيا )المنظمػػة الدكليػػة( المسػػؤكؿ عنػػو. بعػػد التأكػػد مػػف ممارسػػة المنظمػػة الدكليػػة لسػػم
الرقابية عمى مكظفييا، كىك األمر الذم أشارت إليو المػادة الخامسػة مػف مشػركع قكاعػد 

 . (ِ)المسؤكلية الدكلية لممنظمات الدكلية
كبالرجكع إلى تعريؼ المكظؼ أك المستخدـ الدكلي كما كرد في قكاعد المسؤكلية الدكلية 

دة الرابعة مف مشركع قكاعد المسؤكلية، لممنظمات الدكلية، الذم أشارت إليو الفقرة )ب( مف الما
أم التابع أك المستخدـ إلى  agent)كالتي تنص عمى أنو: " العتبارات الفقرة )أ( يشير لفظ )

كؿ مكظؼ رسمي أك أم شخص يعمؿ بالنيابة عف المنظمة الدكلية كيتصؿ عممو بيا". 
لمادة الثامنة مف مشركع كالتعريؼ السابؽ الخاص بالمنظمة الدكلية، يتماثؿ مع ما كرد في ا

                                  
 .َٖلية المنظمات الدكلية في مجاؿ الكظيفة الدكلية، مرجع سابؽ، صد. جماؿ طو ندا، مسؤك  (ُ)
 .ْٖٗد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص (ِ)
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، كالذم قرر أف لفظ تابع أك مستخدـ يشمؿ جميع األشخاص ـََُِمسؤكلية الدكؿ عاـ 
  .(ُ)بشكؿ دائـ أك مؤقت سكاءن الذيف يتصؿ عمميـ بأنشطة المنظمة الدكلية، 

كبالتالي، تترتب المسؤكلية الدكلية لممنظمة عف تصرفات مكظفييا طالما كالعبلقة القانكنية 
زالت قائمة بينيما، كالعبرة في كقت ارتكاب المكظؼ الدكلي لمخطاء أك الفعؿ غير المشركع، ال 

سقطت  فعؿ المكجب لممسؤكلية الدكلية،أٌما إذا زالت تمؾ الصفة عف الشخص قبؿ ارتكابو ال
كمف ثـ يصبح المتيـ أك  ،مسؤكلية المنظمة الدكلية عنو كعما ارتكبو مف أفعاؿ غير مشركعة

    .(ِ)عميو مسؤكؿ مسؤكلية شخصية عما ارتكبو مف سمكؾ غير مشركعالمدعي 
 الفرع الخامس   

 موانع المسؤولية الدولية    
 قد تتكافر الكاقعة المنشئة لممسؤكلية الدكلية، كتتحقؽ نسبتيا إلى أحد أشخاص القانكف الدكلي  
ال يمكف تحريؾ دعكل المسؤكلية بسبب  ،كمع ذلؾ .، كيتحقؽ الضرر، كتقـك رابطة السببيةالعاـ

قياـ مانع مف مكانع المسؤكلية يحكؿ دكف قياـ المسؤكلية الدكلية. كقد يرجع ىذا السبب إلى سمكؾ أك 
عمؿ المتضرر، كقد يككف ألسباب خارجة عنو. كيأتي في مقدمة  األسباب المتصمة بالمتضرر: 

ي، كاإلجراءات أك التدابير المضادة. كقد تككف الرضاء الذم يبديو ىذا األخير، كحؽ الدفاع الشرع
راجعة إلى أسباب ال شأف لممضركر بيا مثؿ: القكة القاىرة أك الحدث الفجائي، كحاالت الشٌدة، 

ضرر تكسنعرض فيما يمي ألبرز مكانع المسؤكلية الدكلية التي ترجع إلى الم .ّ()كحالة الضركرة
 كىي: الرضاء، كالدفاع الشرعي، كالتدابير المضادة. كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 : الموافقة أو الرضاء:أولً 
إال في  ،رضاء المجني عميو عٌكؿ عمىال يي  أنو القانكف الجنائي الداخمي فيمف الثابت ييعد 

ضرر في عبلقة تالمبينما في القانكف الدكلي يعٌكؿ كثيران عمى رضاء  ،أحكاؿ استثنائية نادرة
فالمخالفة القانكنية الدكلية تزكؿ إذا ما رضي عنيا مف كقعت المخالفة في  ،المسؤكلية الدكلية

ال يؤدم إلى قياـ  شركعمكاجيتو، مما يؤدم إلى تحٌكؿ العمؿ غير المشركع إلى عمؿ م
العمؿ غير  كلكف، يشترط في مثؿ ىذه الحالة أف يككف الرضاء سابقان عمى ،المسؤكلية الدكلية

المشركع، أك أف يككف مصاحبان لو  ألف الرضاء البلحؽ ال يحٌكؿ العمؿ غير المشركع إلى عمؿ 
كينحصر أثر الرضاء في ىذه الحالة في  .(ْ)مشركع، كبالتالي، ال يمنع نشكء المخالفة الدكلية

بتكافر شركطيا، كذلؾ لتنازؿ الدكلة التي صدر  انعقادىاالقضاء عمى المسؤكلية الدكلية، بعد 
كمف األمثمة عمى  عنيا ىذا الرضاء عف مطالبة الدكلة التي صدرت عنيا المخالفة بالتعكيض.

                                  
 .ٖٓٔأحمد أبك الكفا، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص .د (ُ)
 .ْٖٗد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص (ِ)
 .ٖٖٔسابؽ، صالمرجع الد. أحمد أبك الكفا،  (ّ)
. د. محمد عمي ِّْمرجع سابؽ، ص ،د. حامد سمطاف، د. عائشة راتب د. صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي العاـ (ْ)

 . َْٔ، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، صالحاج
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القكات  احتبلؿالمخالفات الدكلية التي حاؿ الرضاء دكف نشكء المسؤكلية الدكلية بشأنيا، 
  .(ُ)حب ىذا االحتبلؿ رضاء النمسا، حيث صاـ(ُّٖٗ)لمانية ألراضي النمسا في عاـ األ

مف مكانع نشكء المسؤكلية الدكلية، بالنسبة لمدكلة التي  ان ييعٌد الرضاء مانع ،الخالصةو 
يصدر عنيا ىذا الرضاء، كال أثر لو البتو بالنسبة إلى الدكؿ األخرل التي كقعت المخالفة 

 الدكلية في مكاجيتيا كلـ ترض عف كقكعيا.
 :(ِ)الشرعي : الدفاعثانياً 

، أف لكؿ دكلة الحؽ الكامؿ في أف تقابؿ أم عدكاف كقع عمى إقميميا أك عمى مف الثابت
ال تتحمؿ تبعة أم  كالدكلة في ىذه الحالة ،رعاياىا أك سفنيا بالقكة المسمحة عند االقتضاء

ا، أك بشرط أف يككف االعتداء الكاقع عمى إقميمي ،الدفاع عف نفسياب متى قامت مسؤكلية دكلية
كيشترط فضبلن عف ذلؾ، أال  ،رعاياىا، أك سفنيا، أك طائراتيا عمبلن غير مشركع في األصؿ

أم أف يككف ىناؾ تناسب ما بيف الفعؿ األكؿ كرٌد الفعؿ   ،تتجاكز أعماؿ الدفاع الشرعي حدكدىا
كلذلؾ  ،متجاكز لما يكفي لرد الفعؿ غير المشركع غير الشرعي يككف الدفاع أفألنو مف المتعيف 

 .ّ()عتبر الحؽ في الدفاع الشرعي كفقان ألحكاـ القانكف الدكلي مانعان مف مكانع المسؤكلية الدكليةي
 : التدابير المضادة:ثالثاً 
ييقصد بالتدابير المضادة، قياـ دكلة ما بعدـ تنفيذ التزاـ دكلي يقع عمى عاتقيا نحك دكلة  

رغـ أف عدـ تنفيذ أم دكلة  ،دكلي مقابؿ نحك الدكلة األكلى اللتزاـأخرل، بسبب انتياؾ األخيرة 
اللتزاماتيا الدكلية ييعٌد عمبلن غير مشركع، يترتب عميو مسؤكلية دكلية. كلكف، إذا اتخذتو الدكلة 
المعنية كتدبير مضاد تجاه الدكلة األكلى النتياكيا التزاماتيا الدكلية، فإف ىذا العمؿ )التدبير 

  .ْ()كبالتالي تيعدن التدابير المضادة مانعان مف مكانع المسؤكلية الدكلية ،عمبلن مشركعان المضاد( ييعتبر 
ضررة أف تتخذ تدابير مضادة تجاه الدكلة المرتكبة لمفعؿ غير تكمف ثـ، ال يجكز لمدكلة الم

ي عمى المشركع دكليان، إال مف أجؿ حمؿ ىذه الدكلة عمى االمتثاؿ اللتزاماتيا الدكلية. كلكف، ينبغ
الدكلة المتضررة، كقبؿ اتخاذ أم تدابير مضادة، أف تطمب مف الدكلة األخرل الكفاء بالتزاماتيا 
 الدكلية، قبؿ أف تيقدـ عمى التدابير المضادة، التي يشترط فييا أف تككف متناسبة مع حجـ الضرر.

                                  
 .ْٖٗد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص (ُ)
( مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو" ليس في ىذا الميثاؽ ما يضعؼ أك ينتقص الحؽ الطبيعي ُٓ( تنص المادة )ِ)

اعات. في الدفاع عف أنفسيـ إذا اعتدت قكة مسمحة عمى أحد أعضاء األمـ المتحدة، كذلؾ إلى أف لمدكؿ، فرادل أك جم
 يتخذ مجمس األمف التدابير البلزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف".

كقع عمى ( كمف األمثمة عمى حاالت حؽ الدفاع الشرعي عف النفس، االعتداء الثبلثي: اإلسرائيمي الفرنسي البريطاني، الذم ّ)
ـ، فقد قاكمت مصر ىذا االعتداء غير المشركع بقكاتيا المسمحة، كأغرقت بعض السفف في ُٔٓٗجميكرية مصر العربية عاـ 

 قناة السكيس، كلـ تتحمؿ مصر أية مسؤكلية دكلية عف أم عمؿ قامت بو إباف دفاعيا عف نفسيا. لمزيد مف التفصيؿ انظر:
 كما بعدىا. ِّْمرجع سابؽ، ص ،صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي العاـ د. حامد سمطاف، د. عائشة راتب، د. 
 . ُْٗد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص (ْ)
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لتزاماتيا الدكلية فيما ينبغي التكقؼ عف التدابير المضادة بمجرد أف تمتثؿ الدكلة المعنية ال كلكف،
كمف أمثمة التدابير المضادة: الحصار البحرم أك االقتصادم،  ،يتصؿ بالفعؿ غير المشركع دكليان 

 ،ُ()كالمقاطعة االقتصادية، كتجميد رؤكس األمكاؿ، كالمعاممة بالمثؿ مف الناحية التجارية...إلخ
 كلكف، يجب أال تنطكم التدابير المضادة عمى أم انتقاص مف االلتزامات الدكلية التالية:

االلتزاـ المنصكص عميو في ميثاؽ األمـ المتحدة باالمتناع عف التيديد باستعماؿ القكة أك -ُ
 استعماليا فعبلن.

 األساسية.كحرياتو االلتزامات المتعمقة بحماية حقكؽ اإلنساف -ِ
التي تمنع أم شكؿ مف أشكاؿ االنتقاـ ضد األشخاص  اإللزاميات ذات الطابع االلتزام-ّ

 المحمييف بمكجب ىذه االلتزامات.
االلتزامات المتعمقة بحرمة الممثميف الدبمكماسييف أك القنصمييف أك األماكف أك المحفكظات -ْ

 .(ِ)أك الكثائؽ الدبمكماسية أك القنصمية
ضررة، كالذم ال يككف تاعتبار الفعؿ الصادر عف دكلة منو ال يجكز إ، وخالصة القول

مطابقان اللتزاماتيا الدكلية تجاه دكلة أخرل، فعبلن غير مشركع إذا كاف ىذا الفعؿ ييشكؿ تدبيران 
 مضادان ضد الدكلة األخيرة، كبقدر ما يككف كذلؾ.

 املطلب الجالح
 سزـــس الطـــعيص
بجبر   -في األساس -ؤكلية الدكلية، ىك نظاـ معنيمف المسمـ بو، أف النظاـ القانكني لممس
ال يمكنو  النظاـ القانكني لممسؤكلية الدكلية أف غيرالضرر الكاقع مف أشخاص القانكف الدكلي، 

تـ كضع  الغرض كلتحقيؽ ذلؾ ،أف يغفؿ الضرر الكاقع عمى الفرد مف جانب األشخاص الدكلية
في ك  ،في إطار النظاـ القانكني لممسؤكلية الدكلية -فالطبيعييف كالمعنكيي -نظرية تيدخؿ األفراد 

ضرر بجنسيتو، إثارة المسؤكلية الدكلية تنطاؽ ىذه النظرية، يجكز لمدكلة التي ينتمي إلييا الفرد الم
كتيعرؼ ىذه النظرية "بنظرية الحماية الدبمكماسية" التي  .بالفرد ضد الدكلة التي ألحقت الضرر

كالحماية الدبمكماسية ىي عبلقة  ،األساسية في القانكف الدكلي العاـتيعتبر مف أقدـ النظريات 
قانكنية بيف دكلتيف مكضكعيما الفرد كما لحقو مف ضرر، كأساسيا المسؤكلية الدكلية، كطرفاىا 

ضرر بجنسيتو، كالدكلة أك المنظمة التي ألحقت تىما الدكلة أك المنظمة التي ينتمي إلييا الفرد الم
 سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف عمى النحك اآلتي:كعميو  الضرر بالفرد.

  

                                  
 .ٖٗٔد. أحمد أبك الكفا، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص  (ُ)
 .  ٖٕـ. صُٖٖٗعبدالغفار نجـ، اإلجراءات المضادة في القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  د. عبدالمعز (ِ)
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 الفرع األول
 رر  ــــــة الضـماىي

نيا إخبلؿ بالتزاماتيا الدكلية، ما لـ يترتب عال يكفي لقياـ مسؤكلية الدكلة أف يصدر 
فالضرر عنصر أساسي مف عناصر المسؤكلية الدكلية، ال  ،ضرار بالغيرإعمى ىذا اإلخبلؿ 

أم البد لقياـ المسؤكلية الدكلية مف حدكث ضرر لحؽ  ،اميا في حاؿ تخمفويتصكر قي
 .(ُ)منظمة دكلية ـدكلة أ سكل بشخص مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ

 :يتحقؽ الضرر البد لو مف تكافر ثبلثة شركط لكيك 
قػد يكػكف ماديػان )كاالعتػداء عمػى حػدكد  أف يككف ىنػاؾ ضػرر لحػؽ بدكلػة مػا. كالضػرر -ُ

الدكلػػة أك عمػػى أحػػد سػػفنيا أك طائراتيػػا(، أك معنكيػػان )كامتيػػاف كرامتيػػا أك عػػدـ احتػػراـ 
 أنظمتيا كرؤسائيا(.

أف يكػػكف ىػػذا الضػػرر نتيجػػة عمػػؿ غيػػر مشػػركع قامػػت بػػو دكلػػة معينػػة، أم أف يكػػكف  -ِ
اإلتيػػاف بعمػػؿ ال ك ،كاإلخػػبلؿ قػػد يكػػكف إيجابيػػان  ،نتيجػػة إخبلليػػا بأحػػد كاجباتيػػا القانكنيػػة

 تيو.أعدـ قياميا بعمؿو كاف عمييا أف تك ،حٌؽ لمدكلة فيو، أك سمبيان 
أك عمػػبلن مخالفػػػان لمقكاعػػػد الدكليػػة. كالخطػػػأ قػػػد  أف تكػػكف الدكلػػػة المشػػكك منيػػػا قػػػد ارتكبػػت خطػػػأن  -ّ

كتنتفػي المسػؤكلية إذا نػتج الضػرر عػف قػكة قػاىرة، أك  ،يككف متعٌمدان أك نتيجة إىماؿ مف الدكلة
كىنػػاؾ اتجػػاه فقيػػي حػػديث،  ،صػػابيا الضػػررأظػػرؼ طػػارئ، أك عػػف خطػػأ ارتكبتػػو الدكلػػة التػػي 

حتػػى فػػي حػػاؿ قياميػػا بأعمػػاؿ مشػػركعة، إذا أٌدت ممارسػػة  ،يػػرل تحميػػؿ الدكلػػة مسػػؤكلية دكليػػة
سػػػػببيا أحيانػػػػان رحػػػػبلت الفضػػػػاء ىػػػػذه األعمػػػػاؿ إلػػػػى إلحػػػػاؽ ضػػػػرر بػػػػالغير )كػػػػالككارث التػػػػي ت

 .ِ()جي(، كىذا ما ييعرؼ باسـ المسؤكلية عف المخاطرر الخا
بالذكر، أف اشتراط الضرر في إطار المسؤكلية الدكلية عمى أساس نظرية  الجدير

المخاطر عف أفعاؿ ال يحظرىا القانكف الدكلي، سيككف أساسيان كال غنى عنو لقياـ المسؤكلية 
 ضرر ال يتصٌكر قياـ المسؤكلية الدكلية حتى كلك عمى نحك نظرم. الدكلية، ألنو بغير

الضرر الذم تستند إليو المسؤكلية الدكلية، إال إذا حصؿ مساس بحؽ  تحقؽي بالتالي، لفك 
فأشخاص القانكف الدكلي العاـ ليـ مصمحة في أف  و،يحميو القانكف الدكلي ألحد أشخاص

كمبدأ  -طار فبل يمكف ليـ أٌما خارج ىذا اإل ،كاجيتيـتحتـر قكاعد القانكف الدكلي العاـ في م
 ،قكاعد القانكف الدكلي العاـ بصفة عامة احتراـاالدعاء بأف ليـ حقان عامان في ضماف  -عاـ 

                                  
كما بعدىا. د. محمد سامي عبدالحميد  ٕٖٖد. أحمد أبك الكفا، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص (ُ)

 بعدىا.  كما ّٕٓكآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
كما بعدىا. د. محمد المجذكب، القانكف  ٕٓٔص مرجع سابؽ،د. محمد طمعت الغنيمي، قانكف السبلـ في اإلسبلـ.  (ِ)

كما بعدىا. د. محمد عمي الحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ،  ُّٖالدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
  .Graefrath (B): Responsibility and Damage caused .0p. Cit.P. 33               .  ّْٗص
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القانكف الدكلي  فيكبعبارة أخرل فإف األصؿ  .حتى كلك لـ تكف ليـ مصمحة شخصية مباشرة
مر ىك ما قررتو محكمة العدؿ الدكلية في قضية كىذا األ، ال يعرؼ دعكل الحسبة أنو العاـ

ثيكبيا كليبيريا ضد في الدعكل التي أقامتيا أ ـ(ُٔٔٗ/ٕ/ ُٖ)في  أفريقياجنكب غرب 
، حيث خمصت المحكمة إلى رفض ىذه الدعكل عمى أساس أنو ال تكجد جنكب أفريقيا

أفريقيا  )ناميبيا( مصمحة قانكنية لمدكلتيف المدعيتيف فيما يتعمؽ بسكاف إقميـ جنكب غرب 
حيث انتيت المحكمة في حكميا إلى رفض  ،الكاقع تحت انتداب جميكرية جنكب أفريقيا

ال  إذفاألمر ف .(ُ)الدعكل  باعتبار أف أثيكبيا كليبيريا ليستا ليما مصمحة في إقامة الدعكل
دعكل يجكز رفع  ، حتىيقتصر فقط عمى انتياؾ أية قاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ

أف يككف ىناؾ ضرر مس شخصان دكليان،  -باإلضافة إلى ذلؾ  -المسؤكلية الدكلية، بؿ يجب 
 .(ِ)كىذا الضرر قد يككف ماديان كإتبلؼ سفارة، أك معنكيان كإىانة عمـ الدكلة

بشخص مف كلحؽ  ،ضرر حصؿ إذا، ال تقـك المسؤكلية الدكلية، إال وخالصة القول
فإذا كاف الضرر قد لحؽ بدكلة أك بمنظمة دكلية، فإف الضرر ىنا  ،أشخاص القانكف الدكلي

نعقاد المسؤكلية الدكلية، أٌما إذا كاف الضرر قد أصاب شخصان مف أشخاص القانكف ايؤدم إلى 
نو طالما أف األفراد ال يككف إالداخمي، فإف القانكف الدكلي التقميدم كاف يذىب إلى حد القكؿ 

كؽ كالتحمؿ بااللتزامات في إطار النظاـ القانكني الدكلي، فإنو ال ليـ الحؽ في اكتساب الحق
يجكز ليـ الحصكؿ عمى تعكيض في إطار المسؤكلية الدكلية، كبعبارة أخرل فإنيـ ال يككنكف 

  .(ّ)طرافان في دعاكل المسؤكلية الدكليةأ
إلى تجاكز ف سرعاف ما تكصبل إلى حيمة قانكنية أدت بيما يأف الفقو كالقضاء الدكلي غير

بما في ذلؾ  -نظمة القانكنية الداخمية ىذا المكقؼ، كالكصكؿ إلى كفالة حؽ أشخاص األ
في الحصكؿ عمى ما يجبر ما قد يصيبيـ مف  -الشركات كغيرىا مف األشخاص االعتبارية 

                                  
( حرم بالذكر أنو بعد الحرب العالمية الثانية حصمت معظـ األقاليـ التي كانت تحت االنتداب عمى استقبلليا، أك كضعت ُ)

تحت نظاـ الكصاية التابع لؤلمـ المتحدة، بمكجب الفصميف الثاني كالثالث عشر مف ميثاؽ األمـ المتحدة. إال أف جنكب أفريقيا  
ذم كانت تقـك بو في جنكب غرب أفريقيا  إلى نظاـ الكصاية الذم نص عميو في ميثاؽ رفضت أف تحٌكؿ نظاـ االنتداب ال

األمـ المتحدة. كبدالن مف تطبيؽ نظاـ الكصاية استمرت جنكب أفريقيا  في محاكلتيا لضـ إقميـ جنكب غرب أفريقيا  إلييا، 
تاف األفريقيتاف المتاف كانتا تتمتعاف بالعضكية في منظمة عمى أساس أنيما الدكل -األمر الذم دفع بكؿ مف أثيكبيا كليبيريا القياـ 

برفع دعكل عمى جنكب أفريقيا  تطمباف فييا مف  -عصبة األمـ عند كضع نظاـ االنتداب عمى إقميـ جنكب غرب أفريقيا 
ا تنفيذ االلتزامات المحكمة تقرير أف جنكب أفريقيا  قد أخمت بالتزاماتيا المنصكص عميو في اتفاؽ االنتداب، كأنو يجب عميي
 . ِْٗالكاردة في ىذا االتفاؽ. د. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص

- South West Africa (Ethiopia V. South Africa, Liberia V. South Africa). (1960-1966), Second phase - 
Judgment of 18 July 1966, I.C.J Reports 1966, p. 51.  

د. محمد السعيد الدقاؽ، شرط المصمحة في دعكل المسؤكلية عف انتياؾ الشرعية الدكلية، الدار الجامعية لمطباعة  (ِ)
 كما بعدىا. ُٓـ، صُّٖٗكالنشر، بيركت، 

 . ّٕٓد. محمد سامي عبدالحميد كآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص (ّ)
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أضرار نتيجة لفعؿ أك امتناع عف فعؿ، ينسب إلى أحد أشخاص القانكف الدكلي، أم إمكانية 
 .(ُ)ىؤالء مباشرة مف دعاكل المسؤكلية الدكلية أف يستفيد

 الفرع الثاني
 نظرية الحماية الدبموماسية

مكضع التطبيؽ،  الدكلية الحماية الدبمكماسية كسيمة مف أىـ كسائؿ كضع المسؤكلية دٌ تيع
كرتب ضرران ليـ.  -الطبيعييف أك المعنكييف  -كقع انتياؾ اللتزاـ دكلي في حؽ األفراد  متى

أك المنظمة الدكلية إذا مارست الحماية الكظيفية تجاه أك  - كبمقتضى ىذا النظاـ يككف لمدكلة
الحؽ في أف تدافع عف الشخص المجني عميو، بكفالة حقيا  -بخصكص مكظؼ تابع ليا

كتقتضي دراسة الحماية الدبمكماسية . (ِ)الخاص باحتراـ القانكف الدكلي في شخص ىذا األخير
مكانية التنازؿ عنيا: ،بياف مفيكميا  كشركطيا، كا 

 الحماية الدبموماسية: فيوم: مأولً 
حدل الكسائؿ التي تمكف الدكلة مف ممارسة االختصاص إ :الحماية الدبمكماسية ىي

الشخصي تجاه رعاياىا، حيث يؤدم الضرر الذم يمحؽ فردان بعينو إلى تحٌمؿ الدكلة التي ارتكبت 
تبعة المسؤكلية الدكلية إزاء الدكلة التي يتبعيا المجني عميو  ،الفعؿ المخالؼ لمقانكف الدكلي

فالحماية الدبمكماسية حؽ لكؿ دكلة أك منظمة دكلية في حماية مكاطنييا أك مكظفييا في  بجنسيتو.
الخارج عف طريؽ التدخؿ دبمكماسيان كقضائيان لممطالبة بحقكقيـ. كتبدأ الحماية الدبمكماسية بتدخؿ 

مي إلييا األفراد المتضرريف لدل حككمة الدكلة المسؤكلة، فإذا اختمفت كجيات الدكلة التي ينت
ا في تسكية الخبلؼ، فيحؽ لمدكلة التي يتبعيا األفراد المتضرريف أف تتبنى مطالبيـ. مالنظر بيني

كمف ثـ، يتحكؿ النزاع مف نزاع داخمي بيف الدكلة المسؤكلة كبعض األفراد األجانب، إلى نزاع 
كالدكلة التي يتبعيا األفراد المطالبكف بالتعكيض. كالسبب في ذلؾ  ،الدكلة المسؤكلة دكلي بيف

لمسماح لؤلفراد بالحٌؽ في القانكف الدكلي لرفع االدعاءات ضٌد البمداف  التاريخييرجع إلى الترٌدد 
 . ّ()األجنبية، كألسباب أخرل تتعمؽي بالسيادة كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية

 شروط ممارسة الدولة لمحماية الدبموماسية:: ثانياً 
تتمكف الدكلة مف ممارسة  حتىاستقر الفقو كالقضاء عمى ضركرة تكافر شركط معينة 

 لرعاياىا، كتتمثؿ ىذه الشركط فيما يمي: حقيا في الحماية الدبمكماسية
  

                                  
د. محمد  .ّْٔمرجع سابؽ، ص ،سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي العاـ د. حامد (ُ)

 . َْٗعمي الحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
 . ّّٔد. محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص (ِ)
. د. محمد المجذكب، ْٕٗة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص د. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراس (ّ)
 . َْٗسابؽ ، صالمرجع ال. د. محمد عمي الحاج: ّّٗسابؽ، صالمرجع ال
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 :شرط الجنسية -1
مكاطنييا، أم لصالح ال يحؽ ألم دكلة أف تباشر الحماية الدبمكماسية إال لصالح 

األشخاص الطبيعييف أك المعنكييف الذم يرتبطكف بيا برابطة الجنسية، أك بعبلقة التسجيؿ في 
كىذه الرابطة القانكنية ىي ، بالنسبة لمسفف كالطائرات كاألقمار الصناعية حاؿكما ىك ال ،الدكلة

كماسية لمصمحة الشخصي، كمباشرة الحماية الدبم اختصاصياالتي تسمح لمدكلة بتأكيد 
. كالقضاء الدكلي مستقر تمامان في ىذا (ُ)مكاطنييا، ما لـ يكف ىناؾ نص صريح بعكس ذلؾ

، مع أف يككف الشخص المراد حمايتو دبمكماسيان متمتعان بجنسية ىذه الدكلة شترطالصٌدد، حيث ي
كبالنسبة لحالة  حتى يتـ البت في مكضكع التعكيض. ،استمرار الشخص محتفظان بيذه الجنسية

الشخص المعنكم، كحاممي األسيـ في الشركات المساىمة، فإف المعٌكؿ عميو ىك الشخصية 
حيث يككف لدكلة جنسية الشركة أف تتكلى  ،القانكنية لمشركة كالجنسية التي تتمتع بيا الشركة

 (ة تراكشفبرشمكن)حمايتيا دبمكماسيان، كىك ما أكدتو محكمة العدؿ الدكلية في حكميا في قضية 
  .(ِ)ـ(َُٕٗ)في عاـ 

كبالنسبة لمكقت الذم يجب أف تتكافر فيو ىذه الرابطة بيف الشخص المتضرر كبيف 
القانكف الدكلي الذم يتكلى الحماية الدبمكماسية )الدكلة أك المنظمة الدكلية بالنسبة شخص 

كقت كقكع الفعؿ  لمعامميف فييا( فإنو مف المسٌمـ بو كجكب التأكد مف تكافر رابطة الجنسية
كلكف، ىؿ يشترط  المنشئ لممسؤكلية الدكلية، كفي الكقت الذم يتـ فيو إجراء المطالبة الدكلية.

حتى يصدر الحكـ بشأف المطالبة الدكلية؟  لقد ظؿ القضاء  ،أف تستمر رابطة الجنسية قائمة
كيؿ الذم قد الدكلي لفترة طكيمة يمتـز بكجكب استمرار رابطة الجنسية، برغـ  الكقت الط

كلكف القضاء الدكلي بدأ  ،تستغرقو إجراءات بعض المطالبات، كحتى يصدر فييا قرار نيائي
الحرب العالمية األكلى نحك تبني مكاقؼ مرنة، تسمح بإمكانية قبكؿ تغيير الجنسية  منذي يتحٌكؿ 

تحريؾ إجراءات المطالبة كصدكر قرار نيائي بشأنيا، ال سيما عندما يككف تغيير  منذي في الفترة 
 .(ّ)جنسية الشخص غير راجع إلى أسباب إدارية، أك كاف ناجمان عف تطكرات إقميمية

  

                                  
. د. محمد المجذكب، مرجع ْٓٗمرجع سابؽ، ص  ،مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ د. صبلح الديف عامر، (ُ)

 . ّّٕسابؽ، ص
.  د. محمد عمي الحاج، مرجع ِٕٔعدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ص(  د. عمر حسف ِ)

 .َُْسابؽ، ص
. د. محمد ّّٗمرجع سابؽ، ص ،د. حامد سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي العاـ (ّ)

كما بعدىا. د. أحمد أبك الكفا، الكسيط في القانكف  ّٔٓسامي عبدالحميد كآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
 كما بعدىا. ٖٕٖالدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص
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 (: يعني ىذا الشرط سالمة سموك المتضررين ) :شرط األيدي النظيفة -2
كماسيان، ما لـ يكف سمكؾ مكاطنييا في الدكلة ال يجكز لمدكلة التدخؿ لحماية مكاطنييا دبم

المدعى عمييا سمككان سكيان. كيعبر عف ىذا الشرط في الفقو الدكلي بأف الفرد ال يعتبر جديران 
كيتخمؼ شرط األيدم النظيفة باتفاؽ في  بالحماية الدبمكماسية ما لـ تكف يداه نظيفتيف.

 الحاالت الثبلث اآلتية:
ككان مخبلن بالقانكف الداخمي لمدكلة التي يقيـ فييا )الدكلة المدعى عمييا إذا انتيج الفرد سم -أ

في دعكل المسؤكلية الدكلية(، كما لك ثبت أنو كاف في حالة تجسس عمييا، أك في 
 لخ.إعماؿ التخريب...أمحاكلة قمب نظاـ الحكـ القائـ فييا، أك القياـ بعمؿ مف 

تجار بالرقيؽ، أك أحكاـ القانكف الدكلي العاـ، كاإلإذا سمؾ الفرد سمككان يتعارض مع  -ب
 القرصنة، أك ارتكاب جرائـ الحرب.ممارسة 

الفرد متعمدان لجنسيتو األجنبية كظيكره بمظير المتمتع بجنسية الدكلة التي يقيـ  ىخفأ إذا -ج
إذ ال يجكز في مثؿ ىذه  .(ُ)فييا )الدكلة المدعى عمييا في دعكل المسؤكلية الدكلية(

مكاطنان مف  -بحسف نية  -لحالة مفاجأة الدكلة بالتدخؿ لحماية مف كانت تعتبره ا
مكاطنييا. كما داـ الفرد قد اختار عامدان الظيكر بمظير مكاطف الدكلة المدعى عمييا، 

 فمف العدؿ أف يكضع في نفس المركز القانكني الذم يشغمو مكاطنك تمؾ الدكلة.
 اخمية: استنفاد كافة طرق التقاضي الد -3

يشترط في حؽ الدكلة التي تقـك بمباشرة الحماية الدبمكماسية تجاه أحد رعاياىا، أف 
ضرر قد استنفد كافة طرؽ التقاضي الداخمية، بحيث يككف قد لجأ تيككف ىذا الشخص الم

إلى الكسائؿ الكدية أك القضائية المتاحة أمامو طبقان لمنظاـ القانكني لمدكلة التي يتضرر مف 
ا نحكه. كالقضاء الدكلي مستقر عمى تطٌمب ىذا الشرط، كىك ما أخذت بو محكمة تصرفي

العدؿ الدكلية في عديد مف أحكاميا. منيا عمى سبيؿ المثاؿ حكميا في قضية شركة النفط 
 كلكف ىذا الشرط يتطمب لتحققو أمراف:  .(ِ)(ـُِٓٗيكليك  ِِاألنجمك إيرانية في )

: يفترض أف شخص القانكف الداخمي الذم تعامؿ في إطار نظاـ قانكني داخمي في أوليما
دكلة أخرل، أنو يثؽ في النظاـ المحمي ليذه الدكلة، كفي النظـ التي يتيحيا ىذا النظاـ لمحصكؿ 

: أف الثقة التي يفترض تكافرىا لدل الدكؿ عمى نحك متبادؿ في ثانييماو  عمى الحقكؽ في إطاره.
يا القانكنية كالقضائية، كالتي تتيح لممتضرريف أك أصحاب الحقكؽ الحصكؿ عمى ما سبلمة نظم

  يركنو حقان ليـ، أك عرض دعاكاىـ عمى جيات مسؤكلة، يفترض فييا الحياد كالنزاىة.
                                  

كما بعدىا. د. صبلح الديف  ِّٔمرجع سابؽ، ص، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر د. عمر حسف عدس، (ُ)
 كمابعدىا. ْٕٗمرجع سابؽ، ص ،عامر، القانكف الدكلي العاـ

. د. جماؿ طو َّّمرجع سابؽ، ص ،سمطاف، د. عائشة راتب، د. صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي العاـ د. حامد (ِ)
 .ِّٗندا، مسؤكلية المنظمات الدكلية في مجاؿ الكظيفة الدكلية، مرجع سابؽ، ص
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كتجدر اإلشارة أخيران إلى أف شرط استنفاد طرؽ المجكء الداخمية ال يشترط في مكاجية 
أم كانت تقـك بحماية مصالحيا  ،صابياأا كانت تسعى لجبر ضرر الدكلة األجنبية ذاتيا، إذ

كما أف ىذا الشرط يمكف التجاكز  لرعاياىا، المباشرة، كال تقـك بمباشرة الحماية الدبمكماسية
عنو بالنسبة لمطالبات األفراد )أشخاص القانكف الداخمي( إذا ثبت عدـ جدكل المجكء إلى 

 .(ُ)الطرؽ الداخمية ألسباب جدية
 ضرر عن الحماية الدبموماسية:ت: إمكانية تنازل الدولة أو المثالثاً 

السؤاؿ الذم يطرح نفسو، ىؿ يجكز لمدكلة أف تتنازؿ عف حقيا في مباشرة الحماية 
يجكز لمدكلة أف تتنازؿ عف حقيا في مباشرة  ، نعـكالجكاب. رعاياىا؟تجاه الدبمكماسية 

الحماية الدبمكماسية بمكجب معاىدة دكلية، أك إعبلف مف جانب كاحد سابؽ عمى النزاع أك 
ذا كاف لمدكلة الحؽ في أف تفعؿ ذلؾ، الحؽ عميو فيؿ يجكز ألشخاص القانكف الداخمي  .كا 

كىـ بصدد إبراـ عقكد  ؟لقانكف الدكليأحكاـ ا كفميا ليـالتنازؿ عف الحماية الدبمكماسية التي ت
 دكلية مع دكؿ أجنبية؟ 

ضٌمف العقكد العامة التي تقـك بإبراميا مع الكاقع أف بعض الدكؿ اعتادت عمى أف تي ك 
كمقتضى ىذا الشرط أف يتنازؿ األجانب المتعاقدكف مع  ،(ِ)(كالفك)أجانب ما ييعرؼ بشرط 

 ـ فيما يتعمؽ بتنفيذ العقد. الدكلة عف حقيـ في الحصكؿ عمى حماية دكلتي
كالرأم الراجح في الفقو كالقضاء أف مثؿ ىذا الشرط الذم يرد في عقد مف عقكد القانكف 

 العاـ الداخمي ال يصح االحتجاج بو تجاه الدكلة التابع ليا األجنبي كذلؾ لسببيف:
يمتػد أثػره إلػى  كبالتالي ال يصح  أف .ف ىذا الشرط يرد في عقد بيف الدكلة كاألجنبيإ-ُ

 الدكلة التي ينتمي إلييا األجنبي بجنسيتو، باعتبارىا لـ تكف طرفان في ىذا العقد.
مػف المعمػػكـ أف عمػى الدكلػػة كاجػب حمايػػة رعاياىػا، كال يعفييػػا مػف ىػػذا الكاجػب تنػػازؿ -ِ

 .(ّ)رعاياىا عف حقيـ في الحماية
  

                                  
، الكسيط في القانكف . د. أحمد أبك الكفاّٗٓ( د. محمد سامي عبدالحميد كآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، صُ)

 . ُّٔ. د. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، صِٖٖالدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص 
 ،ـ( الذم كاف أكؿ مف صاغؤَُٗ-ُِْٖ( ييعرؼ ىذا الشرط باسـ " كالفك" نسبة إلى السياسي كالفقيو األرجنتيني )ِ)

امت بيف دكؿ أمريكا البلتينية كالرعايا األجانب. ككاف يضاؼ ىذا الشرط إلى العقكد التي حيث كرد الشرط في عقكد كثيرة ق
كبمقتضى ىذا الشرط يقـك األجانب بالتنازؿ عف حقيـ في الحصكؿ عمى  ،تبرميا الدكؿ مع األجانب )عقكد المقاكالت مثبلن(

في حاؿ نشكء خبلؼ حكؿ تنفيذ العقكد كطرؽ التقاضي  حماية دكلتيـ )الحماية الدبمكماسية( فيما يتعمؽ بتنفيذ العقكد. أم
 .ّّٔالداخمية.  د. محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص

. د. عمر ٖٖٓ. د. أحمد أبك الكفا،، المرجع السابؽ، صّٔٓسابؽ، صالمرجع الد. محمد سامي عبدالحميد كآخريف،  (ّ)
 .ّّٔحسف عدس: المرجع السابؽ، ص



 اليظاو الكاىْىٕ للنطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘ يف الكاىٌْ الدّلٕ العاو 
 ٘(ــٔ٘ حتلٔلــــــــ)دزاض                                         

164 

 

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد

 شاتعادلثحث ان
 حـح انذٔنيـاس ادلسؤٔنيــآث

 وتقسيم: تمييد 
فعؿ غير مشركع طبقان لمقانكف الدكلي التزاميا ل ياارتكاب ديترتب عمى مسؤكلية الدكلة عن

بإصبلح الضرر الناتج عنو. كيعتبر إصبلح الضرر مصطمح قانكني يشمؿ كافة الكسائؿ 
كالطرؽ المختمفة المتاحة لمدكلة لمتحمؿ مف عبء المسؤكلية الدكلية، كىذه الطرؽ تشمؿ: 

كقد  .(ُ)العيني أك إعادة الحالة إلى ما كانت عميو، كالتعكيض المالي، كالترضيةالتعكيض 
حددت محكمة العدؿ الدكلية المبادئ األساسية التي تحكـ إصبلح الضرر بقكليا: "يجب بقدر 
اإلمكاف أف يزيؿ إصبلح الضرر كؿ النتائج التي تترتب عمى الفعؿ غير المشركع، كأف ييعيد 

يجب أف يككف عميو لك لـ يرتكب ىذا الفعؿ، فإذا لـ يكف التعكيض العيني  الكضع إلى ما كاف
ذا لـز األمر ييدفع تعكيض مالي  ممكنان، ييدفع مبمغ مساكم لقيمة تكاليؼ التعكيض العيني، كا 

. ىذه ىي المبادئ التي "عف الخسائر التي ال يغطييا التعكيض العيني أك سداد مبمغ عنو
 .(ِ)التعكيض المستحؽ عف الفعؿ المخالؼ لمقانكف الدكلي" تيساعد عمى تحديد مقدار

ف أثار المسؤكلية الدكلية تنحصر في التعكيض الذم يتخذ أشكاالن متعددة، إكيمكف القكؿ 
كقد تتجاكز التعكيض إلى حٌد تقرير مسؤكلية جنائية دكلية. كسكؼ نتناكؿ آثار المسؤكلية 

االلتزاـ بالتعكيض. كالمطمب الثاني: اآلثار الدكلية مف خبلؿ مطمبيف: المطمب األكؿ: 
 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي:األخرل لممسؤكلية الدكلية

 املطلب األّل
 االلتصاو بالتعْٓض

النتيجة المنطقية لكقكع الضرر نتيجة الفعؿ غير المشركع المنسكب إلى  مف المعمـك أف
 الدكلة، تنحصر في التزاميا بتعكيض الدكلة التي لحؽ بيا ىذا الضرر. 
كالنتيجة الطبيعية  ،كييعٌد االلتزاـ بالتعكيض ىك األثر القانكني لقياـ المسؤكلية الدكلية

 تالية:ليا، كيأخذ التعكيض كاحدان مف األشكاؿ ال
 التعويض العيني: :أولً 

الذم أدل إلى  ،يعني إعادة األمكر إلى ما كانت عميو قبؿ كقكع العمؿ غير المشركع
 نشكء المسؤكلية الدكلية.

                                  
 .  ّٗٗد. محمد عمي الحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص (ُ)
 .ّٔٔد. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، ص ( ِ)
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 ،كمف أمثمة التعكيض العيني: إعادة األمكاؿ التي صكدرت بدكف كجو حؽ مف األجانب 
أك إطبلؽ  ،أك إعادة بناء عقار تـ ىدمو، بحيث ييعاد بناؤه بذات األكضاع التي كاف عمييا

  سراح شخص تعرض لبلعتقاؿ أك التكقيؼ دكف كجو حؽ.
 ،كال شؾ أف التعكيض العيني ىك أفضؿ أنكاع التعكيض ألنو ييعيد األمكر إلى نصابيا 

 .(ُ)ع أصبلن كما لك كاف الفعؿ المنشئ لممسؤكلية الدكلية لـ يق
كاألصؿ في التعكيض أف يككف عينيان، كال يككف التعكيض ماليان إال إذا كاف التعكيض 
العيني غير ممكف. كفي معظـ الحاالت تمنح اتفاقيات التحكيـ أك تسكية المنازعات لممحكميف 

كتضع المحكمة في اعتبارىا عند  ،حرية اختيار شكؿ التعكيض المناسب إلصبلح الضرر
الحكـ بالتعكيض الصعكبات العممية كالمشاكؿ أك العقبات التي قد تعيؽ تنفيذ الحكـ بالتعكيض 

كقد مينحت محكمة العدؿ الدكلية ىذه السمطة  ،العيني، كتحكـ بدالن منو بالتعكيض المالي
 ف مف نظاميا األساسي.يبلثاالختيارية بمقتضى نص الفقرة الثانية مف المادة السادسة كالث

 التعويض المالي:   :ثانياً 
يقع عمى عاتؽ الدكلة المسؤكلة عف فعؿ غير مشركع دكليان، التزاـ بالتعكيض المالي عف 

كيشمؿ التعكيض المالي أم  ،إصبلح ىذا الضرر بالتعكيض العيني استحاؿ متىالضرر، 
قييـ مف الناحية المالية، بما في ذلؾ ضررة، عمى أف يككف قاببلن لمتتضرر تكبدتو الدكلة الم
 ما فات مف الكسب. 

كالتعكيض المالي ىك األكثر شيكعان في العمؿ الدكلي، كليس المقصكد منو تكقيع جزاء عمى 
نما جبر الضرر الذم كقع عمى الدكلة الم ضررة. فالتعكيض المالي يشمؿ ما تالدكلة المسؤكلة، كا 

 .ِ()فاتيا مف كسب بقدر ما يككف ىذا الكسب مؤكدان  ضررة مف خسارة كماتلحؽ بالدكلة الم
كيينظر في تقدير التعكيض المالي إلى مدل مساىمة الدكلة المسؤكلة في حدكث 
ف إالضرر، كما يؤخذ في االعتبار قدرة الدكلة المسؤكلة عمى دفع التعكيض المالي، إذ 

ذا ا  ك ، الحياة أك إفقارىااشتراط جبر الضرر يجب أال يؤدم إلى حرماف الدكلة مف كسائؿ 
كانت الدكلة المسؤكلة تعاني مف صعكبات مالية، فيجب إرجاء دفع التعكيض المالي حتى 

 تيصبح الدكلة المسؤكلة قادرة عمى تسديده.

                                  
 (1) Ahmed Abou -El -Wafa: Public International Law, 3rd  Edition, Dar -Al- Nahda Al - Arabia, Cairo, 
2010, P. 686. 

. د. محمد عمي الحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي  ِّّد. محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص - 
 .َّْالعاـ، مرجع سابؽ، ص

 (2) Ahmed Abou -El -Wafa: Public International Law, Op. Cit, P. 687. 

. د. أحمد أبك الكفا، الكسيط في القانكف ّٕٔحميد كآخريف، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، صد. محمد سامي عبدال- 
.د. ّٕٔ. د. عمر عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، صٕٖٖمرجع سابؽ، ص ،الدكلي العاـ

 . َِْسابؽ، صالمرجع المحمد عمي الحاج، 
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 الترضية:   :ثالثاً 
قد يحدث في بعض األحكاؿ أف يككف الضرر معنكيان بحتان، كبالتالي لف يككف التعكيض 

بينما يككف مف األكفؽ أف يأخذ التعكيض شكبلن  ،ناسبان أك مبلئمان لجبرهالعيني أك المالي م
عتذار رسمي، أك التعبير عف اكمثاليا: تقديـ  ،معنكيان أك رمزيان كىذا ىك المقصكد بالترضية

األسؼ لكقكع الفعؿ المنشئ لممسؤكلية، كقد تأخذ الترضية شكبلن رمزيان مثؿ تحية عمـ الدكلة 
تتخذ الترضية شكؿ عمؿ تأديبي أك تنظيمي تتخذه الدكلة ضد المكظؼ أك ضررة، كقد تالم

المسؤكؿ الذم صدر عنو العمؿ أك التصرؼ المنشئ لممسؤكلية الدكلية. كمف المقرر قضاءن أف 
مجرد إعبلف القضاء الدكلي أك حكـ التحكيـ عدـ مشركعية فعؿ الدكلة المسؤكلة دكليان ييعٌد في 

الترضية ىي األسمكب األمثؿ في شأف تسكية مسائؿ لذلؾ تيٌعد  .(ُ)ذاتو نكعان مف الترضية
كلكنو ال يجد مجاالن حينما يككف  ،الدكلةذات حينما يككف الضرر متعمقان ب ،المسؤكلية الدكلية

 المعنكييف. أـ مف األشخاص الطبيعييف  سكاءن الضرر قد لحؽ بأشخاص ممف يتبعكف الدكلة 
عمى الدكلة  يترتبف المسؤكلية الدكلية، عندما تتكافر شركطيا، إ، وخالصة القول

كعند كضع ىذه المسؤكلية مكضع التطبيؽ قد يتخذ الحؿ ، المسؤكلة بعض النتائج كاآلثار
 أحد األشكاؿ اآلتية:

كتدخؿ القناصؿ أك المبعكثيف الدبمكماسييف  ،أما حؿ المشكمة بالطرؽ الدبمكماسية العادية-أ
 لمختصة في دكلة المقر.لدل السمطات ا

كحينئذ سيصدر حكـ حاسـ لمنزاع،  ،أك عرض األمر عمى القضاء أك التحكيـ الدكلي-ب
 كممـز لؤلطراؼ المعنية.

فإذا انتيت ىذه المفاكضات بالنجاح، عمدت  ،أك إجراء مفاكضات دكلية لحؿ النزاع-ج
 .(ِ)الدكؿ إلى إبراـ معاىدة دكلية ليذا الغرض

 املطلب الجاىٕ

 آلثاز األخسٚ للنطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘  )املطؤّلٔ٘ اجليأٜ٘ الدّلٔ٘(ا 
إطاران محددان لممسؤكلية الدكلية مف  كضعالقانكف الدكلي التقميدم قد  ييعٌد مف الثابت أف

حيث اآلثار التي يمكف أف تترتب عمييا، حيث قصرىا عمى التعكيض بأشكالو المختمفة، بعد 
 .أف حـر الدكلة مف حقيا المطمؽ في شف الحرب كاستخداـ القكة المسمحة في العبلقات الدكلية

ة الستعادة ما تراه حقان ليا أك الرد لـ يعد لمدكلة الحؽ في أف تمجأ إلى استخداـ القك مف ثـ، ك 
 عمى األعماؿ المخالفة بالقكة، إال في حدكد ما تسمح بو القكاعد المتعمقة بالدفاع الشرعي.

                                  
 (1) Ahmed Abou -El -Wafa: Public International Law, Op. Cit, P. 688. 

. د. محمد سامي عبدالحميد كآخريف، القانكف ٖٖٗد. أحمد أبك الكفا، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص- 
 .ّٖٔ. د. عمر حسف عدس، مبادئ القانكف الدكلي العاـ المعاصر، مرجع سابؽ، صّٕٕالدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص

 .َٖٗسابؽ، صالمرجع الد. أحمد أبك الكفا،  :( انظرِ)
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إلى ترتيب آثار جانبية أخرل  حاليان  ف التطكرات المعاصرة لممجتمع الدكلي تتجوأ غير
لبية الفقو الدكلي بفكرة حيث تيسٌمـ غا، عمى بعض األفعاؿ المنشئة لممسؤكلية الدكلية

في المرحمة األكلى مف نطاؽ  الدكلية المسؤكلية الجنائية الدكلية كصكرة جديدة لممسؤكلية
النظاـ القانكني المعاصر، بعد أف كانت مسؤكلية الدكلة قد اقتصرت في مراحؿ تطكر 

ف القانكف أ إال أ،القانكف الدكلي عمى االلتزاـ بإصبلح الضرر الناشئ عما ترتكبو مف أخط
بتقرير المسؤكلية الجنائية عف األفعاؿ التي  ،المعاصر يمضي إلى أبعد مف ذلؾ العاـ الدكلي

 .(ُ)تمثؿ انتياكان جسيمان لمقيـ كالمصالح العميا لممجتمع الدكلي
ذا كانت الممارسة الدكلية قد عرفت في ظؿ القانكف الدكلي التقميدم حاالت تـ فييا  كا 

ما في غرامات مالية باىظة إكؿ في أعقاب الحركب الكبرل، تمثمت تكقيع عقكبات عمى الد
المعاصر القائـ  العاـ غير أف القانكف الدكلي أك اقتطاع أجزاء مف أقاليـ الدكؿ الميزكمة.

عمى أساس تحريـ استخداـ القكة في العبلقات الدكلية، كمبدأ المساكاة في السيادة بيف الدكؿ، 
كاالستقبلؿ السياسي لمدكؿ األعضاء، ال يسمح بتكقيع عقكبات  ،كاحتراـ السبلمة اإلقميمية

كحتى التدابير التي يتخذىا مجمس األمف ضد الدكؿ البادئة بالعدكاف  ،عمى الدكؿ ذاتيا
السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، ال يطمؽ عمييا كصؼ العقكبات إال مف قبيؿ استنادان لمفصؿ 

 .(ِ)تدابير لممنع كالقمعالتجاكز، كيصنفيا الميثاؽ بأنيا 
استقرت عميو الممارسة الدكلية، ىك تعقب األشخاص الذيف يعممكف  بالنظر إلى ماك 

عقب  حدثكمحاكمتيـ عما يكصؼ بأنو مف قبيؿ الجرائـ الدكلية، كىك ما  ،باسـ الدكلة
كما  ،ُْٓٗعاـ  الحرب العالمية الثانية في محاكمات مجرمي الحرب في نكرمبرج كطككيك

في محاكمات مجرمي الحرب في يكغسبلفيا السابقة كركاندا أماـ محكمتيف دكليتيف تـ  حدث
 .ـُْٗٗـ ك ُّٗٗفي عاـ  نشاؤىما بقراريف مف مجمس األمفإ

فبلتيـ إلجيكد المجتمع الدكلي التي سعت لمبلحقة مرتكبي الجرائـ الدكلية كعدـ  كتتكيجان 
مة الجنائية الدكلية التي تتكلى ميمة مف العقاب، تكصمت تمؾ الجيكد إلى إنشاء المحك

كذلؾ بمكجب نظاـ ركما األساسي الذم تـ التكقيع عميو  ،محاكمة الفاعميف لمجرائـ الدكلية
 استيفاءبعد  ـ(ََِِ)كالذم دخؿ حيز النفاذ في أبريؿ عاـ  ـ(،ُٖٗٗ)في ركما في يكليك 

ة حقيقة مف حقائؽ القانكف العدد البلـز مف التصديقات، فأصبحت المحكمة الجنائية الدكلي
 .(ّ)الدكلي المعاصر

  

                                  
 . ََٓد. صبلح الديف عامر، مقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ،  ص (ُ)
 .  َُٓسابؽ،  صالرجع د. صبلح الديف عامر، الم (ِ)
 . َِٓمرجع سابؽ، صنفس ال(  ّ)
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 حـــًـاتــاخل
تؼس أْ أر١ٕٙا ِٓ زضاؼرٕا ٌٍٕظاَ اٌمأٟٛٔ ٌٍّؽؤ١ٌٚح اٌس١ٌٚح، ذث١ٓ ِٓ اٌسضاؼح ِسٜ 

األ١ّ٘ح اٌرٟ ذّصٍٗ اٌّؽؤ١ٌٚح اٌس١ٌٚح زاذً إٌظاَ اٌمأٟٛٔ اٌسٌٟٚ؛ تاػرثاض٘ا اٌسػاِح 

اٌطئ١ؽ١ح اٌرٟ ٠ٕٙض ػ١ٍٙا ٘صا إٌظاَ، ٚاألؼاغ اٌصٞ ٠ضفٟ اٌفاػ١ٍح ػٍٝ لٛاػسٖ، ٠ٚحمك 

ألحىاِٗ، ٠ٚٛفط األِٓ ٚاٌطّأ١ٕٔح ألشراطٗ، تّا ذىفٍٗ ِٓ ضّأاخ، ِٚا ذمطضٖ  االؼرمطاض

 ِٓ جعاءاخ، ذسفغ اٌّراطث١ٓ ترٍه اٌمٛاػس ٚاألحىاَ إٌٝ احرطاِٙا ٚػسَ اٌرطٚض ػ١ٍٙا.

 ٚفٟ ٔٙا٠ح اٌثحس ذٛطً اٌثاحس ٌالؼرٕراجاخ ٚاٌرٛط١اخ ا٢ذ١ح:

 : الستنتاجات: أولا 

١للح ػللٓ تؼللض األٔشللطح اٌرللٟ ال ٠حظط٘للا اٌمللأْٛ اٌللسٌٟٚ اٌؼللاَ، ذرحّللً اٌسٌٚللح ِؽللؤ١ٌٚح زٌٚ -1

ز ٌٍث١ لح، ففلٟ ِصلً ٘لصٖ  واألٔشطح اٌرٟ ذّاضؼٙا فلٟ اٌفضلاء، أٚ األٔشلطح اٌرلٟ ذُؽلفط ػلٓ ذٍٛل

٠ض ػلٓ األضلطاض اٌرلٟ أطلاتد اٌلسٚي األذلطٜ أٚ ِٛاط١ٕٙلا،  األحٛاي ذٍرعَ اٌسٌٚح تسفغ ذؼٛل

ػللسج لا١ٔٛٔللح. ٚ٘للصا ِللا ٠ُؼللطس تاؼللُ اٌّؽللؤ١ٌٚح ػللٓ حرللٝ ٌٚلٛل ٌللُ ٠ىللٓ ؼللٍٛن اٌسٌٚللح ِراٌفللا  ٌما

 اٌّراطط.

 ذُؽأي اٌسٌٚح ػٓ أٞ ذطأ فٟ اٌرمس٠ط ٠طذىثٗ ِٛظفٛ٘ا ذالي ِّاضؼرُٙ ألػّاٌُٙ. -2

ذُؽللأي اٌسٌٚللح ػللٓ أفؼللاي ِٛظف١ٙللا ٚأجٙعذٙللا؛ ألٔٙللا ِؽللؤٌٚح ػللٓ اذر١للاضُ٘، ٚاٌطلاتللح ػٍلل١ُٙ،  -3

ٙح إ١ٌُٙ.  ٚػٓ اٌرؼ١ٍّاخ اٌّٛج 

ْ  اٌّؽؤ١ٌٚح اٌس١ٌٚح -4 لس ذىْٛ فطز٠ح إشا ُٔؽة اٌفؼً اٌّؽثة ٌٍضلطض إٌلٝ زٌٚلح ٚاحلسج، ٚللس ذىٛل

ْ ذضلا١ِٕح إشا وألد  ِشرطوح إشا اشرطود أوصط ِلٓ زٌٚلح فلٟ اضذىلاب اٌفؼلً اٌضلاض، ٚللس ذىٛل

 اٌّؽؤ١ٌٚح جّاػ١ح.

إْ ٚلٛع اٌضطض ال ٠ُؼس  شططا  ضطٚض٠ا  ٚالظِا  ٌم١لاَ اٌّؽلؤ١ٌٚح اٌس١ٌٚلح،، تلً ال تلس ِلٓ ذؼٍملٗ  -5

اٌمللأْٛ اٌلللسٌٟٚ ذلللُ أرٙاوللٗ. حرلللٝ ٚأْ ولللاْ ٌٍضللطض زٚضا  فلللٟ إطلللاض  أشلللراصتحللك ألحلللس 

 اٌّؽؤ١ٌٚح اٌس١ٌٚح، إال  أْ ِجطز ٚلٛػٗ ال ٠ىفٟ.

ِلٓ أشلراص اٌملأْٛ اٌلسٌٟٚ، اٌحلك فلٟ  ٠ؼرطس اٌمأْٛ اٌسٌٟٚ ٌىلً زٌٚلح، تاػرثاض٘لا شرظلا   -6

اٌّطاٌثح تئطلال  األضلطاض إٌاجّلح ػلٓ األفؼلاي اٌرلٟ ذظل١ثٙا؛ ،أٚ ذظل١ة األشلراص اٌلص٠ٓ 

 ٌُٚ ٠ؽرط١ؼٛا اٌحظٛي ػٍٝ حمٛلُٙ تاٌططق اٌساذ١ٍح.  ،٠حٍّْٛ جٕؽ١رٙا

ك، ٠ؽللمظ اٌحللك فللٟ االحرجللاض تاٌّؽللؤ١ٌٚح اٌس١ٌٚللح إشا ذٕاظٌللد اٌسٌٚللح اٌّرضللطضج ػللٓ ٘للصا اٌحلل -7

 تشطط أْ ٠ىْٛ ٘صا  اٌرٕاظي طط٠حا  ٚال ضجؼح ف١ٗ.

 

 : التوصيات:ثانياا 

أْ ذُحسز اٌّطاٌثاخ فلٟ ِؽلأٌح اٌرؼ٠ٛضلاخ ػلٓ األضلطاض ولاٌرٟ ذملسَ  :ذٛطٟ اٌسضاؼح -ُ

 فٟ إطاض اٌّؽؤ١ٌٚح اٌّس١ٔح ػٍٝ ٔحٛ ِا ٠حسزٖ اٌمأْٛ اٌٛطٕٟ.

مضللائٟ ٚفمللا  ٌٍّؼللا١٠ط أْ ذىفللً اٌسٌٚللح ُؼللثً اٌٍجللٛء إٌللٝ ٔظاِٙللا اٌ :ذٛطللٟ اٌسضاؼللح -ِ

اٌس١ٌٚللح، ِللٓ أجللً اٌحظللٛي ػٍللٝ اٌرؼلل٠ٛض اٌؼللازي ٚاٌؽللط٠غ، ٚجثللط اٌضللطض اٌؼللاتط 

 ٌٍحسٚز اٌس١ٌٚح، اٌصٞ ٠ٍحك تاٌضحا٠ا.

تأْ ذرطذة اٌّؽؤ١ٌٚح ٚاالٌرعاَ تاٌرؼ٠ٛض ػٍٝ اٌشلرض اٌلصٞ ٠لرحىُ  :ذٛطٟ اٌسضاؼح -ّ

 .فٟ إٌشاط اٌرطط زْٚ غ١طٖ ٚلد ٚلٛع اٌحازز أٚ اٌحازشح

أْ ٠رلللطن ٌٍّحلللاوُ اٌٛط١ٕلللح أِلللط اٌرصثلللد فلللٟ ِؽلللأٌح اٌّطاٌثلللاخ  :ذٛطلللٟ اٌسضاؼلللح -ْ

 تاٌرؼ٠ٛضاخ ػٍٝ أؼاغ اٌٛلائغ اٌّٛضٛػ١ح فٟ وً حاٌح ِٓ اٌحاالخ. 
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 ـعـاملساجـقاٜنــ٘ 
 :: الكتب العامة والمتخصصةأولً 
 .ـُْٖٗالقانكف الدكلي العاـ، دار الفكر العربي، القاىرة،  ،د. إبراىيـ محمد العناني -1

 ـ. ََُِ، ٓالكسيط في القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ط  ،د. أحمد أبك الكفا -2

مسػػؤكلية المنظمػػات الدكليػػة فػػي مجػػاؿ الكظيفػػة الدكليػػة، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب،  ،د. جمػػاؿ طػػو نػػدا -3
 .ـُٖٔٗالقاىرة، 

القػػػانكف الػػػدكلي العػػػاـ، دار النيضػػػة العربيػػػة،  ،د. حامػػد سػػػمطاف، د. عائشػػػة راتػػػب، د. صػػػبلح الػػػديف عػػامر -4
 .ـُٕٖٗالقاىرة، الطبعة الرابعة، 

 .ـَُٕٗأحكاـ القانكف الدكلي في الشريعة اإلسبلمية، دار النيضة العربية، القاىرة،  ،د. حامد سمطاف -5

كليػػة عػػف األضػػرار الناتجػػة عػػف اسػػتخداـ الطاقػػة النككيػػة كقػػت السػػمـ، المسػػؤكلية الد ،د. سػػمير محمػػد فاضػػؿ -6
 .ـُٕٗٗعالـ الكتب، القاىرة، 

 . ـََِٗمقدمة كجيزة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  ،د. صبلح الديف عامر -7
دار النيضػة العربيػة، القػاىرة،  اإلجراءات المضادة في القانكف الدكلي العػاـ، ،د. عبدالمعز عبدالغفار نجـ -8

 .ـُٖٖٗ

 ـ.ُْٗٗالقانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  ،د. عبدالكاحد محمد الفار -9
القػػػػانكف الػػػػػدكلي العػػػػاـ، دار جامعػػػػػة عػػػػدف لمطباعػػػػػة كالنشػػػػر، الطبعػػػػػة الثالثػػػػػة،  ،د. عبػػػػدالكىاب شمسػػػػػاف -11

 .ـَُِْ
 القػػػػػاىرة، مبػػػػػادئ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي العػػػػػاـ المعاصػػػػػر، شػػػػػركة مطػػػػػابع الطػػػػػكبجي، ،د. عمػػػػػر حسػػػػػف عػػػػػدس -11

 .ـََِِط

شػػػرط المصػػػػمحة فػػػػي دعػػػكل المسػػػػؤكلية عػػػػف انتيػػػاؾ الشػػػػرعية الدكليػػػػة، الػػػػدار  ،د. محمػػػد السػػػػعيد الػػػػدقاؽ -12
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 ص الدزاضــ٘ــــملخ
في مجاؿ االتصاؿ كشيد ثكرة رقمية كميبلد عالـ  مذىبلن  عرؼ القرف العشريف تطكران 

 افتراضي ال يقؿ أىمية عف العالـ المادم كشكؿ استخداـ الحاسب اآللي كالشبكة المعمكماتية
 كتعدت الحدكد كربطت بيف ،حيث امتدت عبر كامؿ أنحاء العالـ، الدكلية معجزة القرف

خاص مختمؼ الطبقات ضركرية لمتعامؿ بيف أش، فأصبحت كسيمة أساسية ك الشعكب
 .كالمجتمعات

إلى ظيكر شكؿ جديد مف  اإلنترنتكلقد أدل االستعماؿ المتزايد لمحاسب اآللي كشبكة 
النصكص  كانعداـالجرائـ أكجد معو فجكة لدل العديد مف الدكؿ بيف كاقع التطكر التقني 

إما كسيمة  نترنتكاإل جرائـ حديثة تتخذ مف الحاسب اآلليأكجدت التشريعية المكاكبة لو، حيث 
 أك ككنيما البيئة المناسبة لتنفيذىا. ليا، أك ىدفان 

معالجتيا  أنظمةلممعمكمات كتعطيؿ  مف بيف تمؾ الجرائـ نجد جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي
مف ، الدكؿ كأمنيا اقتصادياتأمكاليـ كعمى عمى مصالح األشخاص ك  تشكؿ تيديدان التي ك 

 ذهتحديد المقصكد باإلتبلؼ المعمكماتي كبياف أركاف ىخبلؿ ىذه الدراسة سكؼ نحاكؿ 
 المقارنة كذلؾ مف خبلؿ مبحثيف. القانكنية لنصكصاستقراء ابالجريمة 

ABSTRACT 

 He knew of the twentieth century a stunning advance in the field of communication 

and saw the digital revolution and the birth of a virtual world is as important as the 

physical world and the form of the use of Computer and Information Network 

International miracle century where spread across the entire world wide and crossed the 

border and linked between peoples, became a way essential and necessary for the 

interaction between the various classes of persons and communities. And has resulted in 

the increasing use of computers and the Internet to the emergence of a new form of crime 

created with a gap in many countries between the reality of technological development 

and the lack of legislative texts that accompany it, where emerged crimes of modern taee 

from the computer and the Internet either way or a target, or being the appropriate 

environment for its implementation. 

Among these crimes we find the crime of information destruction and disrupting its 

processing systems, which constitute a threat to the interests of people and their money 

and to the economies of countries and their security. 

And through this study will try to determine the meaning hereof informational 

statement and pillars of this crime through the extrapolation of comparative legal 

systems and through two sections. 
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 ٘:ــاملكدمــ
اة كتغيرت معو أساليب الثكرة الرقمية تغير نمط الحيك  ،في زمف االزدىار التكنكلكجي

اختزلت الكقت كالمسافات صاؿ ك االترة ك حيث سيمت ىذه الث ،يف األشخاصالتكاصؿ بالتعامؿ ك 
مة تقميدية ترتكب ربطت بيف الشعكب، كما تغيرت معيا أساليب اإلجراـ فمـ تعد الجريك 

ر مادية مممكسة تكشؼ عف ىكية آثاكترؾ  ،المجني عميو بمسرح الجريمةبحضكر الجاني ك 
نما أصبحت الجريمة  عالـ افتراضي ال ترتكب في بيئة رقمية ك  لكتركنية معمكماتيةإالجاني، كا 
خمفو تكشؼ عف ىكيتو، كما يستطيع ارتكابيا في مكاف  آثاريظير فيو الجاني كقد ال يترؾ 

 كىذا ما جعؿ الجريمة المعمكماتية مف الجرائـ العابرة لمحدكد. ،بعيد عف مكاف تكاجده
برامج  كشبكة ثكرة الرقمية  مف الحاسب اآللي ك ال لقد أدل االستعماؿ المتزايد لما أنتجتوك 

الدكؿ بيف كاقع  إلى ظيكر شكؿ جديد مف الجرائـ أكجد معو فجكة لدل العديد مف اإلنترنت
قمة النصكص التشريعية المكاكبة لو، حيث برزت جرائـ حديثة تتخذ مف التطكر التقني ك 
 ككنيما البيئة المناسبة لتنفيذىا.أك  إما كسيمة أك ىدفا ليا، كاإلنترنتالحاسب اآللي 

 ،كتعطيؿ األنظمة المعمكماتية كمف بيف تمؾ الجرائـ نجد جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي
 أمنيا.دكؿ ك ال اقتصادياتعمى مصالح األشخاص كأمكاليـ كعمى  التي أضحت تشكؿ تيديدان ك 

 أىمية  وأىداف موضوع الدراسة: 
بياف نكع مف أنكاع ك  اإللكتركنيةز مخاطر التعامبلت تكمف أىمية ىذا المكضكع في إبرا -ُ

عمى األمكاؿ  كتيديدان  التي تشكؿ خطران ك  ،ـ الحديثة كما يكتسييا مف غمكضالجرائ
 كالممتمكات في مقابؿ الفراغ التشريعي لمكافحتيا.

عمكمات المعالجة آليا أك إتبلؼ تزايد مخاطر كحجـ الخسائر الناتجة عف التبلعب بالم -ِ
 أنظمة معالجتيا.تعطيؿ ك 
التي عالجت ىذا النكع مف اإلجراـ مع بياف ك  ،اء النصكص القانكنية المستحدثةاستقر  -ّ

 اإلشكاالت القانكنية المثارة بخصكصو.
نظـ معالجتيا مات كالمعطيات ك البحث عف كؿ السبؿ الكفيمة لتكفير حماية أكثر لممعمك  -ْ

بغض النظر عف النصكص القانكنية العقابية الخاصة التي تعاقب عمى جريمة اإلتبلؼ 
 معالجتيا. أنظمةالمعمكماتي كتعطيؿ 

 :مشكمة الدراسة
مدل الحماية إشكالية رئيسية تتمثؿ في تحديد  نحاكؿ مف خبلؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى

 أك باإلتبلؼنظـ معالجتيا مف خطر االعتداء عمييا لمعمكماتية ك القانكنية لممعطيات ا
التشريع كالعربية منيا  ،األجنبية منيا التشريع الفرنسيمع بياف مكقؼ التشريعات التبلعب؟ 
 ما ىي سبؿ مكاجيتيا؟    خصكص جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي ك األردني ب
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 األردني عمى كجو الخصكص.رنة متمثمة في التشريع الفرنسي ك المقا
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 المطمب األول: الركن الشرعي.
 جزائرم.الفرع األكؿ: التشريع ال
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 ادلثحث األٔل
 ياْيح اإلتالف ادلعهٕياتي ٔٔسائهّ

يشمؿ اإلتبلؼ االعتداء عمى األجيزة كالمعدات كالمككنات المادية لمنظاـ المعمكماتي 
لمنظاـ كالمعمكمات المدرجة بو، كبخصكص النكع األكؿ مف  المعنكمككذا عمى الجانب 

االعتداءات فإننا نككف بصدد جريمة عادية تقميدية ككف المحؿ المعتدل عميو ماؿ مادم 
التي ليا  األشياء تحكمو القكاعد العامة كالمتعمقة بإتبلؼ األمكاؿ المنقكلة المادية كتخريب

 اؿ المعمكماتي محؿ الدراسة.ال تحكمو قكاعد إتبلؼ المقيمة مادية، ك 
كمف االعتداءات التي تقع عمى المككنات المادية لمنظاـ المعمكماتي ما يتـ مف كسر 

 .(ِ)، أك حرؽ أك كسر جياز الحاسب اآللي(ُ)أك أشرطة ممغنطة ألسطكانات
أما إتبلؼ الماؿ المعمكماتي البلمادم، كىك ما ييمنا في ىذا المقاـ، المتمثؿ في االعتداء 
لحاؽ الضرر بو، أم عمى نظاـ  عمى سير نظاـ المعالجة اآللية لمبيانات أك المعطيات كا 

، مف خبلؿ مختمؼ التصرفات التدليسية (ّ)المعالجة اآللية لمبيانات كما يتضمنو مف معمكمات
المعمكماتية، أك بما يؤدم  األنظمةك لمبيانات كالمعمكمات كالبرامج  كما يترتب عميو مف إتبلؼ

 .(ْ)ف تعطيؿ كظائؼ أك إفساد لنظاـ التشغيؿإليو م
المقارنة منيا التشريع الفرنسي كالتشريع كالمبلحظ عمى أف التشريع الجزائرم كالتشريعات 

لئلتبلؼ كشممتيا  محبلن عة البلمادية لؤلمكاؿ كاعتبرتيا أنيا أخذت بعيف االعتبار الطبي األردني
 بحماية قانكنية مف خبلؿ قكانيف حماية أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات.

ما ينطبؽ عميو مف أحكاـ في ث عف مفيـك اإلتبلؼ المعمكماتي ك كمف ىنا نحاكؿ أف نبح
 المطالب التالية:التشريع الجزائرم كالتشريعيف الفرنسي كاألردني مف خبلؿ 

  

                                  
كحماية المجتمع، المؤتمر  اإللكتركنيةحسف صابر، مداخمة بعنكاف: القكانيف العربية كتشريعات تحريـ الجرائـ  دكيب (ُ)

 .ّ، صىػُُّْالسادس لجمعية المكتبات كالمعمكمات، السعكدية،
الحاسب بإتبلؼ برامج كممفات أحد مراكز  ـَُٖٗمثؿ ما حدث عندما قامت إحدل المنظمات اإلرىابية في فرنسا سنة (ِ)

أنظر: محمكد أحمد عبابنة، جرائـ الحاسب كأبعادىا الدكلية، دار الثقافة لمنشر  .المتخصصة في بيع الحاسبات اآللي
 .ََُ، ص ََِٗ ،كالتكزيع، عماف

أصبحت المعمكمات في ظؿ ىذا التطكر التكنكلكجي، األداة التي تقاس بيا قكة الشعكب، فمف يممؾ المعمكمات يممؾ  (ّ)
القكة، كفي ظؿ تنامي أىمية كقيمة المعمكمات كالكسائؿ التقنية التي تعالجيا كالبيئة التي تستخدـ ىذه المعمكمات كاألشخاص 

بطبيعة الحاؿ كؿ ذلؾ ليس لو أىمية ما لـ تكف لتمؾ المعمكمات قيمة، كالتي تتكقؼ الذيف ليـ الدكر في إعدادىا كتفعيميا  ك 
في معظـ األحياف عمى قدر أىميتيا كمغزاىا كحداثتيا بالنسبة لممستفيديف منيا فالقضية الحساسة ىنا ىي قيمة كأىمية 

ليو لدل: د. زكي حسيف إ، مشار تلمعمكمااالمعمكمة، حيث تعد قيمة المعمكمات كاستخداميا مف القضايا الجكىرية في عمـ 
 .ّٓ، ص ـََِِ ،ُط، عماف، د. مجبؿ الـز المالكي، المعمكمات كالمجتمع، الكراؽ لمنشر كالتكزيع، الكردم، ك 

 .ِِِ، صـَُُِ، ْاألردف، ط ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف ،كاإلنترنتمحمد أميف الشكابكة، جرائـ الحاسكب  (ْ)



 جسمي٘ اإلتالف املعلْماتٕ للنعلْمات  
 ّتعطٔل أىظن٘ معاجلتَـا              

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد 176

 

 املطلب األّل
 اإلتالف املعلْماتٕمفَْو 

كالتي ليا قيمة  ،نتحدث ىنا عف المقصكد بإتبلؼ البيانات أك المعطيات المعالجة آليا
كاف مادم أك معنكم كال  سكاءن كييا، ذلؾ أف إتبلؼ أم شيء مادية أك مقدرة بقيمة ما لدل مال

 قيمة لو فبل يترتب عمى إتبلفو أم ضرر بالغير.
المعمكماتي كتعطيؿ أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات يقتضي تحديد مفيـك اإلتبلؼ ك 

في كذلؾ  ،األنظمة المعمكماتية التي تشكؿ محؿ لمجريمةعريؼ كؿ مف اإلتبلؼ المعمكماتي ك ت
 الفرعيف التالييف:

 الفرع األول
 تعريف إتالف المعطيات وأنظمة معالجتيا

أف إتبلؼ المعمكمات كتعطيؿ نظـ معالجتيا يعتبر صكرة مف صكر اإلتبلؼ غير 
المباشر الذم يتحقؽ بالدخكؿ إلى النظاـ المعمكماتي عبر نافدة غير مباشرة باستخداـ إحدل 

كجكد اتصاؿ ألم غاية كانت، كباالستعانة ببرامج  كباستغبلؿالنيايات الطرفية لمنظاـ 
يتـ اقتحاـ حكاجز الحماية الخاصة بشبكات االتصاؿ المرتبطة بيا،  االختراؽ المعمكماتي، كما

فيتـ الدخكؿ إلى النظاـ كبطريقة فنية تقنية يتـ إتبلؼ المعمكمات أك البيانات أك تعطيؿ سبؿ 
 حتى إلى تعطيؿ النظاـ عف كظائفو.ك  ،(ُ)االتصاؿ بيا

كجعمو غير صالح  ،متوىك تخريب الشيء محؿ الجريمة أك التقميؿ مف قي اإلتبلؼ عمكمان 
 .(ِ)لبلستعماؿ أك تعطيمو

كاإلتبلؼ ال يخرج عف ككنو فناء الشيء أك جعمو بحالة غير الحالة التي كاف عمييا، 
لمغرض الذم كجد مف أجمو، مما يعني أف جكىر اإلتبلؼ  بحيث ال يمكف االستفادة منو كفقان 

، أك أجموالغرض الذم أعد مف ىك إفقاد الماؿ المتمؼ منفعتو أك صبلحيتو لبلستعماؿ في 
التأثير عمى مادة الشيء عمى نحك يقمؿ مف القيمة االقتصادية لمشيء، مما يفيد أف محؿ 
الحماية الحقيقي في ىذه الجريمة ىك قيمة الشيء كما حمايتو مف الناحية المادية إال كسيمة 

بفناء مادتو إما بشكؿ كمي أك  لحماية قيمتو االقتصادية، ككف الشيء يفقد قيمتو أيضان 
 .(ّ)جزئي

                                  
دار الثقافة لمنشر  ،دراسة مقارنة اإللكتركنية،جبلؿ محمد الزعبي، أسامة أحمد المناعسة، جرائـ تقنية نظـ المعمكمات  (ُ)

  .ُِْ، ص ـَُِْ، األردفكالتكزيع، عماف، 
 ،ـََِٗ، الرياض، ينايرْبف غانـ العبيدم، جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي، مجمة دراسات المعمكمات، العدد د. أسامة (ِ)

 .ٓٗص 
 .ُٖٗ،ُٕٗ، صـََِٔاألردف،  ،محمد حماد مرىج الييتي، جرائـ الحاسكب، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف (ّ)
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أما اإلتبلؼ المعمكماتي المعنكم كما سبؽ كأف اشرنا فإنو يتمثؿ في االعتداء عمى سير 
نظاـ المعالجة اآللية لمبيانات باإلفساد أك التعطيؿ، أك مف خبلؿ االعتداء عمى المعمكمات 

 كالبرامج بإتبلفيا أك محكىا أك تعديميا.
عمى سير نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات أك تخريبو، فإف المشرع ء كبخصكص االعتدا

نما جرميا في اإلتبلؼ  الجزائرم لـ يتعرض إلى ىذه الجريمة ككنيا جريمة مستقمة بذاتيا، كا 
الدخكؿ  – بقاء غشان غير المباشر لمنظاـ المعمكماتي عندما تحدث عف جريمة الدخكؿ أك ال

 ّْٗأضرار تمس ىذا النظاـ أك تعطمو مف خبلؿ المادة ما يترتب عنو مف ك -غير مصرح بو
مكرر الفقرة الثالثة مف قانكف العقكبات بقكلو" إذا ترتب عف األفعاؿ المذككرة أعبله تخريب 

 المنظكمة تككف العقكبة....." اشتغاؿنظاـ 
عمى خبلؼ المشرعيف األردني ك الفرنسي الذيف أدرجاىا في نصكص مستقمة تشكؿ 

عقكبات  ِ-ِّّا كصكرة مف صكر اإلتبلؼ المعمكماتي المباشر )المادة جريمة لحالي
، ككذا كظرؼ ـَُِٓلسنة  ِٕاألردني رقـ  اإللكتركنيةمف قانكف الجرائـ  ْالمادة  (فرنسي

مشدد يشكؿ جريمة إتبلؼ غير مباشر ناتج عف دخكؿ أك بقاء غير مصرح إلى نظاـ 
 ّعقكبات فرنسي/ المادة  ِفقرة  ُ-ِّّ)المادة المعالجة اآللية لممعطيات كاإلضرار بو 

 (.ِٕفقرة أ مف القانكف األردني رقـ 
أما الصكرة الثانية لئلتبلؼ المعمكماتي حينما يتـ االعتداء عمى معمكمات كالبيانات 

مف قبؿ المشرع  سكاءن المعالجة أليا أك الكاردة في النظاـ المعمكماتي فقد تـ النص عمييا 
أك ناتجة عف  مباشران  معمكماتيان  كجريمة مستقمة تشكؿ إتبلفان قي المشرعيف، أك با الجزائرم

كترتب عنو حذؼ أك تعديؿ  ،لنظاـ المعالجة اآللية لممعطيات جريمة الدخكؿ أك البقاء غشان 
 لتمؾ المعمكمات أك المعطيات الكاردة في النظاـ.

 الفرع الثاني
 تعريف المعطيات و أنظمة معالجتيا

كتعطيؿ أنظمة معالجتيا البد مف تحديد  اإللكتركنيةالمقصكد بإتبلؼ المعمكمات  لتكضيح
 العناصر المشكمة ليا فيما يخص المقصكد بسبلمة المعمكمات كسبلمة األنظمة المعمكماتية:

ككذا ليا، كبيدؼ اإلحاطة بمفيـك المعمكمات نحاكؿ أف نجد تعريؼ محدد كشامؿ 
، ثـ نتطرؽ لتعريؼ النظاـ (أكالن )قد تتداخؿ معيا  تمييزىا عف بعض المصطمحات التي

 (.ثانيان ) المعمكماتي
المعمكمات إف مصطمح المعطيات قد يتداخؿ أك يتشابو في معناه مع مصطمحي 

 :هعمى حد ه المصطمحات كبلن ذمقصكد بياف ما البي، لذلؾ سكؼ يتـ كالبيانات
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 :: المقصود بالمعموماتأولً 
مف الناحية الفقيية أك مف  سكاءن عدت مفاىيـ كردت بشأف تعريؼ المعمكمات  ىناؾ

 الناحية القانكنية، نكجزىا فيما يمي:
 :التعريف الفقيي لممعمومات -1

كاالتجاه  ،كاسعان  نقسـ الفقو في تعريؼ المعمكمات إلى اتجاىيف اثنيف األكؿ يعرفيا تعريفان ا
 :كما يمي ضيقان  الثاني يعرفيا تعريفان 

 :المفيوم الواسع لممعمومات - أ
( الذم عرؼ CATALAمف أبرز الفقياء الذيف تزعمكا ىذا االتجاه نجد الفقيو الفرنسي )

 .(ُ)كؿ رسالة يمكف نقميا إلى الغير بأم كسيمة مف الكسائؿ" المعمكمات عمى أنيا:"
لمركنة ىذا التعريؼ كاستيعابو لكؿ الكسائؿ لنقؿ الرسالة أك المعمكمة كمنيا  كنظران 

الكسائؿ المعمكماتية ككؿ جديد في مجاؿ التكنكلكجيا الرقمية، فإف بعض الفقياء الفرنسييف قد 
( الذم عرؼ المعمكمات بأنيا: "النقؿ LEVASSEURتبنكا نفس التعريؼ كمنيـ الفقيو )

 .(ِ)معينة تـ الحصكؿ عمييا مف مصادر متنكعة" المادم المجرد ألحداث
 ( الذم عرؼ المعمكمات عمى أنيا:GALLOUXكنفس الشيء بالنسبة لتعريؼ الفقيو )

 .(ّ)"الييئة أك الحالة الخاصة لممادة أك الطاقة التي يمكف نقميا أك إببلغيا لمغير"
لممعمكمات في كقت لـ تكف كبالرغـ مف أسبقية ىذا االتجاه في كضع التعريؼ القانكني 

فيو المعمكماتية قد حظيت باالىتماـ الفقيي كالتشريعي، إال أف ىناؾ مف انتقد ىذه التعاريؼ، 
كأخذ عمييا أنيا لـ تيتـ بمحتكل المعمكمة التي تحمميا الرسالة أك قيمتيا المالية، أك مدل 

، فميس كؿ (ْ)مختمؼ الكسائؿ االستفادة منيا بقدر انشغاليـ بإمكانية نقميا أك تداكليا بيف
نما الحماية تشمؿ بعض المعمكمات ك ، رسالة تنقؿ إلى الغير تمثؿ معمكمة تستكجب الحماية ا 

 .كليس كؿ المعمكمات ،ةنالتي ليا ميزة أك قيمة معي
 :المفيوم الضيق لممعمومات - ب

لبلنتقادات التي كجيت لممفيـك الكاسع لممعمكمات أخد غالبية الفقو يتجيكف إلى  نظران 
كضع تعريؼ لممعمكمات بما يناسب االتجاىات الحديثة التي تركز عمى القيمة المالية التي 

 تحمميا المعمكمة أكثر مف تركيزىا عمى كسائؿ تناقميا.
                                  

(1) CATALA, Ebauche d’une théorie juridique de l’information D .1984, P. 87. 
 .42َ، ص1227ػثس هللا فىطٞ، جطائُ ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ، زضاؼح ِماضٔح، زاض اٌجاِؼح اٌجس٠سج ٌٍٕشط، اإلؼىٕسض٠ح،  ز. أ٠ّٓ

(2  ( MICHEL Vasseur ; ¨ Des responsabilités encours par le banquier a raison des informations 
avais et conseil dispenses a ses client » revu banque , 1983, P. 948. 

 .37َ، ص 1225ز. ِحّس ؼاِٟ ػثس اٌظازق، ذسِح اٌّؼٍِٛاخ اٌظٛذ١ح ٚاالٌرعاِاخ إٌاش ح ػٕٙا، تسْٚ ِىاْ ٚزاض ٔشط،   
(3) GALLOUX (J-C) : Ébauche d’une définition juridique de l’information, D 1994, chron, 
P.229. 

                                              .    37ٌسٜ: ز. ِحّس ؼاِٟ ػثس اٌظازق، اٌّطجغ اٌؽاتك،  ِشاض إ١ٌٗ     
 .          32( ِشاض إ١ٌٗ ٌسٜ: ز. ِحّس ؼاِٟ ػثس اٌظازق، اٌّطجغ اٌؽاتك، ص4)
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عمى أنيا: "كؿ  Elis DRAGONمف بيف تمؾ التعريفات ما جاء بو الفقيو الفرنسي 
 .(ُ)رسالة ذات معنى تنقؿ إلى الغير كتتكقؼ قيمتيا المالية عمى نكعية مضمكنو اإلعبلمي" 

كىذا ما يذىب إليو جانب كبير مف الفقو المصرم إلى األخذ بالمفيـك الضيؽ 
نيا: "كؿ رسالة تحمؿ معنى كتتحدد قيمتيا المالية إلممعمكمات، حيث عرفيا البعض عمى 

، كفي ذات المعنى يعرفيا البعض األخر: "كؿ (ِ)حسب كثافة كنكعية مضمكنيا اإلعبلمي"
 .(ّ)رسالة تحمؿ معنى كداللة، ك تتكقؼ قيمتيا المالية عمى ثقميا اإلعبلمي"

البعض األخر عمى أنيا: "كؿ ما يقـك بماؿ مف أرقاـ كبيانات كغير ذلؾ،  اكما يعرفي
  .(ْ)ماداـ يمثؿ معارؼ ذات قيمة مالية"

عبارة عف رسالة ذات  :كما يمكف استخبلصو مف التعاريؼ السابقة أف المعمكمات ىي
كيمكف  ،معنى كليا قيمة مالية، كقد تتخذ عدت صكر ميما كاف شكميا )عادية أك مشفرة(

 نقميا كاسترجاعيا أك تداكليا بمختمؼ الكسائؿ.
 :التعريف التشريعي لممعمومات -2

كرد في عدة نصكص قانكنية استعماؿ كممة " معمكمات" أك كممات أخرل قريبة منيا مثؿ 
نجده يعاقب عمى بث معمكمات  مثبلن  (ٓ)"بيانات" أك"معطيات"  ففي القانكف الجنائي الفرنسي

 عمى لممعمكمات، كما يعاقب أيضان  ( دكف أف يقدـ تعريفان َُ/ُُْك ُْ/ِِّخاطئة )المكاد 
 .(ٔ)(ُّ/ِِٔذلؾ مف خبلؿ جريمة إفشاء سر المينة )ـك إفشاء معمكمات ذات طبيعة سرية، 

 .(ٔ)(ُّ/ِِٔ)ـ

                                  
(1  ( ELISE Dragon, Etude sur le statut juridique de l’information, D . 1998, chron , P. 65. 

 .      ّٖ، صمرجع سابؽمحمد سامي عبد الصادؽ، د.  :مشار إليو لدل 
 .21،23َ، ص2222( ز. ِحّٛز ػثس اٌّؼطٟ ذ١اي: اٌرأ١ِٓ ػٍٝ اٌّؼٍِٛاخ، اٌما٘طج، تسْٚ زاض ٔشط،1)
 .34َ، ص1224اٌما٘طج،( ز. أ٠ّٓ إتطا١ُ٘ اٌؼشّاٚٞ، اٌّؽ ١ٌٛح اٌّس١ٔح ػٓ اٌّؼٍِٛاخ، زاض إٌٙضح اٌؼطت١ح، 3)

شط،  (4) طج، تسْٚ زاضٔ  فطٔؽٟ، اٌم٘ا ٌٚا ّظطٞ  ِاخ، زضاؼح ٟف اٌما١ٓٔٛٔ ٌا ؼٍٛ ِاخ اٌّ  . 65َ، ص2224ز. ِحّس حؽَا ٌطفٟ، ػمٛز ذس
(5) Art. 322-14 Du C.P.F dispose que « Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse 
information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une 
détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.. 
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information 
faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.- 
Art. 411-10 Du C.P.F dispose que «  Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une 
puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux 
autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en 
erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de sept ans 
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende ». 

 .12، ص ٟ، اٌّطجغ اٌؽاتك٠اٌؼشّاٚ( ز. أ٠ّٓ إتطا١ُ٘ (6
Art. 226-13 Du C.P.F dispose que «  La révélation d'une information à caractère secret par 
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une 
fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros 
d'amende ».  

 َ.2221ف١فط23ٞاٌّؤضخ فٟ  24-21ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌجعائطٞ  اٌّؼسي تاٌمأْٛ ضلُ  322وصٌه اٌّازج 
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يستراؿ كما نجد عدة دكؿ عربية كالتي أخذت بالتعريؼ الذم نص عميو في قانكف األكن
 ـََِِنجد قانكف التجارة اإللكتركنية البحريني لعاـ  النمكذجي لمتجارة اإللكتركنية، فمثبلن 

المادة األكلى منو تعرفيا عمى أنيا: "النصكص كالصكر كاألصكات كالرمكز كبرامج الحاسب 
 .(ُ)كالبرمجيات كقاعدة البيانات"

كذلؾ االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمكمات المكقعة بالقاىرة بتاريخ  نجدك 
تعرؼ البيانات عمى أنيا: " كؿ ما يمكف تخزينو كمعالجتو كتكليده كنقمو بكاسطة  ـََُِ

 ِتقنية المعمكمات، كاألرقاـ كالحركؼ كالرمكز كما إلييا..."
عمى تعريؼ لممعمكمات أك باألصح أما بالنسبة لممشرع الجزائرم فقد نص حديثا 

/ط عمى أنيا: َِالمتعمؽ بمكافحة التيريب المادة  َٗ-َٔالمعطيات مف خبلؿ األمر رقـ 
"المعمكمات: كؿ المعطيات المعالجة أك غير المعالجة، المحممة أك غير المحممة ككؿ كثيقة أك 

ية كنسخيا المحقؽ في األخرل بمختمؼ أشكاليا بما فييا اإللكتركن االتصاالتتقرير ككذا 
 .(ّ)صحتيا المصادؽ عمى مطابقتيا"

كعرؼ معطيات معمكماتية عمى أنيا:" أم عممية عرض لمكقائع أك المعمكمات أك 
المفاىيـ في شكؿ جاىز لممعالجة داخؿ منظكمة معمكماتية، بما في ذلؾ البرامج المناسبة 

 .( ْ)التي مف شأنيا جعؿ منظكمة معمكماتية تؤدم كظيفتيا"
لممشرع  كمف المبلحظ أف ىناؾ عبلقة بيف المعمكمات كالمعطيات إذ تعتبر ىذه األخيرة كفقان 

الجزائرم أنيا عممية عرض لمكقائع أك المعمكمات أك المفاىيـ في شكؿ جاىز لممعالجة، كبذلؾ 
 نرجع لمفرؽ المكضح تاليان بأف البيانات أك المعطيات ىي المادة الخاـ لممعمكمات.

مكرر  ّْٗنجد المكاد  ُٓ-َْكذلؾ القانكف الجنائي المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف 
كما بعدىا كالتي تتعمؽ بالمساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات عمى أف تضاعؼ العقكبة 
في حالة تغيير أك حذؼ لمعطيات المنظكمة إذا ترتبت عف فعؿ الدخكؿ أك البقاء عف طريؽ 

مف منظكمة لممعالجة اآللية لممعطيات أك يحاكؿ ذلؾ، كبذلؾ نجد  الغش في كؿ أك جزء
  المشرع الجزائرم يتحدث عف المعطيات بصفة عامة كبأم شكؿ ىي عميو. 

                                  
  .كما عرفيا القانكف األردني ككذلؾ مشركع قانكف التجارة اإللكتركنية الككيتي ((ُ
ديسمبر  ُِالفقرة الثالثة مف المادة الثانية مف االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمكمات، المحررة بالقاىرة بتاريخ  (ِ)

، ج.ر  ـَُِْسبتمبر  َٖالمؤرخ في  ِِٓ-ُْكالمصادؽ عمييا مف قبؿ الجزائر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  ـََُِ
 .ـَُِْسبتمبر  ِٖبتاريخ  ٕٓعدد 

 ُٗبتاريخ  ْٕالمتعمؽ بمكافحة التيريب، الجريدة الرسمية عدد  ََِٔيكليك ُٓالمؤرخ في  َٗ-َٔاألمر رقـ  (ّ)
 .ََِٔيكليك

يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية  مف الجرائـ  ـََِٗأكت  َٓالمؤرخ في  َْ-َٗ/ج مف القانكف رقـ َِالمادة  (ْ)
أكت  ُٔالصادرة بتاريخ  ْٕكمكافحتيا، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  كاالتصاؿالمتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ 

 .ـََِٗ
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 :المعموماتية والمعمومة -3
، كأف (ُ)تعرؼ المعمكماتية عمى أنيا "عمـ المعمكمات الخاضعة لممعالجة اإللكتركنية"

جؿ معرفة قابمة ألف تتمثؿ في إشارات متعارؼ عمييا مف أالمعمكمة إجماال ىي كؿ مادة 
التعريفات إال أف الميـ في ذلؾ أف تككف المعمكمة  اختبلؼرغـ حفظيا أك معالجتيا أك بثيا، ك 

 خاضعة لنظاـ المعالجة اآللية عمى أف يككف ىذا النظاـ أمف ك محمي.
التي الكسائؿ األكتكماتيكية ك  بكاسطة كيقصد بالمعالجة اآللية:" مجمكعة العمميات المحققة

 .(ِ)ليا عبلقة بجمع ك تسجيؿ ك تعديؿ كحفظ كتحطيـ كبث المعطيات، كاستغبلليا بكجو عاـ"
كالمعمكماتية في نياية األمر ال تخرج عف استعماالت الكمبيكتر كما تفرضو مف تقنيات 

عف مستكييف،  حتمتيا مظاىر التقدـ في ىذا المجاؿ، كال تخرج ىذه االستعماالت بدكرىا
زف المعمكمة خنات أم استعماؿ جياز الحاسكب في فاألكؿ يعرؼ بالمعالجة اآللية لمبيا

أم  اإللكتركنيةكمعالجتيا دكف أف يرتبط بشبكة االتصاالت، كالثاني يعرؼ بتبادؿ المعطيات 
 ، أم الربط بيف عدد(ّ)نقؿ المعمكمة مف مكقع عمى مكقع باستعماؿ كسائؿ االتصاؿ الحديثة

كف مختمفة، كىك ما يفترض ارتباط جياز الحاسكب بشبكات االتصاؿ امف الحكاسيب في أم
 كقكاعد البيانات.

ا خرؽ في جميع أشكاليا قد يتـ فيية اآللية لمبيانات أك المعمكمات ال شؾ أف المعالجك 
كأنظمة  السبلمة المعمكماتية، بؿ إنيا تسيؿ االعتداء عمى المعمكماتلقكاعد األمف المعمكماتي ك 
تقنية المعمكمات التي أضحت تغزك نات الكبيرة في عالـ االتصاالت ك معالجتيا بفضؿ اإلمكا
ألف مفيـك األمف  يزداد األمر تعقيدان ي ذلؾ تجريد الكثائؽ اإلدارية، ك جميع المياديف بما ف

 ضبط حدكده مازاؿ مف األمكر المستعصية.اية في مثؿ ىذا العالـ المفتكح ك كالحم
فإف ظاىرة اإلجراـ المعمكماتي تعرؼ بأنيا:" األفعاؿ غير المشركعة المرتبطة بنظـ لذلؾ 
 معطيات الحاسب بدالالتيا المختمفة كالكاسعة. أف محميا ىك دائمان ك  ،(ْ)الحكاسيب"

 :التمييز بين المعمومات والبيانات والمعطيات -4
ما يقع  المعطيات، إذ كثيران ىناؾ عبلقة بيف مصطمح المعمكمات كمصطمح البيانات أك 

الخمط بيف ىذه المصطمحات، كلذلؾ مف األحسف إبراز الفرؽ، فتعرؼ البيانات عمى أنيا: 
"مجمكعة مف الحقائؽ التي تعبر عف مكاقؼ كأفعاؿ معينة حدثت في الماضي أك الحاضر أك 

                                  
الحديثة كالتجارة اإللكتركنية، دار إسيامات في أدبيات  االتصاؿنية لقنكات عمي كحمكف، الجكانب القانك  /القاضي (ُ)

 .ّْٕ، ص ـََِِالمؤسسة، تكنس، 
(2)Art 5 de la loi français n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés. 

 .ّْٖسابؽ، ص المرجع العمي كحمكف، القاضي/  (ّ)
الحقكؽ، جامعة عيف الدكتكراه، كمية فيد عبد اهلل العبيد العازمي، اإلجراءات الجنائية المعمكماتية، رسالة لنيؿ درجة  ( ْ)

 .ّٓ، ص ـَُِِشمس، 
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، أما (ُ)كاف التعبير بالكممات، أك األشكاؿ، أك الرمكز"  سكاءن ستحدث في المستقبؿ 
المعمكمات فيي بيانات خضعت لمتشغيؿ كالتحميؿ كالتفسير لتحقيؽ أغراض معينة كتمكينيـ 

 . (ِ)مف الحكـ السديد عمى الظكاىر كالمشاىدات"
لذلؾ يرل البعض أف البيانات ىي معمكمات في حالة كمكف، كالمعمكمات ىي بيانات في 

قمية أك غير رقمية، كالمعمكمات ىي كؿ حالة حركة كنشاط، كلذلؾ فإف البيانات تمثؿ حقائؽ ر 
نتيجة مبدئية أك نيائية مترتبة عمى تشغيؿ البيانات، أك تحميميا أك استقراء داللتيا أك استنباط ما 

لمرأم السابؽ تأتي في مرحمة  يمكف استنباطو منيا كحدىا أك متداخمة مع غيرىا، فالمعمكمة كفقان 
، كيعتبر البعض األخر كذلؾ البيانات عبارة عف بعض المعطيات (ّ)تالية كمتأخرة عمى البيانات

المجردة التي يتـ تجميعيا كتصنيفيا كتكصيؼ محتكاىا داخؿ الحاسب اآللي أك أية كسيمة 
 .(ْ)الحديثة، حيث تساعد بعد تحميميا عمى إعطاء المعمكمات االتصاؿأخرل مف كسائؿ 

ت كالبيانات بالقكؿ: " إف المعمكمات ىي كقد كفؽ جانب مف الفقو حيف فرؽ بيف المعمكما
بذلؾ تشكؿ ك  (ٓ)نتيجة معالجة البيانات" كذلؾ ألننا نستخدـ البيانات الستنتاج المعمكمات

أصحاب  لدلالبيانات المادة الخاـ التي يتـ تجييزىا لمحصكؿ عمى المعمكمات، فالمعمكمة 
الرأم السابؽ تأتي في مرحمة تالية كمتأخرة عمى البيانات، لذا تعد المعمكمة القيمة المضافة، 

 أما البيانات فيي المادة الخاـ بالنسبة ليا.
بأنيا: "إعادة  ـُُٖٗأما المعطيات فقد كرد تعريؼ ليا في الحكـ الفرنسي الصادر في 

 (ٔ)ض تسييؿ معالجتيا بكسائؿ إنسانية أك آلية"بغر  االصطبلحيإبراز المعمكمات كفقا لمشكؿ 
كانت في شكميا الخاـ أك المعالجة  سكاءن فما يميز المعطيات ىي شخصيتيا الشكمية  (ٔ)آلية"

مصطمح البيانات أك المعطيات كمصطمح عاـ يشمؿ  اعتباركمف ذلؾ يمكف  أك المبرمجة.
 ي شكؿ معمكمات.كؿ الحقائؽ كالعمميات التي يمكف معالجتيا الستنتاج منتج نيائي ف

 :: تعريف النظام المعموماتيثانياً 
عرؼ المشرع الجزائرم النظاـ المعمكماتي بمكجب المادة الثانية فقرة ب مف القانكف رقـ 

يػػػػػتػػػػضػػػػمف الػػػػقػػػػكاعػػػػد الخاصػة لمػكقايػة مف  ـََِٗ غػػػػشت سػػػػنػػػػة ٓمػػػػػػؤٌرخ في  َْ -َٗ

                                  
 .ّٗأيمف عبد اهلل فكرم، جرائـ نظـ المعمكمات، مرجع سابؽ، ص  :مشار إليو لدل (ُ)
مشار إليو  ،ُّ، صـُُٖٗ القاىرة، د. إبراىيـ أحمد الصعيدم: نظاـ التشغيؿ اإللكتركني لمبيانات، مطبعة المعرفة، (ِ)

 .ّٗسابؽ، ص المرجع اللدل د. أيمف عبد اهلل فكرم، 
 .َْ، ص ، المرجع السابؽد. أيمف عبد اهلل فكرم ((ّ
الرشيد مأمكف كمحمد سامي عبد الصادؽ: حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة في ضكء قانكف حماية حقكؽ الممكية  عبد (ْ)

 .َُِ، صـََِْ، الكتاب األكؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، ـََِِلسنة  ِٖالفكرية الجديد رقـ 
 .َْ،ّٗمحمد سامي عبد الصادؽ،  مرجع سابؽ، ص  .د (ٓ)
 .َْسابؽ، ص الرجع المد. أيمف عبد اهلل فكرم،  (ٔ)
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المتػصمػة بتػكنػكلكجػيات اإلعبلـ كاالتصاؿ كمكافحتيا  بأنو:" مػنػػظػػكمػة مػػعػػمػكمػػاتػػيػة: أم الجػرائـ 
ػػة، نػػظػاـ مػػنػػفػصؿ أك مػػجػػػمػػكعػػػة مف األنػػظػػػمػػة المػػتػػصػػػمػػة بػػػبػػعػػضػػػيػػا الػػػبػػعض أك المػػػرتػػػػبػػػطػ

 .لبرنامج معيف" ػػػا أك أكػػػثػػػػر بمػػػعػػػالجػػػة آلػػػيػػػة لممعطيات تنفيذان يػػػقػػػـك كاحػػػػد مػػػنػػػي
المادة الثانية في  ـَُِٓلسنة  ِٕرقـ  اإللكتركنيةكعرفو المشرع األردني في قانكف الجرائـ 

ة إلنشاء البيانات أك المعمكمات نظاـ المعمكمات: مجمكعة البرامج كاألدكات المعد فقرة أكلى عمى أف
 .، أك إرساليا أك تسمميا أك معالجتيا أك تخزينيا أك إدارتيا أك عرضيا بالكسائؿ اإللكتركنيةلكتركنيان إ

ة العامة المشتركة لكف نجده في التعميمك  ،فرنسي لـ يرد تعريؼ قانكني لياأما في القانكف ال
 ََُّكالمعمكمات المتعمقة بالدفاع الكطني كأمف الدكلة رقـ بخصكص حماية السرية بيف الكزارات 

كسائؿ المخصصة الجميع بعمى أنو: نظاـ معالجة البيانات  ـََِّأغسطس  ِٓبتاريخ 
  ُ()كالحصكؿ عمى البيانات كاسترجاعيا كمعالجتيا كتخزينيا" ،لمعالجة المعمكمات

ىذه التعريفات عمى طريقتيف مختمفتيف لكصؼ أنظمة المعمكمات تتجمى في كصؼ  تركز
 .كثـ كصؼ الدكر الذم تمعبو ىذه المككنات ،المككنات التي تشكؿ نظاـ المعمكمات

ضيا كمجمكعة مف المككنات المترابطة بع معمكمات فنيان الكعميو يمكف تعريؼ نظاـ 
 .اإللكتركنيةتخزيف كتكزيع المعمكمات بكاسطة الكسائؿ ببعض تيدؼ إلى جمع كمعاجمة ك 

كقبؿ التطرؽ إلى تحميؿ كؿ عنصر مف عناصر محؿ جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي 
كالحديث عف أركانيا نتجو إلى تبياف الكسائؿ التي ترتكب أك تتـ بيا ىذه الجريمة كتطبيقاتيا 

 :في المطمب التاليكذلؾ 
 املطلب الجاىٕ

 املعاجل٘ أىظنّ٘ضاٜل اإلتالف املعلْماتٕ ّ تعطٔل 
يحدث اإلتبلؼ المعمكماتي عف طريؽ اختراؽ النظاـ المعمكماتي مف خبلؿ تفعيؿ كسائؿ تقنية 

ككذا ما يعرؼ بالفيركسات التي مف بيف خصائصيا القدرة عمى  ،فنية معمكماتية كالبرمجيات الضارة
عاقة سيره.تدمير كتخريب المعمكمات كالبرامج مما   يؤدم إلى تعطيؿ النظاـ المعمكماتي كا 

الفيركسات المعمكماتية عبارة عف أحد أنكاع البرامج المخصصة لمتعامؿ مع الحاسب اآللي، 
كلكنيا معمكمة مدمرة أك مخربة كىناؾ أنكاع متعددة  ،بحيث تعد الفيركسات في حد ذاتيا معمكمة

القانكنية التي تسببيا الفيركسات تككف كاحدة، كال منيا لكف الفقو يكاد يتفؽ عمى أف المشكبلت 
كالقنبمة  ،كبرامج الدكدة )الفرع الثاني( ،)الفرع األكؿ( كجو لمتفرقة بيف فيركسات الحاسب

 .(ِ)فيي نفسيا فيركسات كيترتب عمييا نفس المشكبلت ،المعمكماتية)الفرع الثالث(
 
                                  

(1( Instruction générale interministérielle sur la protection du secret et des information's 
concernant la défense nationale et la sûreté de l’État n° 1300/SGDN/ PSE/SSD du 25 août 2003. 

 .ِّٖصمحمد أميف الشكابكة، مرجع سابؽ،  (ِ)
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 الفرع األول
 اإلتالف عن طريق فيروس الحاسب

في اإلصابات الفيركسية لؤلنظمة المعمكماتية  العالـ في السنكات األخيرة ازديادان  عرؼ
كاالعتماد عمييا بحيث تشكؿ ىذه األخيرة أسرع كسيمة  اإلنترنت استخداـ انتشاربعد  خاصةن 

 تساعد في انتشار الفيركسات.
و فيركس الحاسب ىك مرض يصيب الجياز، كىك عبارة عف برنامج صغير يمكف تسجيم

 المرنة أك األقراص الصمبة بالحاسب، كيظؿ ىذا الفيركس خامبلن  األسطكاناتأك زرعو عمى 
مج كالمعمكمات المسجمة في خبلؿ فترة محدكدة ثـ ينشط فجأة في تكقيت معيف ليدمر البرا

ت ، األمر الذم يؤدم إلى إتبلؼ المعمكمات أك حذفيا، كمف المعركؼ أف فيركساالحاسب
 .(ُ)ليست فيركسات بيكلكجيةك  ،جيات مف صنع كتصميـ البرمجييفالكمبيكتر ىي برم

كلقد عرؼ مركز الحاسبات الشخصية القكمي بالكاليات المتحدة األمريكية الفيركسات 
عمى أنيا" عبارة عف برامج مياجمة تصيب أنظمة الحاسبات بأسمكب يماثؿ إلى حد كبير 

في العادة برنامج صغير مكتكب بمغة  أسمكب الفيركسات الحيكية التي تصيب اإلنساف، كىي
ب يقـك بالتجكؿ في الحاس، ك اكتشافويع مما يزيد مف صعكبة متدنية المستكل مثؿ لغة التجم

عندما يجد كاحد ينتج نسخة عف نفسو لتدخؿ فيو كتتـ ىذه عف برنامج غير مصاب، ك  باحثان 
 .(ِ)أكامر الفيركس العممية في جزء مف الثانية، حيث يقـك البرنامج فيما بعد بتنفيذ

تعد فيركسات الحاسب أخطر العناصر التي تيدد أمف البرامج كالبيانات، ألنيا تؤدم ك 
إلى فقد النظاـ أك فقد تكاممو أك تؤثر عمى كفاءة أدائو، كما تؤدم إلى إتبلؼ البرامج كضياع 

 ،النظاـكما أف بعض العامميف عمى األجيزة قد يقكمكف بإدخاؿ الفيركس عمى  ،المعمكمات
ككذلؾ اإلرىاب ، حتى يتسبب في انيياره، كذلؾ مف أجؿ االنتقاـ مف اإلدارة صاحبة المشركع

يستخدـ ىذه التكنكلكجيا في تنفيذ العمميات اإلرىابية، عف طريؽ إدخاؿ الفيركس  اإللكتركني
مة إلى نظـ معمكمات الدكؿ المعادية، كما أف الشركات الكبيرة أصبحت تستخدـ الفيركس ككسي

 لمتغمب عمى الشركات المنافسة. 
ف فيركسات الحاسب برامج أك معمكمات مخربة تمتاز بخطكرة ال يمكف تصكرىا إعميو فك 

ىي في انتشار دائـ كسريع خاصة مع ك  ،األنظمة المعمكماتية اختراؽمى بما ليا مف قدرة ع
عف عناصر معينة لبث أىدافيا التخريبية، إضافة إلى قدرتيا  بحثان  اإلنترنتاستعماؿ شبكة 

 .اكتشافياحتى ال يتـ  ،عمى االختفاء كالتمكيو

                                  
أحمد محمد عبد الرؤكؼ المنيفي، فيركسات الكمبيكتر، كحكميا في اإلسبلـ كالقكانيف المعاصرة، منشكرات شبكة األلككة،  (ُ)

                                                                                          www.alukah.net :. عمى المكقعَُ-ٖص 

 .ُٔٓ، صمرجع سابؽ ،أيمف عبد اهلل فكرم، جرائـ نظـ المعمكمات د. (ِ)

http://www.alukah.net/
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 الفرع الثاني
 عن طريق برامج الدودة اإلتالف

عبارة عف برامج تقـك باستغبلؿ أم فجكة مكجكدة بنظـ التشغيؿ كي تنتقؿ مف حاسب إلى 
مية انتقاليا ث تتكاثر أثناء عميط بينيا، بحبالتي تر  ة إلى أخرل عبر الكصبلتأخر، أك مف شبك

ك التخريب أخفض كفاءة الشبكة، امج إلى العمؿ عمى تقميؿ ك تيدؼ ىذه البر بإنتاج نسخ منيا، ك 
 .(ُ)الفعمي لمممفات كالبرامج كنظـ التشغيؿ، كذلؾ بإشغاؿ أم حيز ممكف مف سعة الشبكة

 أخر، فبعضيا ينتشر كيتناسخ داخؿ كتختمؼ الديداف في طريقة عمميا مف نكع إلى
بحيث تقـك بإرساؿ  اإللكتركنيالبعض األخر ينتشر عبر البريد الحاسب اآللي إلى أعداد كبيرة ك 

سجمة عناكينيـ في الجياز، كتكمف خطكرتيا في استقبلليتيا نفسيا في رسائؿ إلى األشخاص الم
 .(ِ)حرية في االنتشار السريععدـ اعتمادىا عمى أم برامج أخرل تمتحؽ بيا مما يعطييا ك 

 الفرع الثالث
 عن طريق القنبمة المعموماتية اإلتالف 

طة خفية بكاسـ يتـ إدخاليا بطرؽ غير مشركعة ك عبارة عف برامج خبيثة صغيرة الحج
نما عبارة عف شفرة تنضـ إلى ك  ،متكامبلن  كامبلن  الشكؿ ليست ممفان مف حيث برامج أخرل، ك  ا 

كذلؾ بتقسيميا إلى أجزاء متفرقة ىنا كىناؾ، حتى ال يمكف التعرؼ  ،مجمكعة ممفات البرامج
عمييا بحيث تتجمع فيما بينيا بحسب األمر المعطى ليا في زمف معيف أك حدكث كاقعة 

غير نشطة إال في الزمف المحدد أك الكاقعة المحددة صممة بحيث تبقى ساكنة ك معينة، فيي م
 .(ّ)لذا يصعب اكتشافيا لمدد طكيمة

ىي تعمؿ عمى إتبلؼ المعطيات رؼ القنبمة المعمكماتية بمصطمح الشفرة المكقكتة، ك تعك 
 ىذه القنبمة تنقسـ إلى نكعيف:ك  ،كالبيانات
ينشط ىذا النكع بمجرد حدكث كاقعة معينة مثؿ بدء التشغيؿ أك عند القنبمة المنطقية:  -

 ر معيف في النظاـ.مإنجاز أ
ة زمنية محددة بالساعة كاليـك في لحظ حدثان ىي تنشط أك تثير ك : القنبمة الزمنية -
 .(4)يتـ ضبطيا لتنفجر في تاريخ محدديتـ إدخاليا في برنامج ك ك  ،السنةك 

 

                                  
محمد أميف الشكابكة، مرجع  :د. محمد سامي الشكا، ثكرة المعمكمات كانعكاساتيا عمى قانكف العقكبات، مشار إليو لدل (ُ)

 . َِْسابؽ، ص 
 .َُٖأسامة بف غانـ العبيدم، مرجع سابؽ، ص ( ِ)
 ،الحككمة، منشكرات زيف الحقكقيةت الحديثة الكاقعة عمى األشخاص ك د. عمي عبكد جعفر، جرائـ تكنكلكجيا المعمكما (ّ)

 .ٓٓٓص ، ـَُِّ ،ُط بيركت،
 .َُّ، صمرجع سابؽأبعادىا الدكلية، محمكد أحمد عبابنة، جرائـ الحاسكب ك  (ْ)



 جسمي٘ اإلتالف املعلْماتٕ للنعلْمات  
 ّتعطٔل أىظن٘ معاجلتَـا              

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد 186

 

 املطلب الجالح
 املعاجل٘ أىظن٘قطآا عً اإلتالف املعلْماتٕ ّ تعطٔل  

 ما يأتي:  مف أىـ األحداث كالقضايا التي كقعت فعبلن 
ركبرت  اإلتبلؼ المعمكماتي ما قاـ بو طالب أمريكي يدعىمف أشير األحداث الكاقعة بشأف  -ُ

مكريس كىك طالب في قسـ عمـك الكمبيكتر بجامعة ككرنيؿ بكالية نيكيكرؾ، الذم تعمد ببث 
تر بيدؼ إثبات عدـ مبلئمة اإلجراءات التقنية القائمة لحماية الكمبيك  اإلنترنتبرنامج دكدة 

اية مبلئمة كسائؿ األماف في شبكات الكمبيكتر، مف عدـ كف اكتشفياكإلظيار العيكب التي 
كلكنو تسبب في إتبلؼ اآلالؼ مف شبكات الحاسب اآللي المنتشرة في الكاليات المتحدة، 

 بانتياؾقد أديف مكرس ك  .اإلنترنتباإلضافة إلى خسائر مالية كبيرة في مكاجية دكدة 
ساءة استخداـ الكمبيكتر  ّإدانتو بالكضع تحت المراقبة لمدة ، ك قد تـ (ُ)قانكف االحتياؿ كا 

ساعة في خدمة المجتمع كغرامة عشرة آالؼ كخمسكف  ََْسنكات، كالقياـ بالعمؿ لمدة 
عف تكاليؼ كضعو تحت المراقبة، كقد دافع مكريس عف نفسو بأنو لـ تكف  دكالر، فضبلن 

حداث لديو النية إلى تحقيؽ الضرر الذم كقع كنفى عف نفسو تكفر القصد الجنائي إل
اإلتبلؼ، كلكف المحكمة رفضت الدفع بالقكؿ أنو ال يشترط أف تتجو النية لتحقيؽ الضرر 

 .(ِ)بؿ يكفي أف تتجو النية لمدخكؿ غير المشركع عمى نظاـ حاسب فدرالي
قضية الجحيـ العالمي: تعامؿ مكتب التحقيقات الفدرالية مع قضية عرفت باسـ مجمكعة  -ِ

حيث تمكنت ىذه المجمكعة مف اختراؽ مكاقع  ، GLOBAL HELLالجحيـ العالمي
كزارة الداخمية األمريكية، البيت األبيض كالشركة الفدرالية األمريكية كالجيش األمريكي ك 

مف ىذه المجمكعة جراء تحقيقات الجيات الداخمية في الكاليات المتحدة،  اثنيفقد أديف ك 
جرد االختراؽ أكثر مف كقد ظير مف التحقيقات أف ىذه المجمكعة تيدؼ فقط إلى م

التدمير أك التقاط المعمكمات الحساسة، كقد مضت مئات الساعات في التحقيؽ كمبلحقة 
كمتابعة ىذه المجمكعة عير الشبكة كتتبع أثار أنشطتيا، حيث كمؼ التحقيؽ مبالغ كبيرة 

 .(ّ)لما تطمبو مف كسائؿ معقدة في متابعة ىذه المجمكعة
قراطية )قبؿ تكحيدىا( بزرع برنامج يحتكم قنبمة زمنية في النظاـ قاـ مبرمج في ألمانيا الديم -ّ

المعمكماتي الخاص بالشركة التي عمؿ بيا، كتـ برمجة القنبمة بحيث تنفجر بعد سنتيف 
كما سجؿ ىذا األخير في لمتاريخ المحدد ك  لتركو العمؿ بيا كفي حكالي الساعة الثالثة ككفقان 

مف  ككاف متأكدان البرنامج، فإف االستفياـ الخاص بيـك كساعة سند التنفيذ ظؿ مستمرا ن 
سبب ذلؾ حادث أدل إلى انييار النظاـ المعمكماتي  لحظة التدمير ستراعى بكؿ دقة، كفعبلن 

                                  
 .َِْمحمد أميف الشكابكة، مرجع سابؽ، ص (ُ)
 .ُٗٔ، ص أيمف عبد اهلل فكرم، مرجع سابؽد.  (ِ)
 .ُُٕ، ص سابؽالمرجع الأيمف عبد اهلل فكرم، د.  (ّ)



 اإلتالف املعلْماتٕ للنعلْمات  جسمي٘ 
 ّتعطٔـل أىظنـ٘ معاجلتَـا              

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد 187

 

 كاف مف الصعبطرفية ظمت ال تعمؿ لبضعة أياـ ك  ََّالخاص بالشركة فإف أكثر مف 
 .(1)لحظة تحقيؽ النتيجةي الزمف بيف لحظة ارتكاب الفعؿ ك لمتفاكت ف اكتشاؼ الفاعؿ نظران 

إضافة إلى ىذه الحكادث ىناؾ قضايا أخرل معركفو منيا: قضية فيركس ميمسا، كحادثة 
شركة أكميغا، كغيرىا كثير، كبخصكص الجزائر فإف أغمب القضايا التي تـ ضبطيا مف قبؿ 

لكف مما ال شؾ فيو أف الجزائر لف تسمـ مف خطر بالتيديد كالشتـ كالسب، ك  متعمقةرجاؿ الدرؾ 
مف الفضاء االفتراضي كككنيا اندمجت في تكنكلكجيا   ىذه الجريمة ككنيا تشغؿ حيزان 

المعمكمات كاالتصاالت خاصة بعد إدخاؿ تقنية الجيؿ الثالث كالرابع، بحيث تعتبر ميددة 
بمخاطر ىذه التكنكلكجيا. في تقرير لجريدة جزائرية جاء فييا مف خبلؿ خبراء فنييف أف الجريمة 

إلى األنظمة المعمكماتية إلى ما يسمى  كؿ غشان المعمكماتية تعدت مجاؿ االختراؽ أك الدخ
، ظاىرة اإلرىاب المعمكماتي اإللكتركنيبالجريمة المعمكماتية المنظمة أك يطمؽ عميو باإلرىاب 

في الكقت الحاضر، أصبح يتجمى في عمؿ المجمكعات عمى تدمير المحتكيات اإللكتركنية 
االقتصادية كالشركات مف الجتماعية ك اكبات يستيدؼ بالدرجة األكلى المؤسسات العمكمية ك 

خبلؿ إدخاؿ كتعديؿ المعطيات المعمكماتية كاالستيبلء عمييا مف خبلؿ أعماؿ اختراؽ التي 
 .(ِ)تستيدؼ المساس باألنظمة كالبرامج المعمكماتية كالمعمكمات السٌرية لممؤسسات
في الجزائر باتت  كما أف المصالح المعنية بمكافحة جرائـ الفضاء االفتراضي اإللكتركني

تعالج قضايا المتاجرة غير المشركعة بالمعطيات مف خبلؿ الدخكؿ في المعالجة اآللية 
في مجاؿ الكقاية كمكافحة  الجزائريةلممعطيات المنظمة إضافة إلى ثراء المنظكمة التشريعية 

المتعمؽ  َٗ/  َْالمعمكماتية، مف خبلؿ النصكص الحالية  التي تضـٌ قانكف الجريمة 
بمكافحة جرائـ تقنية المعمكمات الذم يقٌر بضركرة استحداث ىيئة كطنية لتنشيط كتنسيؽ 

االستشارة البٌلزمة.   المعمكماتية كمٌدىا بالمساعدة ك  عمؿ السمطات المكٌمفة بمكافحة الجريمة
فة إلى النصكص العقابية التي أحدثتيا، صادقت عمى االتفاقية العربية كما أف الجزائر إضا

مما شكؿ ترسانة قانكنية يمكف بيا  ،(ّ)ـَُِْبشاف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات سنة 
 كلك بشكؿ جزئي. كاإلتبلؼ المعمكماتي خصكصان  مجابية أشكاؿ اإلجراـ المعمكماتي عمكمان 

                                  
 .ُُِ، بدكف تاريخ، صْاهلل حسيف عمي محمكد، "شرطة دبي"، دار النيضة العربية، القاىرة، ط ( د. عبدُ)
) يكمية إخبارية جزائرية( ِ)  ـ.َُِّ/َِ/َِ( مقاؿ بعنكاف "اإلرىاب اإللكتركني ييدد استقرار الجزائر"منشكر بجريدة الخبر اليـك
 يتضمف التصديؽ عػػمى االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمكماتسبتمبر  ٖمػؤٌرخ في ُْ-ِِٓ( مػػرسػػـك رئػػاسٌي رقـ ّ)

 ـ.َُِْسبتمبر  ِٖبتاريخ  ٕٓـ، ج. ر، عدد ََُِديسمبر  ُِالمحٌررة بالقاىرة بتاريخ 

http://www.djazairess.com/city?name=الجزائر
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 ادلثحث انثاَي
 اإلتالف ادلعهٕياتيأسكاٌ جشميح 

يأخذ اإلتبلؼ المعمكماتي إحدل الصكرتيف إما باالعتداء عمى سير نظاـ المعالجة اآللية 
ما باالعتداء عمى المعمكمات كالتبلعب بيا أك ببرامج الحاسب اآللي، ككبل  عاقتو، كا  كا 

ع تبايف في الصكرتيف نص عمييا المشرع الجزائرم كالتشريعات المقارنة السابؽ اإلشارة إلييا م
أشكاؿ االعتداء أك التخريب كالنتيجة كاحدة ىي إتبلؼ المعمكمات كالمعطيات أك تعطيؿ عمؿ 
المنظكمة المعمكماتية، نبيف مف خبلؿ ىذا المبحث أشكاؿ كصكر فعؿ اإلتبلؼ مف خبلؿ 
السمكؾ المرتكب كىك ما يشكؿ الركف المادم لجريمة اإلتبلؼ المعمكماتي إضافة إلى اتجاه 

، كمتى تحققت أركاف ا السمكؾ  مع عممو بعدـ مشركعيتوإلى إتياف ىذ دة الجاني عمدان إرا
، كتبعان لذلؾ تـ تقسيـ ىذا المبحث ييا بمكجب العقكبات المقررة لذلؾالجريمة يتـ العقاب عم

 :إلى أربعة مطالب كما يمي
 املطلب األّل

 ٕــً الصسعـــالسن
لمبدأ المشركعية القاضي باف ال جريمة كال عقكبة إال بنص فإنو مف الضركرة تحديد  طبقان 

كتعطيؿ أك  اإللكتركنيةالنص القانكني الذم يحدد العقاب عمى جريمة إتبلؼ المعمكمات 
في التشريع الجزائرم أك القانكف الفرنسي  سكاءن المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات 

 اء النص عمى ىذه الجريمة مف خبلؿ النصكص القانكنية اآلتية:كاألردني كعميو ج
 الفرع األول

 التشريع الجزائري
النظاـ المعمكماتي كما يترتب عنو مف  إلىيعاقب المشرع الجزائرم عمى فعؿ الدخكؿ    
مكرر مف قانكف العقكبات بأنو:" يعاقب بالحبس مف  ّْٗفي المادة  بنصوتخريبية  أفعاؿ

دج كؿ مف يدخؿ أك يبقى  َََ,ََُدج إلى  َََ,َٓثبلثة أشير إلى سنة كبغرامة مف 
 جزء مف منظكمة لممعالجة اآللية لممعطيات أك يحاكؿ ذلؾ. أكعف طريؽ الغش في كؿ 

 عطيات المنظكمة.تضاعؼ العقكبة إذا ترتب عمى ذلؾ حذؼ أك تغيير لم
ذا ترتب عف األفعاؿ المذككرة أعبله تخريب  ة الحبس مف المنظكمة تككف العقكب اشتغاؿكا 

 دج".َََ.َُٓإلى  َََ.َٓالغرامة مف ستة أشير إلى سنتيف ك 
عمى التبلعب بمعطيات نظاـ المعالجة اآللية بقكليا"  مكرر ّْٗكما تعاقب المادة 

دج إلى  َََ,ََٓسنكات كبغرامة مف  ثاقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثبليع
دج كؿ مف أدخؿ بطريؽ الغش معطيات في نظاـ المعالجة اآللية أك أزاؿ أك  َََ,َََ,ِ

 عدؿ بطريؽ الغش المعطيات التي يتضمنيا".
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ىك بذلؾ يجـر فعؿ التبلعب بالمعمكمات بمختمؼ الصكر منيا صكرة حذؼ ك   
 ىك ما يؤدم إلى تعطيمو عف أداء كظيفتو.المعمكمات ك كذا بتخريب نظاـ المعمكمات ك 

 الفرع الثاني
 التشريع الفرنسي

 يعاقب عمى فعؿ التبلعب بمعمكماتكما المشرع الجزائرم كذلؾ نجد المشرع الفرنسي    
تعطيؿ النظـ المعمكماتية مف خبلؿ ك  عمى فعؿ تخريبنظـ المعالجة اآللية لممعطيات ك 

 قانكف العقكبات الفرنسي المعدؿ ك المتمـ بقكلومف  ّ-ِّّك  ِ-ِّّك  ُ-ِّّالمادتيف 
Article 323-1 :"Le fait d'accéder ou de se maintenir, 

frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement 
automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 
000 € d'amende. 

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de 
données contenues dans le système, soit une altération du 
fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans 
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Lorsque les infractions 
prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un 
système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis 
en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 
à 150 000 € d'amende". 

Article 323-1:  "Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement 
d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Lorsque cette infraction a 
été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de 
données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est 
portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende". 

Article 323-3 : "Le fait d'introduire frauduleusement des données 
dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de 
reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier 
frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Lorsque cette infraction a 
été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de 
données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est 
portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende "

1
. 

 
  

                                  
(1) Code pénal français Dernière modification: 2021-04-10 Edition : 2021-04-10 Production 
de droit.org. 
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 الفرع الثالث
 التشريع األردني

 اإللكتركنيةالمكاقع  ك  اإللكتركنية يعاقب التشريع األردني صراحة عمى إتبلؼ المعمكمات
ذلؾ بمكجب قانكف الجرائـ ك  ،نظمة المعالجة اآللية لممعطياتكتدمير أكذا تخريب ك 

 مف خبلؿ النصكص األتية ـَُِٓلسنة  ِٕرقـ  اإللكتركنية
 :(ّ) المادة
يعاقب كؿ مف دخؿ قصدان إلى الشبكة المعمكماتية أك نظاـ معمكمات بام كسيمة دكف  -أ

تقؿ عف أسبكع كال تزيد عمى ثبلثة  تصريح أك بما يخالؼ أك يجاكز التصريح، بالحبس مدة ال
( مائتي دينار أك بكمتا ََِ( مائة دينار كال تزيد عمى )ََُاشير أك بغرامة ال تقؿ عف )

 .ىاتيف العقكبتيف
اذا كاف الدخكؿ المنصكص عميو في الفقرة )أ( مف ىذه المادة إللغاء أك حذؼ أك  -ب

أك تغيير أك نقؿ أك نسخ بيانات أك  إضافة أك تدمير أك إفشاء أك إتبلؼ أك حجب أك تعديؿ
معمكمات أك تكقيؼ أك تعطيؿ عمؿ الشبكة المعمكماتية أك نظاـ معمكمات الشبكة المعمكماتية 
فيعاقب الفاعؿ بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة اشير كال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تقؿ عف 

 .( الؼ دينارَََُ( مائتي دينار كال تزيد عمى )ََِ)
لكتركني لتغييره أك إلغائو أك إتبلفو أك تعديؿ إكؿ مف دخؿ قصدان إلى مكقع  يعاقب -ج

محتكياتو أك إشغالو أك انتحاؿ صفتو أك انتحاؿ شخصية مالكو بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة 
( الؼ َََُ( مائتي دينار كال تزيد عمى )ََِأشير كال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تقؿ عف )

 .دينار
 (:ْ)المادة 

"يعاقب كؿ مف ادخؿ أك نشر أك استخدـ قصدان برنامجا عف طريؽ الشبكة المعمكماتية أك 
باستخداـ نظاـ معمكمات إللغاء أك حذؼ أك إضافة أك تدمير أك إفشاء أك إتبلؼ أك حجب 
أك تعديؿ أك تغيير أك نقؿ أك نسخ أك التقاط أك تمكيف اآلخريف مف االطبلع عمى بيانات أك 

ليو أك إقة أك تشكيش أك إيقاؼ أك تعطيؿ عمؿ نظاـ معمكمات أك الكصكؿ معمكمات أك إعا
لكتركني أك إلغائو أك إتبلفو أك تعديؿ محتكياتو أك إشغالو أك انتحاؿ صفتو أك إيير مكقع تغ

انتحاؿ شخصية مالكو دكف تصريح أك بما يجاكز أك يخالؼ التصريح بالحبس مدة ال تقؿ 
( مائتي دينار كال تزيد عمى ََِنة كبغرامة ال تقؿ عف )عف ثبلثة أشير كال تزيد عمى س

 .( ألؼ دينار"َََُ)
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 املطلب الجاىٕ
 ادٖ ــــً املـــــالسن

يحدد الركف المادم في جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي عمى حسب ما إذا كاف االعتداء يمس 
 نظاـ المعالجة اآللية أـ المعمكمات الكاردة فيو، كنكضح ذلؾ فيما يأتي:

 الفرع األول
 العتداء عمى سير نظام المعالجة اآللية لممعطيات

يتمثؿ االعتداء عمى نظاـ المعالجة اآللية كتدميره مف خبلؿ إعاقة سير عمؿ النظاـ، كما 
، أك إلى ما يؤدم إلى تغيير في (ُ)يسبب تباطؤ عمؿ نظاـ المعالجة اآللية لمبيانات أك إرباكو

كلقد نصت عمي ىذه الصكرة مف  .(ِ)يصيبو بالشمؿ المؤقتحالة عمؿ النظاـ عمى نحك 
لسنة (ّ)مف االتفاقية الدكلية لئلجراـ المعمكماتي بكدابست َٖك َٓالمادتيف  اإلتبلؼ
 .ـََُِ

كيتمثؿ الركف المادم ليذه الجريمة في إحداث ضرر بالنظاـ الناتج عف فعؿ تعطيمو أك 
عاقتو عف أداء كظائفو.  إفساده كا 

 .(ْ)أك جزئيان  اـ: كيتمثؿ في إعاقتو أك عرقمتو عف العمؿ كميان تعطيؿ النظ -ُ
ف كاف ال يعطؿ نظاـ المعالجة  -ِ اإلفساد أك التعييب: كيتمثؿ في التعييب كؿ فعؿ كا 

اآللية لمبيانات، إال أنو يجعؿ ىذا النظاـ غير قادر عمى االستعماؿ السميـ، كذلؾ بأف 
 .  (ٓ)الكاجب الحصكؿ عميياجعمو يعطي نتائج غير تمؾ التي كاف مف 

، يتضح أف المشرع يستخدـ (ٔ)عقكبات فرنسي ِ-ِّّكبالرجكع إلى نص المادة 
مصطمحات محددة تتمثؿ في كؿ إعاقة أك تشكيو ألداء نظاـ المعالجة اآللية، كبالتالي تشمؿ 

 .(ٕ)كؿ فعؿ مف شأنو إرباؾ عمؿ النظاـ
                                  

 .ِْٗد. أيمف عبد اهلل فكرم، مرجع سابؽ، ص  (ُ)
 .ِِّسابؽ، ص محمد أميف الشكابكة، مرجع ( ِ)
 http://www.conventions .coe.intالمكقع االلكتركني:: ـََُِ ،المعمكماتي لئلجراـمف االتفاقية الدكلية بكدابست  ٖك ٓالمادة  (ّ)
حمبي الجرائـ الكمبيكتر كحقكؽ المؤلؼ كالمصنفات الفنية كدكر الشرطة كالقانكف، منشكرات  د. عفيفي كامؿ عفيفي، (ْ)

 .ُِٖ،ُِٗسابؽ، ص المرجع الككذلؾ محمد أميف الشكابكة،  ُّٖ، ص ـََِّالحقكقية، بيركت، 
 .ُُِ، صـََُِمسعكد، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيكتر، أساليب كثغرات، دار اليدل، الجزائر،  أ. خثير (ٓ)

(6) Article 323-2 de code pénal  français  Modifié par LOI n°2012-410 du 27 mars 2012 - art. 9 
Dispose que "Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement 
automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de 
données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans 
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende". 

، نجد المشرع قد استعمؿ مصطمحات متعددة فيما يتعمؽ بإفساد ـَُِٓلسنة  ِٕبالرجكع إلى القانكف األردني رقـ  (ٕ)
لكتركني أك تعديؿ محتكياتو أك إ....تكقيؼ أك تعطيؿ عمؿ نظاـ المعمكمات أك تغيير مكقع كتعطيؿ النظاـ بقكلو" 
"إعاقة أك تشكيش أك إيقاؼ أك تعطيؿ عمؿ نظاـ معمكمات أك الكصكؿ إليو أك تغيير  /ب كج  بقكلوّأشغاؿ......." المادة 

 مف القانكف السالؼ الذكر. ْلمادة مكقع إلكتركني أك إلغائو أك إتبلفو أك تعديؿ محتكياتو أك إشغالو" ا

http://www.conventions/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C4F4462B6FC24279E9A31A6A5EDA3E83.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025582411&idArticle=LEGIARTI000025583137&dateTexte=20120329
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إعاقة أك إفساد نظاـ التشغيؿ أك إرساؿ كيستكم أف يككف مف شاف فعؿ ك نشاط الجاني 
رسائؿ تشغؿ النظاـ، كيستكم أف يككف فعؿ الجاني يؤدم إلى تكقيؼ عمؿ النظاـ بصكرة 

 دائمة أك مؤقتة.
كما أف المشرع الفرنسي لـ يشترط كسيمة معينة الرتكاب ىذه الجريمة، فأم كسيمة 

 الجريمة قائمة كمعاقب عمييا.يستخدميا الجاني كتتسبب في إعاقة ك إفساد النظاـ تجعؿ 
نما يعاقب عمى ىذا السمكؾ ك  فساد النظاـ جسيمة أك كمية، كا  ال يشترط أف تككف إعاقة كا 

غير أف اتفاقية بكدابست بشأف الجرائـ  .(ُ)اإلجرامي كلك أدل إلى إعاقة أك إفساد جزئي لمنظاـ
إلى  ٕٔفي الفقرة  ـََُِبر نكفم َٖبتاريخ  ٖٓأشارت في مذكرتيا التفسيرية رقـ  اإللكتركنية

أنو لقياـ المسئكلية الجزائية يجب أف تككف اإلعاقة أك العرقمة جسيمة أك خطيرة، كيجب عمى 
 كؿ طرؼ أف يحدد الشركط التي يجب تكافرىا كي تعتبر اإلعاقة جسيمة.

كتعتبر اإلعاقة جسيمة بالنسبة لكاضعي االتفاقية عندما تككف البيانات المرسمة مف 
لقدرة المالؾ أك المشغؿ بالنسبة  جسيمان  ما يحمؿ ضرران  La fréquence الحجـ أك التكاتر 

الستخداـ الجياز أك االتصاالت باألجيزة األخرل، مثاؿ ذلؾ البرامج التي تحمؿ اعتداء عمى 
تأخذ شكؿ االمتناع عف الخدمة، أك الشفرات العدكانية كالفيركسات التي تمنع أك النظـ كالتي 

 اإللكتركنيمف البريد  ىائبلن  تبطئ بشكؿ مممكس عمؿ الجياز، أك البرامج التي ترسؿ مقداران 
 .(ِ)مرسؿ إليو مف أجؿ شؿ كظائؼ اتصاؿ النظاـالإلى 

أما بخصكص األحكاـ القضائية الفرنسية الصادرة بيذا الشأف نجد الحكـ الذم قضى بأف 
يقع تحت طائمة العقاب الجناة الذيف قامكا بتكصيؿ العديد مف أجيزة الميناتؿ بالمراكز الخدمية 
المعنية، ك أخذكا يرسمكف بشكؿ ألي رسائؿ كثيرة مما ترتب عميو مف إرباؾ ألنظمة المعالجة 

 .(ّ)ة لممعمكماتاآللي
عقكبات فرنسي بإدانة شخص قاـ بإدخاؿ  ِ-ِّّلنص المادة  كما قضي تطبيقان 

 أسطكاناتفيركس في أحد أنظمة المعالجة اآللية لممعمكمات عف طريؽ كضع فيركس عمى 
إعبلنية تحتكم عمى ممخص لبرامج دعائية، كقد قاـ الجاني بزراعة ىذا الفيركس عمى ىذه 

تـ  األسطكاناتداد جريدة متخصصة في مجاؿ المعمكماتية كباستخداـ ىذه مع إع األسطكانات
 .(ْ)نقؿ الفيركس إلى نظاـ التشغيؿ فأتمؼ المعمكمات

                                  
، الكتاب الثاني، دار الفكر الجامعي، اإللكتركنيةالنظاـ القانكني لحماية التجارة  عبد الفتاح بيكمي حجازم، د. (ُ)

 .ّٔ، صـ ََِِ، اإلسكندرية
 ،ُط د. ىبللي عبد اإللو أحمد، الجكانب المكضكعية كاإلجرائية لجرائـ المعمكماتية، دار النيضة العربية، القاىرة، (ِ)

 .ْٗ،ّٗ، ص ـََِّ
 .َِٓأيمف عبد اهلل فكرم، مرجع سابؽ، ص  : د.لدلحكـ مشار إليو  (ّ)

(4) Crim, 15 Décembre 1996, BC ,N° 18    152، ص اٌؽاتك ز. ا٠ّٓ ػثس هللا فىطٞ، اٌّطجغ :١ٌٗ ٌسٜإِشاض                                                 
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أما المشرع الجزائرم كاف نصو في العقاب عمى ىذه الصكرة مف إتبلؼ أك تخريب لنظاـ 
كىي جريمة الدخكؿ   ،المعالجة اآللية كظرؼ مشدد فقط ناتج عف جريمة أكلى تسبؽ اإلتبلؼ

كنتج عنو تخريب إشغاؿ المنظكمة المعمكماتية كذلؾ بمكجب  ،أك البقاء غير المصرح بو
 مكرر الفقرة الثالثة مف قانكف العقكبات الجزائرم المعدؿ ك المتمـ. ّْٗالمادة 

 الفرع الثاني
 العتداء عمى المعمومات و معطيات النظام المعموماتي

بقكلو" ....كؿ مف  ُمكرر ّْٗئرم كجريمة مستقمة في المادة نص عمييا المشرع الجزا
أدخؿ بطريؽ الغش معطيات في نظاـ المعالجة اآللية أك أزاؿ أك عدؿ بطريؽ الغش 

 المعطيات التي يتضمنيا".
حذؼ أك تغيير لمعطيات  ككجريمة أك ظرؼ مشدد إذا ترتب عمى الدخكؿ أك البقاء غشان 

 عقكبات جزائرم. ِمكرر فقرة  ّْٗالمنظكمة مف خبلؿ المادة 
حيث اعترفا بالحماية القانكنية  (ِ)، كاألردني(ُ)كنفس األمر بالنسبة لممشرع الفرنسي

 لممعمكمات باعتبارىا أمكاؿ غير مادية تستكجب الحماية.
 بشأف اإلجراـ المعمكماتي. ـََُِمف اتفاقية بكدابست  (ّ)َٖ،َْكنصت عمييا المكاد 

بمكجب  ـََُِاالتفاقية العربية بشاف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات لسنة  جرمتياك 
المادة الثامنة تحت عنكاف المساس بسبلمة البيانات كقضت إللزاـ التجريـ أف تككف األضرار 

 .(ْ)الناتجة عف اإلتبلؼ جسيمة
ىذه النصكص كميا نصت عمى تجريـ كؿ فعؿ مف شانو إتبلؼ المعمكمات المدرجة 

 ظاـ المعمكماتي.بالن
كبذلؾ يخرج مف نطاؽ  كما أف ىذه الجريمة محميا محدد كىك المعمكمات المعالجة أليان 

أك انفصمت عف النظاـ بعد أف تمت معالجتيا كأف  ىذه الجريمة المعمكمات التي لـ تعالج أليان 
                                  

(1) Article 323-3 de code pénal français Modifié par LOI n°2012-410 du 27 mars 2012 - art. 9 
« Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé 
ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq 
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ». 

عف  :" كؿ مف أدخؿ أك نشر أك استخدـ قصدا برنامجان  ِٕجرائـ أنظمة المعمكمات رقـ  األردنيمف القانكف  َْالمادة  (ِ)
نظاـ معمكمات، بيدؼ إلغاء أك حذؼ أك إضافة أك تدمير أك إفشاء أك إتبلؼ أك  طريؽ الشبكة المعمكماتية أك باستخداـ

 حجب أك تعديؿ أك تغيير أك نقؿ أك نسخ أك التقاط أك تمكيف األخرييف مف االطبلع عمى البيانات أك معمكمات........"
لتشريعية كأية إجراءات أخرل مف اتفاقية بكدابست عمى" يجب عمى كؿ طرؼ أف يتبنى اإلجراءات ا َْتنص المادة  -ّ

لقانكنو المحمي، أذا حدث ذلؾ عمدا كدكف حؽ، أم أضرار أك محك أك تعطيؿ أك إتبلؼ أك  يرل أنيا ضركرية لتجريـ، تبعان 
 طمس لبيانات الحاسب....".

مف االتفاقية العربية بشأف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات عمى أنو:" االعتداء عمى سبلمة البيانات:  َٖالمادة  تنص (ْ)
لمطرؼ اف يستمـز  -ِك بدكف كجو حؽ. تػػػدمػػيػػػر أك مػػحػػػك أك إعػػػاقػػة أك تػػػعػػديػؿ أك حػػجب بيانات تقنية المعمكمات قصدان 

  ييا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة اف تتسبب بأضرار جسيمة".لتجريـ األفعاؿ المنصكص عم

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C4F4462B6FC24279E9A31A6A5EDA3E83.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025582411&idArticle=LEGIARTI000025583137&dateTexte=20120329
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لمشرع ، غير أف المشرع لـ يحدد نكعية المعمكمات، بما يعني أف ا(ُ)يتـ طباعتيا عمى كرؽ
، كما انو جاء شامؿ لكؿ كسائؿ اإلتبلؼ (ِ)سعى إلى تعميـ الحماية عمى كافة المعمكمات
 المعمكماتي كلـ يقتصر أك يحدد كسيمة معينة. 

كيتمثؿ السمكؾ اإلجرامي في جريمة التبلعب ببيانات كمعطيات نظاـ المعالجة اآللية في 
كالتي تتخذ صكرة اإلدخاؿ أك المحك  ،تحقؽ إحدل األفعاؿ التي كردت بالنصكص القانكنية

كاإلزالة أك التعديؿ كلقد كردت عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر أم أف أم فعؿ أك سمكؾ 
، يعاقب عميو بيذه معمكماتيان  ينطكم أك يندرج تحت مفيـك ىذه السمككات كيشكؿ إتبلفان 

كمعطيات نظاـ حتى كلك تضمف االعتداء عمى بيانات ، (ّ)النصكص، كأم فعؿ غيرىا
كنكضح  ،(ْ)المعالجة لمبيانات مثؿ فعؿ النسخ أك التصكير فإنو يندرج تحت نصكص أخرل

 ذلؾ فيما يمي:
 فعل اإلدخال: أوًل: 

ىك فعؿ نصت عميو معظـ التشريعات كعرفو الفقو عمى أنو "تغذية النظاـ بالمعمكمات 
، أم يقصد بذلؾ إدخاؿ بيانات أك (5)المراد معالجتيا، أك بتعميمات الزمة لعممية المعالجة"

معمكمات إلى نظـ المعالجة اآللية لـ تكف مكجكدة مف قبؿ بيدؼ إتبلؼ المعمكمات المخزنة 
 بالنظاـ أك اإلضرار ببرامج النظاـ ككنيا معمكمات تدخؿ إلى النظاـ.

دخاؿ المعمكمات المحرفة كالمغمكطة إلى النظاـ المعمكماتي أمر مف السيؿ إتيانو في  كا 
أكلى مراحؿ تشغيؿ نظاـ المعالجة اآللية كأثناء المعالجة اآللية لمبيانات كالمعمكمات كتحكيميا 
إلى لغة مقركءة مف قبؿ اآللة المستخدمة في المعالجة، كمف أسيؿ كأسرع الكسائؿ المعركفة 

 كيترتب عنيا إتبلؼ معمكمات ،في الكقت الراىف كالتي يتـ إدخاليا إلى النظاـ المعمكماتي
كلقد طبؽ  .(6)كبيانات كبرامج النظاـ، نجد برامج الفيركسات كالقنابؿ المنطقية كالزمنية

في العديد مف أحكامو كالخاصة بجريمة التبلعب بالبيانات،  ّ-ِّّالقضاء الفرنسي المادة 
بإدانة أحد األشخاص بتيمة إتبلؼ  ـُْٗٗمنيا ما أيدتو محكمة النقض الفرنسية عاـ 

                                  
 .ّٖ،ّٕ، مرجع سابؽ، صاإللكتركنيةالنظاـ القانكني لحماية التجارة د. عبد الفتاح بيكمي حجازم،  (ُ)
مف قبؿ  نجد المشرع الفرنسي ميز في ذلؾ كشدد العقاب في حالة االعتداء عمى المعمكمات الشخصية المعالجة آليان  (ِ)

 كأضاؼ فقرة ثانية . ّ-ِّّلممادة  ـَُِِالدكلة مف خبلؿ تعديمو لقانكف العقكبات في 
مف األفعاؿ التي كردت بنصكص أخرل كتندرج تحت جريمة اإلتبلؼ نجد استعماؿ المشرعيف مصطمح التخريب أك  (ّ)

 التدمير إلى غير ذلؾ...
نظـ المعالجة اآللية في التشريع الجزائرم كالتشريع المقارف، منشكرات الحمبي  رشيدة بككر، جرائـ االعتداء عمىأ.  (ْ)

 .ِٖٓ، ص ـَُِِالحقكقية، بيركت، 
 .ّْٕ، ص ـََِٓ، ُ،طجرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركتد. نائمة عادؿ قكرة،  (ٓ)
تيدد أنظمة المعمكمات، مقاؿ مقدـ إلى ممتقى " اإلرىاب في العصر الرقمي" المنعقد  أمجد حساف، الفيركسات إرىابان  د. (ٔ)

 .ـََِٖ/َٕ/ُِ-َُالمنعقد بجامعة الحسيف بف طبلؿ، البتراء، األردف، ب 
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مو بإدخاؿ معمكمات غير صحيحة تتعمؽ بالنسب الخاصة بضريبة المبيعات المعمكمات لقيا
في نظاـ المعالجة اآللية، كذلؾ في االستثمارات الخاصػػة بػذلؾ، ثػـ قػاـ بإدخاؿ بعض ىذه 

محكمة النقض الفرنسية أف إدخاؿ فيركس اـ المعالجػة اآلليػة، كما قضت المعمكمات إلى نظ
« Frodo »(1) ّ-ِّّة اآللية ىك سمكؾ معاقب عميو كفؽ المادة إلى نظاـ المعالج. 

 فعل المحو: ثانيًا: 
أستعمؿ المشرع الفرنسي كالمشرع الجزائرم مصطمح اإلزالة أما المشرع األردني فقد 

 .(2)استعمؿ مصطمح إلغاء أك حذؼ أك حجب بيانات أك معمكمات
زالة جزء مف المعطيات المسجمة عمى دعامة، كالمكجكدة داخؿ النظاـ  كيقصد بو محك كا 

 .أك نقؿ كتخزيف جزء مف المعمكمات إلى المنطقة الخاصة بالذاكرة
زالة المعمكمات كالبيانات نجػػد قضية الشركػػةك   مف القضايا التي تـ فييا محك كا 

 TRW CompanyCredit Data عمبلئيا مف بنكؾ التي كانت تعمؿ عمى تزكيد
كشركات، كمتاجر كمف خبلؿ أنظمتيا المعمكماتية بمعمكمات تتعمؽ بالمركز االئتماني ألفراد 
الجميكر نظير اشتراؾ يدفعو ىؤالء العمبلء، ككانت الشركة تحكز  معمكمات تتعمؽ بحكالي 

قاـ خمسيف مميكف شخص، كقد استغؿ أحد المكظفيف بقسـ عبلقات المستيمكيف ىذا النشاط ك 
لذكم المراكز االئتمانية الضعيفة أك الرديئة مقابؿ  باختبلقياببيع مراكز ائتمانية جديدة قاـ 

مبمغ مالي يدفعو ىؤالء، حيث عمؿ المكظؼ عمى محك المعمكمات المتعمقة بالمراكز الرديئة 
 كاستبداليا بمعمكمات تحسف مركز المتعامميف معو.

زالة كتعديؿ، ك لـ  كىذه العممية قد اشتممت عمى صكر التبلعب بالمعمكمات مف محك كا 
يتـ اكتشاؼ ىذه الجريمة إال بعد تبميغ تقدـ بو أحد األشخاص إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي 

« FBI»  (3)بتحسيف سجمو االئتماني مقابؿ مبمغ معيف يقدمو لممكظؼ بعد أف تمقى عرضان . 
 : ديلفعل التعثالثًا: 

كرد كذلؾ ىذا المصطمح في كؿ مف القانكف الجزائرم كالفرنسي عندما نصت المادة 
عقكبات فرنسي عمى يعاقب عمى تعديؿ  ّ-ِّّعقكبات جزائرم كالمادة  ُمكرر ّْٗ

 ْك ّمعمكمات نظـ المعالجة اآللية بطريؽ الغش، أما المشرع األردني مف خبلؿ المادة 
  ا التعديؿ كالتغيير كاإلضافة لمبيانات أك المعمكمات.نجده استعمؿ مصطمحات عدة مني

                                  
 .ِْٓرشيدة بككر، مرجع سابؽ، ص أ.  (ُ)
القانكف النمكذجي العربي بشأف استخدمت تشريعات أخرل مصطمحات ليا نفس المعنى أك تؤدم إلى نفس النتيجة منيا  (ِ)

الجرائـ المعمكماتية في مادتو الثالثة أستخدـ مصطمح التدمير، كذلؾ اتفاقية بكدابست استعممت مصطمحات اإلضرار أك 
 اإلتبلؼ أك الطمس إضافة إلى فعؿ المحك.

 .ْٗ، مرجع سابؽ، ص اإللكتركنيةمشار ليذه القضية لدل: د. عبد الفتاح بيكمي حجازم، الحماية الجنائية لمتجارة  (ّ)



 جسمي٘ اإلتالف املعلْماتٕ للنعلْمات  
 ّتعطٔل أىظن٘ معاجلتَـا              

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد 196

 

كالتعديؿ بيذا المعنى يقصد بو تغيير المعطيات أك المعمكمات المكجكدة داخؿ النظاـ 
كاستبداليا بمعطيات أخرل، أك عف طريؽ التبلعب بمعمكمات كبرامج بإمدادىا بمعطيات 

 . (1)مغايرة عف تمؾ التي صمـ البرنامج ألجميا
القضايا التي طبؽ عمييا القضاء الفرنسي فعؿ التعديؿ كاإللغاء الكارد بالمادة كمف 

لغاء  ّ-ِّّ عقكبات ما صدر عف محكمة النقض بشأف قياـ أحد األشخاص بتعديؿ كا 
كقد أقرت المحكمة بأنو بقة بإحدل الشركات بطريؽ العمد، لمعمكمات تتعمؽ بالمكائح المط

لو ديبلت أك اإللغاءات تـ ارتكابيا بكاسطة شخص ليس ليس مف البلـز أف تككف ىذه التع
عمى ذلؾ أيدت حكـ محكمة االستئناؼ الذم أداف المتيـ عف  حؽ الدخكؿ إلى النظاـ، كبناءن 

كالتي سبؽ كأف  ،ىذه الجريمة بعد أف استخمصت أركانيا مف قياـ الشخص بتعديؿ البيانات
 .(ِ)سبة كاف يقـك باإلشراؼ عميوقاـ بتسجيميا بطريقة نيائية عمى نظاـ ألي لممحا

حتى تقـك جريمة اإلتبلؼ  ،كعميو نشير إلى أف ىذه األفعاؿ ال يشترط اجتماعيا معان 
أك اإلزالة أك  المعمكماتي كما ىك كارد في النص القانكني بقكؿ المشرع" ...اإلدخاؿ

التعديؿ..." بحيث قد يجتمع في الجريمة أكثر مف فعؿ كالتعديؿ كاإلزالة كما الحظنا في 
القضايا السابؽ اإلشارة إلييا، كما قد تجتمع ىذه الجريمة مع جرائـ أخرل مثؿ اإلتبلؼ 

كؿ كلكف ل ،المعمكماتي كالتزكير، أك الدخكؿ كالبقاء غير المصرح مع اإلتبلؼ المعمكماتي
لمتشريع الجزائرم في حالة تعدد الجنح يطبؽ عمى الجاني  جريمة نص خاص بيا، ككفقان 

 .(ّ)عقكبات جزائرم ّْلممادة  العقكبة األشد كفقان 
لمصكر كاألفعاؿ التي يتـ بيا اإلتبلؼ المعمكماتي أك التبلعب بالمعمكمات،  كتكضيحان 

رل قد تتداخؿ معيا كىي جريمة يمكف مبلحظة أف ىذه األساليب قد ترتكب بيا جريمة أخ
كلعؿ  ،(ْ)لؤلمكاؿ اإللكتركنياالحتياؿ المعمكماتي بمختمؼ أشكالو بما في ذلؾ أنظمة التحكيؿ 

 ىي اإلدخاؿ غير المصرح بو لممعمكمات.  أكثر األساليب انتشاران 
تبلفيا  دكف غير انو لحؿ ىذا التداخؿ البد مف التمييز بيف التبلعب بالمعمكمات بذاتيا كا 

أف يككف اليدؼ مف كراء ذلؾ الحصكؿ عمى منفعة مادية، كبيف التبلعب بالبيانات المدخمة 
ه الحالة األخيرة جريمة االحتياؿ ذمف أجؿ الحصكؿ عمى فائدة مادية، حيث تمثؿ ى

                                  
 .ْْٕد. نائمة محمد عادؿ فريد قكرة، مرجع سابؽ، ص (ُ)

(2) Cass,crim, 8 Décembre 1999, Gaz.Pal.27-28 octobre 2000, somm.P45. voir Myriam 
Quémener et Yves Charpenel, Droit pénal appliqué , ed Econnomica, Paris,2012,P. 77. 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم المعدؿ كالمتمـ عمى ما يمي:" في حالة تعدد جنايات أك جنح محالة معان  ّْالمادة  تنص (ّ)
 إلى محكمة كاحدة فإنو يقضي بعقكبة كاحدة سالبة لمحرية كال يجكز أف تجاكز مدتيا الحد األقصى لمعقكبة المقررة قانكنان 

 لمجريمة األشد".
رشيدة بككر، أ. .  ك ّْٗنائمة عادؿ محمد فريد قكرة، المرجع السابؽ، ص ثر لدل كؿ مف د.لمزيد مف التفاصيؿ أك )ْ)

 .َِٔ،ِٗٓمرجع سابؽ، ص 
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كما تجدر اإلشارة إلى أف التشريع األردني قد نص عمى مختمؼ أساليب التبلعب  ،المعمكماتي
خمة لمنظاـ المعمكماتي كسكاء كاف اليدؼ منيا اإلضرار فقط أـ اإلضرار مف بالبيانات المد

مف قانكف جرائـ أنظمة  ْأجؿ الحصكؿ عمى فائدة مادية فقد جعؿ العقاب كاحد )المادة 
 (.ـََُِالمعمكمات لسنة 

عمى أف  ـَُٗٗفبراير  ُّكلقد قضت محكمة جنح باريس في حكـ صادر ليا بتاريخ 
قامكا بتعديؿ كمحك المعمكمات التي يحتكم عمييا نظاـ المعالجة اآللية مف المتيميف الذيف 

أجؿ إجراء تحكيبلت غير مشركعة لؤلمكاؿ بتيمة النصب كبتيمة إدخاؿ أك محك أك تعديؿ 
مف قانكف  ّ-ِّّكالتي تنص عمييا المادة  ،عمى نحك غير مشركع المعمكمات المبرمجة آليان 

 . (ُ)العقكبات
 املطلب الجالح

  ْٖ ـــً املعيـــالسن
تعد جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي مف الجرائـ العمدية التي ال يكفي فييا تكافر الركف 

نما خاصان  جنائيان  المادم، بؿ إلى جانب ذلؾ يجب تكافر القصد الجنائي، كال تتطمب قصدان  ، كا 
 يكتفى بشأنيا تكافر القصد العاـ بعنصريو العمـ كاإلرادة .

 سكاءن نكضح فيما يمي الركف المعنكم لكؿ صكرة أك شكؿ مف أشكاؿ اإلتبلؼ المعمكماتي 
 المعطيات المعالجة آليان لجة اآللية أك سبلمة المعمكمات ك تـ االعتداء عمى سبلمة نظاـ المعا

 عمى النحك اآلتي: 
 الفرع األول

 العتداء عمى سالمة أنظمة المعالجة اآللية
النظاـ بعرقمتو أك تعطيمو أك جعمو غير صالح لمخدمة أك تشكيو أدائو إف االعتداء عمى 

فإنو يفترض في ىذه األفعاؿ أف ال تككف إال عمدية، كىذا ما يميزه عف االعتداء غير العمدم 
كالمترتب عف ىذا الفعؿ، كيتطمب  لسير النظاـ كظرؼ مشدد لجريمة الدخكؿ أك البقاء غشان 

مـ الجاني أنو يقـك بأفعاؿ مف شأنيا إعاقة النظاـ المعمكماتي القصد في ىذه الجريمة أف يع
بداية ارتكاب  منذي عف أداء كظائفو، كأف تتجو إرادتو إلى ارتكاب ىذا الفعؿ كتحقؽ النتيجة 

 الجريمة كبدكف تصريح. 
 
 
 

                                  
 .ُِٔأ. رشيدة بككر، مرجع سابؽ، ص  مشار إلى ىذه القضية لدل: (ُ)
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 ثانيالالفرع 
 العتداء عمى سالمة معمومات نظم المعالجة اآللية لممعطيات

عقكبات  ُمكرر  ّْٗعقكبات فرنسي كتقابميا المادة  ّ-ِّّبالرجكع إلى نص المادة 
األردني نجد أنيا جريمة مقصكدة، كيتطمب  اإللكتركنيةمف قانكف الجرائـ  َْجزائرم، كالمادة 

القصد العاـ فييا أف يعمـ الجاني أنو يقـك بأحد األفعاؿ التي يترتب عنيا إتبلؼ المعمكمات 
، أم يعمـ أنو يقـك بفعؿ اإلدخاؿ، أك اإلزالة كالمحك، أك التعديؿ كالتغيير، كأف ليان آالمعالجة 

مف شأف إتيانو بيذه األفعاؿ قد يؤدم إلى نتيجة تغيير حالة المعمكمات عما كانت عميو أك 
كبخصكص  ،، كأف تتجو إرادتو إلى ارتكاب إحدل تمؾ األفعاؿ كتحقؽ تمؾ النتيجة(ُ)إتبلفيا

دكف تحديد القصد بمعمكمات معينة ك  الـ يحدد المشرع الجزائرم كالمشرع األردني كذلؾ
ككذلؾ األمر  ،حيث جاء النص عاـ  ليشمؿ كؿ المعمكمات المعالجة آليان  ،معمكمات أك أخرل

بالنسبة لممشرع الفرنسي، غير أف ىذا األخير قد شدد العقاب في حالة قصد الجاني 
مف  ِالفقرة  ّ-ِّّمف قبؿ الدكلة مف خبلؿ المادة  خصية المعالجة آليان المعمكمات الش

 .ـَُِِقانكف العقكبات المعدؿ سنة 
 املطلب السابع

 املعلْماتٕ اإلتالفالعكاب علٙ جسمي٘ 
بالنسبة لؤلشخاص الطبيعية بفرض عقكبة الحبس كالغرامة،  سكاءن العقاب الجنائي رادع 

ككذا بالنسبة لؤلشخاص المعنكية التي تنشأ مسؤكليتيا كتككف خاضعة لجزاءات نكضحيا 
 بحسب ما جاء في التشريع الجزائرم كالتشريعات المقارنة كما يأتي:

 الفرع األول
 العقوبات بالنسبة لألشخاص الطبيعية

في التشريعات المقارنة  في التشريع الجزائرم أك سكاءن لقانكنية جاء في النصكص ا   
ضافةن  اإلتبلؼالعقكبات األصمية المقررة لجريمة  إلى ذلؾ  المعمكماتي كالتي تعتبر جنحة، كا 

 حيا فيما يمي:ضعقكبات تكميمية نك 
 :: العقوبات األصميةأولً 

القاضي كحدد نكعيتيا العقكبات األصمية ىي كؿ عقكبة ال تكقع إال إذا نطؽ بيا 
أك الحبس أك الغرامة المالية التي تككف كافية بذاتيا لتحقيؽ معنى  كمقدارىا كىي السجف

 .(ِ)الجزاء كىي العقاب األساسي لمجريمة

                                  
 .ِٗٔ، ص  مرجع سابؽأ. رشيدة بككر،  (ُ)
 ظؿ قانكف حؽ المؤلؼ، مجمة التكاصؿ لكمية الحقكؽ، جامعة ، الحماية الجزائية لممصنفات الرقمية فيراضية مشرم (ِ)

 .ُْْ، ص ـَُِّ، جكاف ّْ، قالمة، عدد ْٓمام  َٖ الجزائر،
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يحدد القانكف لكؿ جريمة عقكبة، كتشدد العقكبة إذا اقترنت بظرؼ مف ظركؼ التشديد 
العقكبات التي تخضع ليا ىذه الجريمة التي تـ المنصكص عمييا، لذلؾ سكؼ نحاكؿ تكضيح 

كانت تخضع لعقكبة بسيطة أـ مشددة، مع التطرؽ إلى  التطرؽ إلييا في ىذه الدراسة كسكاءن 
 متكضيح أكثر.لتشريعات مقارنة 

 في التشريع الجزائري: عقوبة جريمة اإلتالف المعموماتي-1
بداية الدخكؿ إلى النظاـ المعمكماتي اإلضرار بو  منذي اخضع المشرع الجزائرم لمف تعمد 

أك بالمعمكمات كالمعطيات المتضمنة فيو لعقكبة أشد عف مف دخؿ أك بقي في النظاـ  بدكف 
، كال شؾ أف المشرع قد شدد العقكبة ُمكرر ّْٗلممادة  تصريح  كترتب عف ذلؾ ضرر كفقان 

كذلؾ راجع إلى  ،االختراؽ المعمكماتي في ىذه الصكرة عف العقكبة في الصكرة األكلى لجريمة
( ستة أشير َٔبداية ارتكاب فعؿ اإلتبلؼ، فحددت العقكبة  بػ ) منذي تكفر عنصر القصد 

( َََ,َََ,ِ( خمسمائة ألؼ إلى )َََ,ََٓ( ثبلثة سنكات كغرامة مف )َّحبس إلى )
لجة اآللية أك اثناف مميكف دينار جزائرم لكؿ مف أدخؿ بطريؽ الغش معطيات في نظاـ المعا

أزاؿ أك عدؿ بطريؽ الغش، كلـ ينص عمى إتبلؼ أك تخريب نظاـ اشتغاؿ منظكمة المعالجة 
مكرر عقكبات، إف كاف إدخاؿ معمكمات فييا مثؿ  ّْٗبنص المادة  اآللية لممعطيات مكتفيان 

 بعض الفيركسات قد يترتب عنو تعطيؿ اشتغاليا.
 المعموماتي في التشريع الفرنسي:  اإلتالفعقوبة -2

كذلؾ المشرع الفرنسي نص عمى عقكبات إتبلؼ المعطيات كالمعمكمات المتضمنة في 
 ّ-ِْٔأنظمة المعالجة اآللية، كعمى إتبلؼ أك تعطيؿ تمؾ األنظمة بمكجب المادتيف

لمعالجة اآللية افكانت عقكبة إتبلؼ أك تعطيؿ نظاـ  ُٗ-ٖٖمف القانكف  ْ-ِْٔك
( َََ,َُسنكات كغرامة ) ( ثبلثَّ( ثبلثة أشير إلى )َّف )مكمات ىي الحبس ملممع

 .(ُ)بإحدل العقكبتيف( مائة ألؼ فرؾ فرنسي أك َََ,ََُعشرة أالؼ فرؾ إلى )
كعقكبة إتبلؼ معمكمات متضمنة في نظاـ معمكماتي ىي بالنسبة لمحبس نفس عقكبة 

 ةن قؿ منيا مقارنأالغرامة ( ثبلث سنكات ك َّ)ث أشير إلى ( ثبلَّتعطيؿ النظاـ الحبس مف )
( َََِبسابقتيا بالنسبة لحدىا األدنى كالضعؼ خمس مرات بالنسبة لحدىا األقصى  كىي )

 .(ِ)( خمسمائة ألؼ فرؾ فرنسي أك بإحدل ىاتيف العقكبتيفَََ,ََٓألفيف فرؾ إلى )
                                  

(1) Art 462-3 ; « quiconque aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé 
ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données sera puni d’un 
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de 
l’une de ces deux peines ». Loi n°88-19 précédente. 
(2) Art 462-4 ; « quiconque aura intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, 
directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé 
ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de 
transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 
2000 F à 500000 F ou de l’une de ces deux peines » Loi n°88 -19. 



 جسمي٘ اإلتالف املعلْماتٕ للنعلْمات  
 ّتعطٔل أىظن٘ معاجلتَـا              

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد 200

 

، جعؿ ـُْٗٗمف مارس  بدايةن  كبعد تعديمو لقانكف العقكبات الجديد الذم أصبح ساريان 
بلؼ المعمكمات أك إتبلؼ النظاـ بالنسبة إلت سكاءن ىي كاحدة بات في حدىا األقصى فقط ك العقك 

أربعكف ألؼ ( خمس ك َََْٓث سنكات كبغرامة )( ثبلَّ، بأف أصبحت عقكبة الحبس )كتعطيمو
 ِ- ِِّكذلؾ بمكجب المادتيف  ،يكرك دكف أف تككف لمقاضي سمطة تقديرية بيف العقكبتيف

ستجيب لينص المشرع الفرنسي مف جديد كي عقكبات فرنسي المعدؿ كالمتمـ. ّ-ِّّك
كيرفع العقكبات السابقة بالنسبة  ٕٓٓ-ـََِْه المكاد بمكجب القانكف رقـ ذلممستجدات بتعديمو لي

 بالنسبة لتشغيؿ النظاـ بأف يعاقب عمى أكبالنسبة لممعطيات أك البيانات  سكاءن لجريمة اإلتبلؼ 
لقد فسر ك  ( خمس كسبعكف ألؼ يكرك.َََٕٓ( خمس سنكات كغرامة )َٓذلؾ بالحبس لمدة )

تقارب العقكبتيف بالنسبة لصكر اإلتبلؼ المعمكماتي مف قبؿ الجمعية الكطنية الفرنسية بالتقارب 
نظاـ الكبير بيف الجريمتيف، ك يتعذر التمييز بينيما في بعض األحياف، كما فسر أف فعؿ إعاقة ال

 . ُ()ىي صكرة مف صكر إتبلؼ أك التبلعب بالمعمكماتك  ،يككف نتيجة إدخاؿ معمكمات
كيضيؼ المشرع الفرنسي  (3)ّ-ِّّليعدؿ المادة  ـَُِْفي  كذاك  (2)ـَُِِكفي 
( َََ,ََُ( سبع سنكات كغرامة )َٕزيادة عقكبة الحبس ) ّ-ِّّك ِ-ِّّفي المادتيف

مائة ألؼ يكرك إذا كقع اإلتبلؼ المعمكماتي أك جريمة التبلعب المعمكماتي عمى نظاـ 
 المعالجة اآللية لمبيانات الشخصية التي تنفذىا الدكلة. 

  المعموماتي في التشريع األردني: اإلتالفعقوبة -3
أك تعطيؿ نظاـ بالنسبة لممشرع األردني نفرؽ بيف جريمتيف يترتب عنيا إتبلؼ 

فقرة ب التي تعاقب بالحبس  َّلكتركني، كذلؾ مف خبلؿ نص المادة إمعمكماتي أك مكقع 
( ََِ( سنة كبغرامة ال تقؿ عف )َُ( ثبلثة أشير كال تزيد عف )َّلمدة ال تقؿ عف )

( ألؼ دينار، كذلؾ في حالة ما كاف الدخكؿ المنصكص َََُمائتي دينار كال تزيد عف )

                                  
 .ُِٗ، صـََِٔ ،ِط الفكر الجامعي، اإلسكندرية،دار  دراسة مقارنة،، أحمد خميفة الممط، الجرائـ المعمكماتية (ُ)

(2) Art 323-2 alinéa 2 du C.P.F; « Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un 
système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la 
peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende » 
Art 323-3 alinéa 2 ; « Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de 
traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est 
portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende » Loi n° 2012-410 du 27 mars 
2012 précédente. 
3 -Art 323-3 ; « Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de 
traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de 
modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et 
de 75 000 euros d'amende. 
 Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de 
données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans 
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende »  modifie par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 
2014 renforçant les dispositions relatives à la lute contre le terrorisme, art. 16, JOPF n° 0263 
du 14 novembre 2014, P 19162, texte n°5. 
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إلى مكقع إلكتركني أك نظاـ معمكماتي بيدؼ تحقيؽ  قرة أ مف ىذه المادة  قصدان عميو في الف
غاية كىي إلغاء أك حذؼ أك إضافة أك تدمير أك إتبلؼ أك حجب أك تعديؿ أك تغيير .....، 
أك تكقيؼ أك تعطيؿ عمؿ الشبكة المعمكماتية أك نظاـ المعمكمات  كما نص في الفقرة ج مف 

لتغييره أك إلغائو أك إتبلفو لكتركني إلى مكقع إ بة كؿ مف دخؿ قصدان نفس المادة عمى  معاق
  تعديؿ محتكياتو أك إشغالو بنفس العقكبة المقررة في الفقرة السابقة مف نفس المادة.أك 

ليعاقب عمى جريمة اإلتبلؼ  ـَُِٓلسنة  ِٕاء في المادة الرابعة مف القانكف رقـجك 
المعمكماتي كالتي يتـ فييا إدخاؿ أك نشر أك استخداـ برنامج عف طريؽ الشبكة المعمكماتية 

ذلؾ بيدؼ إلغاء أك حذؼ أك إضافة أك تدمير أك إتبلؼ ك  ،معمكماتينظاـ  باستخداـأك 
كقع إلكتركني أك... إعاقة أك تشكيش أك إيقاؼ أك تعطيؿ عمؿ نظاـ معمكمات ...أك تغيير م

يح بعقكبة أك إلغائو أك إتبلفو أك تعديؿ محتكياتو دكف تصريح أك بما يجاكز أك يخالؼ التصر 
( َُثة أشير كال تزيد عف )( ثبلَّىي الحبس لمدة ال تقؿ عف )نفس الجريمة السابقة ك 

 ( ألؼ دينار أردني.َََُ( مائتي دينار كال تزيد عمى )ََِغرامة ال تقؿ عف )سنة ك 
الفرنسي قد كسع مف صكر خبلؼ المشرع الجزائرم ك  كعمىني و فإف المشرع األردعميك 

كاف اإلتبلؼ ناتج عف جريمة الدخكؿ غير المصرح كالذم  سكاءن جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي 
يككف بيدؼ تحقيؽ غاية أك ناتج عف إدخاؿ برنامج مثؿ الفيركسات بيدؼ تحقيؽ إتبلؼ 

بمختمؼ أشكاليا المعمكمات أك النظاـ كحتى المكاقع اإللكتركنية، مع إعطاء لكبل الصكرتيف ك 
عقاب بحسب كؿ ظركؼ جريمة مف خبلؿ مقاضي سمطة تقديرية في تحديد اللنفس العقكبة ك 

 الحد األدنى كاألقصى لكؿ عقكبة.
كما شدد العقاب عمى ىذه الجريمة بمضاعفة العقكبة في حؽ كؿ مف قاـ بيا بحكـ 

 كذلؾ بمكجب المادة الثامنة منو. ،عممو كباستغبلؿ أم منيا تأديةبسبب  أككظيفتو 
كدكف تصريح إلى مكقع  صدان كبطبيعة الحاؿ إذا كاف اإلتبلؼ متعمؽ بالدخكؿ ق

إلكتركني أك نظاـ معمكمات بأم كسيمة كانت بيدؼ إلغاء بيانات أك معمكمات غير متاحة 
لمجميكر تمس األمف الكطني أك العبلقات الخارجية لممممكة أك السبلمة العامة أك االقتصاد 

ة كبغرامة ال تقؿ عف الكطني أك إتبلفيا أك تدميرىا فإف الفاعؿ يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقت
 .(1)( خمسة أالؼ دينارَََٓ( ألؼ دينار كال تزيد عمى )َََُ)

 :: العقوبات التكميميةثانياً 
المتمثمة التي يحكـ بيا إلى جانب العقكبات األصمية ك ص القانكف عمى عقكبات تكميمية ك ن

 ىك ما سيتـ شرحو كما يأتي:في المصادرة كالغمؽ ك 
 

                                  
 السابؽ اإلشارة إليو. ـَُِٓلسنة  ِٕرقـ  اإللكتركنية/د مف القانكف األردني بشأف الجرائـ ُِالمادة   (ُ)
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 :المصادرة-1
حيث تشمؿ األجيزة  ،األشياء التي يتـ حيازتيا كاستخداميا ألغراض إجراميةيتـ مصادرة 

ممعمكمات، كلقد نص المشرع ل اإلتبلؼجريمة  ارتكابكالبرامج كالكسائؿ المستخدمة في 
عمى أنو : "مع االحتفاظ بحقكؽ الغير حسف النية يحكـ  ٔمكرر  ّْٗالجزائرم في المادة 

 كسائؿ المستخدمة"بمصادرة األجيزة ك البرامج كال
ككذلؾ المشرع الفرنسي نص عمى عقكبة مصادرة األشياء التي استخدمت في ارتكاب 

 .(ُ)الفقرة الثالثة مف قانكف العقكبات الفرنسي ٓ-ِّّجرائـ المعالجة اآللية بمكجب المادة 
/ج مف قانكف ُّكنفس األمر بالنسبة لممشرع األردني نص عمى ىذه العقكبة في المادة 

بحيث يككف لممحكمة المختصة الحكـ بمصادرة األجيزة كاألدكات كالكسائؿ  اإللكتركنيةالجرائـ 
مصادرة عمييا أك يشمميا ىذا القانكف ك  المستخدمة في ارتكاب أم مف الجرائـ المنصكص

 ة مف تمؾ الجرائـ.األمكاؿ المتحصم
 :قــالغم-2

إلى جانب عقكبة المصادرة نص المشرع عمى عقكبات تكميمية أخرل كىي الغمؽ، كيقصد 
لجريمة مف الجرائـ  "إغبلؽ المكاقع التي تككف محبلن  :ٔمكرر  ّْٗلما جاء في المادة  بيا كفقان 

ليذا القسـ، عبلكة عمى ذلؾ إغبلؽ المحؿ أك مكاف االستغبلؿ إذا كانت  المعاقب عمييا كفقان 
 .؟غير أف المشرع لـ يحدد مدة الغمؽ كىؿ يككف الغمؽ نيائيان  الجريمة قد ارتكبت بعمـ مالكيا".

( ٓعمى "الغمؽ لمدة ) ْالفقرة  ٓ-ِّّبالنسبة لممشرع الفرنسي نص عمييا في المادة ك 
لذم أستخدـ في لممؤسسات أك لكاحد أك أكثر مف فركع المشركع اخمس سنكات أك أكثر 

ضافة إلى عقكبة الغمؽ كالمصادرة، نص المشرع الفرنسي عمى عقكبات ارتكاب الجريمة" ك  ا 
 .(ِ)أخرل تكميمية كجكبية كبحسب طبيعة كؿ جريمة كظركفيا بمكجب نفس المادة

                                  
(1) Art 323-5 alinéa 3 du C.P.F : « Les personnes physiques coupables des délits prévus au 
présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :  
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la 
chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; » 
(2) Art 323-5 du C.P.F « Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent 
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :  
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, 
suivant les modalités de l'article 131-26 ;  
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de 
laquelle l'infraction a été commise ;  
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de 
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;  
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;  
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux 
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;  
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues per 
l'article 131-35 
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 ـَُِٓلسنة  ِٕ/ج مف القانكف رقـ ُّالمشرع األردني حينما نص في المادة  كذلؾ
عمى تكقيؼ أك تعطيؿ عمؿ أم نظاـ معمكمات أك مكقع إلكتركني مستخدـ في ارتكاب أم 

 مف الجرائـ المنصكص عمييا، كالحكـ بإزالة المخالفة عمى نفقة مرتكب الجريمة.
 الفرع الثاني

 المعنويةالعقوبات بالنسبة لألشخاص 
كرس القانكف مبدأ المسئكلية الجزائية لمشخص المعنكم، كقرر لو عقكبات، حيث أقر 

مكرر مف قانكف العقكبات كاستثنى الدكلة  ُٓالمشرع الجزائرم ذلؾ بمكجب المادة 
ككنيا ىي الحامية لممجتمع  ،كالجماعات المحمية كاألشخاص المعنكية الخاضعة لمقانكف العاـ

 كسبلمة األشخاص. كتحافظ عمى أمف
عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو أك  كيككف الشخص المعنكم مسئكالن 

عمى  ْمكرر  ّْٗ، كنص المشرع في المادة ذلؾممثميو الشرعييف عندما ينص القانكف عمى 
( خمس مرات الحد َٓالحد األقصى لمعقكبة المقررة لمشخص المعنكم كىي غرامة تعادؿ )

 غرامة المقررة لمشخص الطبيعي.األقصى لم
أما إذا ارتكبت إحدل الجرائـ السابقة مف شخص معنكم عمى إحدل الجيات العامة أك 

الييئات كالمؤسسات الخاضعة لمقانكف العاـ، دكف  الجريمة الدفاع الكطني أك استيدفت
العقكبة عقكبات، كبالتالي تضاعؼ  ّمكرر ّْٗاإلخبلؿ بتطبيؽ عقكبات أشد حسب المادة 

مرتيف إذا كانت مف شخص معنكم ضد شخص معنكم أك أحد الجيات العامة، كبذلؾ يككف 
 مرات أضعاؼ الغرامة المقررة لمشخص الطبيعي. َُمجمكع الغرامة 

أضعاؼ ما يفرض  َٓأما بخصكص المشرع الفرنسي، نجده قد ضاعؼ الغرامة إلى 
كالتي أحالت في تحديد  ٔ-ِّّ عمى الشخص الطبيعي بمكجب الفقرة األكلى مف المادة

 .(ُ)العقكبات ككيفيتيا إلى مكاد أخرل مف قانكف العقكبات
 ِٕكبالنسبة لممشرع األردني فإنو لـ ينص عمى عقكبة الشخص المعنكم في القانكف رقـ 

، لذلؾ يتـ الرجكع إلى األحكاـ العامة بخصكص المسئكلية اإللكتركنيةالمتعمؽ بالجرائـ 
 .المعنكم كالعقكبات المقررة لو قانكنان الجزائية لمشخص 

  

                                  
(1) Art 323-6  de C.P.F Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 : «Les 
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant 
les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. 
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A963E10A15CDA979F0624B5A22FBC3CF.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000020604162&idArticle=LEGIARTI000020606638&dateTexte=20090514
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid
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 حـــًـاتـاخل
ليا  إف محاكلة المشرعيف تجريـ أفعاؿ االعتداء عمى األنظمة المعمكماتية ما ىك إال حمايةن 

ما يرتبط بيا ك  ،عمى المعمكمات التي تتضمنياك  ،مييامف مختمؼ أشكاؿ االعتداء التي قد تقع ع
مجرد اختراؽ النظاـ المعمكماتي أك الدخكؿ  غير المصرح ، لذلؾ جرمت مف مصالح ذات أىمية

بو كاالطبلع عمى ما بداخمو مف معمكمات دكف االقتصار في تمؾ الحماية عمى معمكمات 
 ،البقاء في النظاـ المعمكماتيك كذىبت إلى أبعد مف ذلؾ فقد جرمت حتى الدخكؿ الخطأ  ،معينة

النظاـ أك لحقت ب سكاءن  ،أضرارمف الجريمة ترتب عمى ىذه ما كذلؾ شددت العقاب في حالة ك 
النظاـ المعمكماتي  بداية اقتحاـ  منذي كزادت مف شدة العقاب حينما يقصد  ،المعمكمات المكجكدة بو

تبلؼ المعمكمات المختزنة بو.التبلعب بو ك   بمعطياتو أك اإلضرار بالنظاـ كا 
يشترط لقياميا حصكؿ نتيجة فاإلتبلؼ المعمكماتي جريمة مف الجرائـ ذات النتيجة التي 

كىي إما إتبلؼ المعمكمات أك التبلعب بيا بإحدل الصكر المشار إلييا، أك التبلعب  ،معينة
بالنظاـ المعمكماتي أك تعطيمو عف أداء كظائفو، فيي ليست جريمة شكمية مثؿ مجرد الدخكؿ 

ده إذا ترتب عمى إلى النظاـ المعمكماتي أك اختراقو، كلكف ىذا ال يمنع مف العقاب كتشدي
ىك بدايتو ك  منذي ككاف ذلؾ بدكف قصد  ،معمكماتوراؽ أضرار مادية لحقت بالنظاـ ك مجرد االخت
نما حصؿ خطأ  ما يشكؿ  .إتبلؼ غير متعمد كا 

ىذه الصكر مف اإلتبلؼ المتعمد كغير المتعمد أك الدخكؿ المرتب لمنتيجة الجرمية كما 
ما فعؿ المشرعيف بنصيـ  ان حسنكغيره مف المشرعيف ك لبعض نص عمييا المشرع الجزائرم يسميو ا

م أك التقميدم لؤلمكاؿ مف قبؿ عمى غرار اإلتبلؼ الماد عمى ىذا السمكؾ الذم لـ يكف مجرمان 
حيث تـ  تدارؾ األمر كأصبح اإلتبلؼ يشمؿ حتى األمكاؿ المعنكية التي قد تقدر قيمتيا المادية، 

كلكف في  ،لتشريعات القانكنية كاآلراء الفقيية بخصكص ذلؾبالماؿ مثؿ المعمكمات، كلقد تباينت ا
رل تيدد أمف ج عنو جرائـ أختنياية كميا اتفقت عمى تجريـ ىذا السمكؾ الخطير الذم قد تنال

 األشخاص  كالمؤسسات.كماتية كاقتصاديات الدكؿ ك األنظمة المعمكسبلمة المعمكمات ك 
 النتائج:: أولً 
معمكمات كانت محؿ جداؿ اآللية كما تتضمنو مف معطيات ك ة حماية أنظمة المعالج -ُ

ذ  فقيي ككف الماؿ المعتدل عميو يختمؼ مف الشكؿ المادم إلى الشكؿ المعنكم، كا 
كانت النصكص العقابية التقميدية تعاقب عمى إتبلؼ كتخريب األمكاؿ المادية كالتي ليا 

عيف في الدكؿ العربية مف المشر  قيمة اقتصادية، غير أف المشرع الجزائرم كغيره
الغربية سايرت التطكر التكنكلكجي كحسمت الخبلؼ، بتعديميا أك إحداثيا قكانيف ك 

تتماشى كطبيعة الماؿ محؿ االعتداء، فأضحت القكانيف تعاقب عمى كؿ اعتداء عمى 
أك حتى االعتداء  الماؿ المعمكماتي المعنكم مف معمكمات أك معطيات المعالجة آليان 

 ك النظاـ المعمكماتي بتخريبو أك تعطيمو أك عرقمة سيره. عمى البرامج
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جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي تقتضي تكافر ركنييا المادم  كالمعنكم، أما الركف المادم  -ِ
المتمثؿ في أفعاؿ تتخذ صكرة اإلدخاؿ أك المحك  اإلجرامييظير مف خبلؿ السمكؾ 

الحصر أم أف أم فعؿ أك  كاإلزالة أك التعديؿ كىذه كردت عمى سبيؿ المثاؿ كليس
يعاقب عميو  معمكماتيان  سمكؾ ينطكم أك يندرج تحت مفيـك ىذه السمككات كيشكؿ إتبلفان 

أما الركف المعنكم فيقتضي تكافر القصد  التشريعات المقارنة،التشريع الجزائرم ك 
إلى القياـ بأفعاؿ مف  الجنائي العاـ دكف الخاص مف خبلؿ عممو كاتجاه إرادتو عمدان 

أنيا إعاقة أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات أك محك أك تعديؿ معطيات مكجكدة ش
 بالنظاـ أك إدخاؿ معطيات الغرض منيا اإلضرار مع تحقؽ النتيجة. 

قد تتداخؿ صكرة جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي أك التبلعب بمعطيات أنظمة المعالجة  -ّ
خكؿ إلى أنظمة المعالجة اآللية اآللية مع صكر أخرل مف الجرائـ المعمكماتية مثؿ الد

بدكف قصد كترتب عف ذلؾ تخريب أك إتبلؼ في النظاـ المعمكماتي كىذه قد فصؿ فييا 
ظرؼ مشدد عف الدخكؿ غير المصرح بو، كما قد  باعتبارىاالمشرع الجزائرم كالفرنسي 

تتداخؿ مع جريمة التبلعب بمعطيات األنظمة المعمكماتية باإلدخاؿ أك المحك أك 
 اإللكتركنيفي التحكيؿ تعديؿ بغرض الحصكؿ عمى فائدة مادية كما ىك الشأف ال

ىك ما يعتبر جريمة نصب كاحتياؿ معمكماتي، كليس جريمة إتبلؼ معمكماتي لؤلمكاؿ ك 
 الذم يككف الغرض منو فقط التخريب أك التعطيؿ في النظاـ المعمكماتي كمعطياتو.

التي تككف ليا قيمة ك معطيات النظاـ المعمكماتي بخصكص االعتداء عمى معمكمات ك  -ْ
أك أىمية كبرل فإف االعتداء عمييا يشكؿ جريمة مستحدثة عممت اغمب  اقتصادية

التشريعات عمى حمايتيا قانكنيا، غير أف المعمكمات كالمعطيات التي ليس ليا قيمة 
تككف ليا قيمة إال  كالتي ال اقتصادية مثؿ المعطيات الشخصية أك االسمية المعالجة آليان 

لدل أصحابيا فإف المشرع الجزائرم كالفرنسي أشممكىا بحماية قانكنية تتماشى كطبيعتيا 
مف قبمو ك  ـَُِٖة لممعطيات الجزائرم لسنة بمكجب نصكص قانكف المعالجة اآللي

لتي الزالت تشمميا بنصكص ، بخبلؼ أغمب التشريعات األخرل اـََُِالفرنسي سنة 
 .تقميدية

رة إتبلؼ العقكبات المقررة كجزاء عمى جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي ال تتناسب مع خطك  -ٓ
 .تعطيؿ أنظمة معالجتيا مما يقتضي إقرار عقكبات خاصةك  اإللكتركنيةالمعطيات 

المشرع الجزائرم لـ يكضح جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي بشكؿ صريح ك إنما تستشؼ  -ٔ
بالمحك أك الحذؼ بخبلؼ  اإللكتركنيةلمعمكمات ىذه الجريمة مف أفعاؿ االعتداء عمى ا

ىك نفس مكقؼ ك  ،خريب عمؿ المنظكمة المعمكماتيةنصو الصريح عمى تعطيؿ كت
المشرع الفرنسي، أما المشرع األردني نص عمييا صراحة بمصطمح إتبلؼ المعمكمات 

 .اإللكتركنيةكأنظمة المعالجة اآللية ككذا إتبلؼ المكاقع 



 جسمي٘ اإلتالف املعلْماتٕ للنعلْمات  
 ّتعطٔل أىظن٘ معاجلتَـا              

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد 206

 

 :التوصيات: ثانياً 
الذم جاؿ تقنية المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاالت ك اإلبداع المذىؿ في مإف التطكر ك  -ُ

مبلحقتو بقدراتو المحدكدة عمى مجابيتو ك  يعجز اإلنساف العادم يشيد كؿ يـك تقدمان 
سراره التي أصبحت تفكؽ كؿ تصكر  كأم تطكر في ىذا أكالكقكؼ عمى خباياه ك 

فكائده ك  اإليجابيكقت لمكقكؼ عمى مردكده ر ك لمجاؿ ال شؾ أنو يحتاج إلى جيد كصبا
 اكتشاؼت، في مقابؿ ذلؾ تأميف االستفادة منو في كؿ المجاالالتي تعـ العالـ كمو ك 

شكاالتو إما لمقضاء عمييا أك عمى مخاطره ك   الطرؽ.األقؿ الحد منيا بكافة الكسائؿ ك ا 
مخاطر عدة سمبية ك جكانب كاف لذلؾ التطكر التكنكلكجي مف ناحية أخرل كجو مظمـ ك  -ِ

المتداكلة أك  سكاءن سرية كسبلمة بياناتيـ عمى الحياة الخاصة لمناس، كعمى تعامبلتيـ ك 
كحتى عمى سبلمة كأمف النظاـ المعمكماتي  ،أنظمة المعالجة اآللية لمبيانات المخزنة عبر

 مف جانبو التقني في حد ذاتو.
لمساس بأمف تعدل ذلؾ إلى الـ تتكقؼ تمؾ المخاطر عمى األشخاص العادييف، بؿ  -ّ

تعدل تأثيرىا كسبلمة أنظمة كمعمكمات المؤسسات كاإلدارات كالحككمات كالمنظمات، ك 
لـ تعد القضية قضية أشخاص إلى المجاؿ السياسي كاالقتصادم، ك  االجتماعي المجاؿ
المنظمات الدكلية، مما بؿ امتدت إلى المسائؿ الكطنية كالقكمية كأمف الدكؿ ك  عادييف

مجاؿ مف خبلؿ إبراـ االتفاقيات كالمعاىدات طمب التكافؿ كالتعاكف الدكلي في ىذا اليت
استحداث  طليس فقك  ،يذا النكع مف اإلجراـ المستحدثتفعيميا لمتصدم لالدكلية ك 

 نصكص عقابية كطنية.
إضافة إلى ذلؾ قد ال يكفي التعاكف الدكلي لمجابية ىذه النكع مف اإلجراـ مما قد  -ْ

الدكؿ إلى خمؽ آليات جديدة أك طرؽ بديمة لمحماية مف ىذه األخطار كما ىك يستدعي 
مف ضمنيا مخاطر المعمكماتية أك مخاطر ك  ،الشأف في نظاـ التأميف مف المخاطر

حتى تككف ىناؾ حماية كفيمة لحدكث أم خطر مف اعتداء  ،اإللكتركنيةلتعامبلت ا
برامج المعالجة اآللية لتمؾ كأجيزة ك ة أك حتى عمى أنظم آليان عمى المعمكمات المعالجة 
 المعطيات أك المعمكمات.

دية أك كانت ذات قيمة اقتصا سكاءن حرص الدكؿ عمى حماية المعمكمات كالمعطيات  -ٓ
صدار نصكص أك تعديؿ قكانينيا العقابية بما يضمف ذات قيمة خاصة بأصحابيا ك  ا 

 حماية المعالجة اآللية لممعطيات الشخصية أك االسمية.
 مصطمحات التجريـ في مجاؿ الجريمة المعمكماتية ك ضبطيا خاصةن كرة تكحيد ضر  -ٔ

ف تككف نفس الجريمة معاقب عمييا في أنيا جريمة عابرة لمحدكد مما يقتضي معو كا  
 شتى القكانيف.
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 عـــاملساج قاٜنــ٘
  :المؤلفات: أولً 

 ـ.ََِٔ ،ِط الجامعي، اإلسكندرية،، دار الفكر دراسة مقارنة-جرائـ المعمكماتيةخميفة الممط، ال أحمد -ُ
 ـ.ََِْأيمف إبراىيـ العشماكم، المسئكلية المدنية عف المعمكمات، دار النيضة العربية، القاىرة، -ِ
 .ـََِٕمصر،  ،جامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندريةدراسة مقارنة، دار ال ،اهلل فكرم، جرائـ نظـ المعمكمات أيمف عبد -ّ
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،  ة،دراسة مقارن ،اإللكتركنيةجبلؿ محمد الزعبي، أسامة أحمد المناعسة، جرائـ تقنية نظـ المعمكمات  -ْ

 ـَُِْ،  عماف
 .ـََُِخثير مسعكد، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيكتر، أساليب كثغرات، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر،  -ٓ
داء عمى نظـ المعالجة اآللية في التشريع الجزائرم ك التشريع المقارف، منشكرات الحمبي الحقكقية، رشيدة بككر، جرائـ االعت -ٔ

 .ـَُِِبيركت، 
 .ـََِِ ،ُط ،، عمافالمجتمع، الكراؽ لمنشر كالتكزيعمجبؿ الـز المالكي، المعمكمات ك  زكي حسيف الكردم، كد. -ٕ
الرشيد مأمكف كمحمد سامي عبد الصادؽ: حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة في ضكء قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية  عبد -ٖ

 .ـََِْ، الكتاب األكؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، ـََِِلسنة  ِٖالجديد رقـ 
 . ـََِِدار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  الثاني، ، الكتاباإللكتركنيةعبد الفتاح بيكمي حجازم، النظاـ القانكني لحماية التجارة  -ٗ

 .تاريخبدكف ، ْط"شرطة دبي"، دار النيضة العربية، القاىرة، ، عبد اهلل حسيف عمي محمكد -َُ
حمبي الحقكقية، الدكر الشرطة كالقانكف، منشكرات كحقكؽ المؤلؼ كالمصنفات الفنية ك جرائـ الكمبيكتر  عفيفي كامؿ عفيفي،د.  -ُُ

 .ـََِّ ،بيركت
، ُ، بيركت، طعمي عبكد جعفر، جرائـ تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة الكاقعة عمى األشخاص كالحككمة، منشكرات زيف الحقكقية -ُِ

 .ـَُِّ

 ل: ـالرسائثانيًا: 
جامعة عيف كمية الحقكؽ،  فيد عبد اهلل العبيد العازمي، اإلجراءات الجنائية المعمكماتية، رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه في الحقكؽ،  -ُّ

 .ـَُِِشمس، 
الحديثة كالتجارة اإللكتركنية، دار إسيامات في أدبيات المؤسسة،  االتصاؿعمي كحمكف، الجكانب القانكنية لقنكات  /القاضي -ُْ

 ـ.ََِِتكنس، 
 .ـَُُِ ،ْط التكزيع، عماف،، دار الثقافة لمنشر ك كاإلنترنتمحمد أميف الشكابكة، جرائـ الحاسكب  -ُٓ
 ـ.ُْٗٗالقاىرة، بدكف دار نشر، محمد حساـ لطفي، عقكد خدمات المعمكمات، دراسة في القانكنيف المصرم كالفرنسي،  -ُٔ
 .ـََِٔ، ار المناىج لمنشر كالتكزيع، عمافمحمد حماد مرىج الييتي، جرائـ الحاسكب، د -ُٕ
 ـ.ََِٗ، زيع، عمافر الثقافة لمنشر كالتك محمكد أحمد عبابنة، جرائـ الحاسب كأبعادىا الدكلية، دا -ُٖ
 ـ.ُٗٗٗبدكف دار نشر، القاىرة، محمكد عبد المعطي خياؿ: التأميف عمى المعمكمات،  -ُٗ
 .ـََِٓ ،ُط ،مبي الحقكقية، بيركتنائمة عادؿ محمد فريد قكرة، جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية، منشكرات الح -َِ
 ـ.ََِّ ،ُط المعمكماتية، دار النيضة العربية، القاىرة،اإلجرائية لجرائـ لمكضكعية ك ىبللي عبد اإللو أحمد، الجكانب ا -ُِ

 
 :المجالت والممتقيات: ثالثاً 

 .ـََِٗ، الرياض، يناير َْبف غانـ العبيدم، جريمة اإلتبلؼ المعمكماتي، مجمة دراسات المعمكمات، العدد  أسامة -ُ
تيدد أنظمة المعمكمات، مقاؿ مقدـ إلى ممتقى " اإلرىاب في العصر الرقمي" المنعقد بجامعة  أمجد حساف، الفيركسات إرىابان  د. -ِ

 .ـََِٖ/َٕ/ُِ-َُالحسيف بف طبلؿ، البتراء، األردف، ب 
كحماية المجتمع، المؤتمر السادس  اإللكتركنيةدكيب حسف صابر، مداخمة بعنكاف: القكانيف العربية كتشريعات تحريـ الجرائـ  -ّ

 .ىػُُّْات كالمعمكمات، السعكدية،لجمعية المكتب
مام  َٖراضية مشرم : الحماية الجزائية لممصنفات الرقمية في ظؿ قانكف حؽ المؤلؼ، مجمة التكاصؿ لكمية الحقكؽ، جامعة  -ْ

 ـ.َُِّ، جكاف ّْ، قالمة، عدد ْٓ
 حكميا في اإلسبلـ كالقكانيف المعاصرة، منشكرات شبكة األلككة، الكمبيكتر، ك ؼ المنيفي، فيركسات أحمد محمد عبد الرؤك  -ٓ

                                                 www.alukah.net. عمى المكقع َُ-ٖص 
) يكمية إخبارية جزائرية( بتاريخ  اإللكتركنياإلرىاب مقاؿ بعنكاف " -ٔ ييدد استقرار الجزائر" منشكر بجريدة الخبر اليـك

 .ـَُِّ/َِ/َِ

http://www.alukah.net/


 جسمي٘ اإلتالف املعلْماتٕ للنعلْمات  
 ّتعطٔل أىظن٘ معاجلتَـا              

 م2021 يونيو -يناير( 6) العـدد 208

 

 
 :القوانين والتفاقيات: رابعاً 
 . ُٕعدد ،، ج.رـَُِٓنكفمبر َُبتاريخ  ُٓ/َْالمتمـ بمكجب القانكف رقـ المعدؿ ك  ُٗٓ-ٔٔات الجزائرم رقـ قانكف العقكب -ُ
 .ـََِٔيكليك ُٗبتاريخ  ْٕالمتعمؽ بمكافحة التيريب، الجريدة الرسمية عدد  ـََِٔيكليك  ُٓالمؤرخ في  َٗ-َٔاألمر رقـ  -ِ
يتضمف القكاعد الخاصة لمكقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنكلكجيا اإلعبلـ  ـََِٗأكت  َٓالمؤرخ في  َْ-َٗالقانكف رقـ  -ّ

 .ـََِٗأكت  ُٔالصادرة بتاريخ  ْٕمجميكرية الجزائرية العدد كاالتصاؿ كمكافحتيا، الجريدة الرسمية ل
 سػػبػػتػػمػػبػػر يػتػػضػػٌمف الػػتٌػػصػػديؽ عػػمى االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمكمات ٖمػؤٌرخ في  ُْ-ِِٓمػػرسػػـك رئػػاسٌي رقـ  -ْ

 .ـَُِْسبتمبر  ِٖتاريخ ب ٕٓعدد  ،، ج.رـََُِديسمبر سنة  ُِالمحٌررة بالقاىرة بتاريخ 
  اإللكتركنيةبشأف الجرائـ   ـَُِٓلسنة  ِٕالقانكف األردني رقـ  -ٓ
 َِْٗعدد  ،، ج.رـَُِّديسمبر  ُٖ خبتاري ـَُِّ-ُُٖٔقانكف العقكبات الفرنسي المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ  -ٔ

 .ـَُِّديسمبر  ُٗبتاريخ 

 :المراجع األجنبية :خامساً 

1-  Myriam Quémener et Yves Charpenel, Droit pénal appliqué , edEconnomica, Paris, 2012. 
2- CATALA, Ebauche d’une théorie juridique de l’information D .1984.  
3- Code pénal français Dernière modification: 2021-04-10 Edition : 2021-04-10 Production 

de droit.org. 
4- loi français n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 
5- Instruction générale interministérielle sur la protection du secret et des informations 

concernant la défense nationale et la sûreté de l’État n° 1300/SGDN/ PSE/SSD du 25 août 
2003. 
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 ملخـص رسالـُ دكتــىراه
 حــاخ انيًُيـٌٕ اجلايعـني نماَـح نهخاضعـح اإلداسيــادلُاصع

 (حـح يماسَـدساس)
 جامعُ أسًىط  –إىل كلًُ احلقىق  مقدمُ

 الباحث/ حمند علٌ عبداهلل األشىل 
  :مشكمة الدراسة

المشكمة التي مف أجميا كجدت ىذه الدراسة، ىي أف الكثير مف المنتسبيف لمجامعات اليمنية، قد 
يتعرضكف في حياتيـ العممية كالعممية، إلى كثير مف القرارات اإلدارية الجائرة، المخالفة لمقكانيف، 

غير  كطرؽ ،تصرفاتإلى ممارسة كتجعؿ مراكزىـ القانكنية في خطر يصعب تداركو، فيضطركف 
 الكساطة.أك المعنكية، كالمجكء إلى  ،أك حقكقيـ المادية ،صحيحة لمحفاظ عمى مراكزىـ القانكنية

ليـ الطريؽ الصحيح القتضاء الحقكؽ كالحفاظ  رسـأف القانكف قد تبيف ىذه الدراسة في حيف 
لقانكف الجامعات بشكؿ  يفكلمخاضع ،بشكؿ عاـ يفلممكاطن، كما تبيف عمى المراكز القانكنية المختمفة

أىمية الرقابة كالمجكء إلييا لمحد مف تعسؼ السمطة أنيا تبيف بؿ –تجاه اإلدارة  ـحقكقي -خاص 
التي تنيؾ الميزانية العامة لمدكلة، كتحسيف  ،بغية الحد أك التقميص مف المنازعات اإلدارية اإلدارية،

شأنو أف يجعؿ تصرفات كقرارات اإلدارة في  ككف تنامي ىذا الكعي مف -العبلقة بيف الفرد كالدكلة 
ىك مطمب كثير مف الباحثيف كاألكاديمييف في  -حدكد مسئكليتيا القانكنية الكاضحة لدل العامة 

  عصرنا الحديث.
كال شؾ أف مكضكع المنازعة اإلدارية قد حظي بما حظيت بو مكضكعات القانكف اإلدارم 

كع مف أىمية عممية قصكل، ألنو يمس أصؿ الحؽ المتنازع األخرل مف عناية الفقو، لما ليذا المكض
عميو، كما أنو يرسـ الطريؽ القانكني السميـ الذم يتعيف عمى المتقاضيف سمككو أفرادان أـ مكظفيف أـ 

 جيات إدارية، كذلؾ لمكصكؿ إلى حماية حقكقيـ بأقصر الطرؽ. 
في السير بخطنى كاثقة في دركب  فامتبلكيـ ناصية قكاعد اإلجراءات اإلدارية يساعدىـ كثيران 

المحاكـ كالقضاء اإلدارم، فقد يككف صاحب الحؽ عالمان بحقو كبأسانيده كلكنو يجيؿ الكسائؿ 
 .  ، الكفيمة بحماية ىذا الحؽ، الميدىعَّـ باألسانيد القكية الصحيحةالقانكنية
 ،نزاعات بيف األفرادفي حؿ ال كالتحكـ،ظير نظاـ الدكلة الحديثة كحؿ محؿ نظامي القكة  كلقد

مع ظيكر ىذا النظاـ منعت الدكلة عمى ك  ،دكر القاضي كبركزكذلؾ مف خبلؿ ظيكر مرفؽ القضاء 
في حالة حصكؿ اعتداءات عمى أم حؽ مف حقكقيـ، بؿ  ،مكاطنييا كرعاياىا اقتضاء حقكقيـ بأنفسيـ

كنية تعرؼ بالدعكل منحت ليـ كسيمة قانكنية لمحصكؿ عمى حماية حقكقيـ كىذه الكسيمة القان
 القضائية.
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 أىمية الدراسة: 
 : تتمثؿ في نقاط عدة خبلؿ مف الدراسة أىمية تظير
أىمية دراسة المنازعة اإلدارية لمخاضعيف لقانكف الجامعات اليمنية لسد النقص المتكقع في  تأتي -ُ

المكتبة القانكنية باليمف مف جية، كما أنيا دراسة شاممة لمقكاعد المنظمة لممنازعة اإلدارية مف 
 جية أخرل.

ظيار أك تبياف ال ،طرؽ الطعف في األحكاـ القضائية اإلداريةإظيار  -ِ قضائية عمى قرارات البة رقاكا 
الحريات العامة لمفرد داخؿ الجامعة، حيث تعد  حفاظان عمى ،الجامعاتمجالس التأديب في 

بمثابة الركح مف الجسد، أك ىي القمب النابض لعدالة الدكلة كمدل احتراميا لحقكؽ اإلنساف، 
نما بحسبانيا الغاية األساسية مف سيادة القانكف التي ال تتحقؽ مف مجرد احت راـ القانكف فحسب، كا 

 أف يككف القانكف قد بني عمى أساس حماية كضماف الحقكؽ كالحريات العامة لؤلفراد.
اإلجراءات فلمنظر في المنازعات اإلدارية، المتبعة خصائص اإلجراءات القضائية  الكقكؼ عمى -ّ

يسمييا بإجراءات  القضائية اإلدارية يسمييا البعض المرافعات اإلدارية، كما أف البعض اآلخر
اإلدارم. كليس الميـ ىك التسمية بؿ ما تحممو مف صفات الدعاكل كالطعكف أماـ القضاء 

 كخصائص كمميزات.
كما تبدك أىمية الدراسة في التأكيد عمى ضركرة استقبلؿ إجراءات المنازعة اإلدارية عف القكاعد  -ْ

 اإلجرائية لممنازعات المدنية كالتجارية. 
مدعكل أماـ لالشخصي كليس الطابع  ،مدعكل القضائية اإلداريةالمكضكعية لطبيعة ال إبراز -ٓ

 القضاء العادم.
جية االختصاص في المنازعات اإلدارية بحكـ أنو قد يظير تنازع في االختصاص بيف  تحديد -ٔ

  .كالمحاكـ االبتدائية اإلدارية ،المحاكـ االبتدائية العادية

 منيجية الدراسة: 
المقارف، كذلؾ لمحاكلة كضع كالمنيج المنيج التحميمي في اتباع منيجان مختمطان، الدراسة  أخذت

تصكر لئلطار العاـ الذم يجب أف تككف عميو المنازعة اإلدارية لمخاضعيف لقانكف الجامعات اليمنية، 
تي استقر عمييا بالمبادئ القانكنية البأحكاـ القضاء كآراء فقياء القانكف في اليمف، ذلؾ في مستيديف 

مع االستعانة بالتشريع كالقضاء بمصر،  العاـفقياء القانكف  كمؤلفات ،القضاء اإلدارم المصرم
آراء الفقو كأحكاـ القضاء اليمني،  البحث عف طريؽ عرض تناكلت مكضكعلذا  .الفرنسي عند الحاجة

 النظاـما اتفؽ مع  كبينتييا،  بأحكاـ القضاء اإلدارم ف آراء فقياء القانكف اإلدارم بمصر مشفكعان  ثـ
 اإلدارم في اليمف كما اختمؼ معو.

حيث تضمنت  ،ثالثة أبواب رئيسية وسبقيما مقدمة وفصل تمييديكتـ تقسيـ الدراسة إلى 
المقدمة مشكمة كأىمية الدراسة كالمنيجية المتبعة كالصعكبات التي كاجييا الباحث في إنجاز ىذه 

 . الدراسة كأخيران خطة الدراسة
مفيوم المنازعة اإلدارية وأنواعيا ومفيوم الخاضعين لقانون  الفصل التمييديكتضمف 

، كذلؾ ليتسنى لمقارئ الكريـ اإللماـ بمفيـك كمعنى المنازعة اإلدارية كمفيـك كمعنى الجامعات
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الخاضعيف لقانكف الجامعات، كاإللماـ بجكانب المكضكع كمعرفة التمييز بيف المنازعة اإلدارية 
الدعكل المدنية، كتناكلت الدراسة أنكاع المنازعات اإلدارية، منازعات اإللغاء، كمنازعات التعكيض ك 

 كمنازعات القضاء الكامؿ كمنازعات التأديب كالزجر كالعقاب.
جراءاتيا وطبيعتيا الباب األولكتضمنت الدراسة  ، الختصاص بنظر المنازعات اإلدارية وا 

يا االختصاص بالفصؿ في المنازعة اإلدارية، ككذلؾ، اإللماـ بخصائص كذلؾ، لئللماـ بالجية التي ل
اإلجراءات اإلدارية التي ليا خصائص كمميزات تختمؼ عف خصائص كمميزات اإلجراءات كالمرافعات 
المدنية، كمتبلئـ مع طبيعة المنازعات اإلدارية، كذلؾ، معرفة المعيار الذم يحدد اختصاص القضاء 

 عات اإلدارية.اإلدارم في المناز 
كانت شروط لقبول منازعات اإللغاء  سواءً وتضمن الباب الثاني شروط قبول المنازعة اإلدارية 

، كسكاء كانت شركط شكمية أك شركط مكضكعية لكبل المنازعتيف، إذ أو شروط لمنازعات التعويض
ماة أك جية فقو التعرؼ عمى تمؾ الشركط لو أىميتو عند كؿ مف لو صمة بجية القضاء أك جية المحا

 القانكف في المنازعات اإلدارية.
وتضمن الباب الثالث الفصل في المنازعة اإلدارية مبينًا فيو سمطة القاضي اإلداري في الفصل 

، كمبينان الحدكد لتمؾ السمطة التي يممكيا القاضي اإلدارم في الفصؿ في في المنازعة اإلدارية
ضي في الفصؿ في المنازعة اإلدارية، كتأسيس حكمو، كطرؽ المنازعة اإلدارية، كمبينان منيج القا

الطعف في األحكاـ التي يصدرىا القاضي في المنازعات اإلدارية، كأثر الطعف عمى تنفيذ األحكاـ 
اإلدارية، كميعاد الطعف، كؿ ىذه األمكر تـ التطرؽ إلييا كتكضيحيا في ىذا الباب األخير مف ىذه 

 الدراسة.
مف خبلؿ الدراسة ىذه بعض النتائج، كتـ كضع بعض التكصيات الميمة  كقد استنتج الباحث

عنيا، بعضيا  ، كىي تتضمف مبادئ أساسية ال غنىالجيات المعنية بياتحت نظر منيا، ستضع 
 كيمكف تمخيص تمؾ النتائج كتمؾ التكصيات فيما يمي:مطبؽ كالبعض اآلخر لـ يطبؽ بعد، 

  : النتائج:أولً 
فالفائدة ليست  ،منو اإلدارة في كثير مف القضايا تستفيد المتجددة،اإللغاء قضاء لو أىميتو  قضاء -ُ

نما يمكف لئلدارة أف تستفيد مف قضاء اإللغاءقطرة عمى األفراد فك مقص  .، كا 
شخص يخضع لقانكف الجامعات كاألكاديميات، يستطيع مقاضاة الجامعة أك األكاديمية، في  أم -ِ

أم شيء فيو انتقاص لحقكقو أك مركزه القانكني، كما عميو إال أف يسمؾ المسمؾ الذم رسمو 
 القانكف لمحصكؿ عمى الحقكؽ أك المراكز القانكنية.

ة المقاضاة عكس ما كاف يتصكره فيضطر قد يتصكر فرد ما أف لو حؽ في أمر ما، فتظير نتيج -ّ
 لمتسميـ بما قرره القضاء كالقانكف، نزكالن عند الحؽ كرضان بما نص عميو القانكف كحكـ بو القضاء.

حصكؿ الخمؿ في كثرة المنازعات اإلدارية لمخاضعيف لقانكف الجامعات ال يعكد إلى التنظيـ  -ْ
دل معظـ الخاضعيف لقانكف الجامعات، التشريعي لمجامعات، إنما يعكد إلى ضعؼ اإلدراؾ ل

لمكامف الخطر أثناء سيرىـ في فمؾ أعماؿ الجامعات، مما يكقعيـ في الخطأ الذم يجرىـ إلى 
 المنازعات.
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عف طريؽ القكة أك غيرىا، عمى مكاطنييا كرعاياىا اقتضاء حقكقيـ بأنفسيـ،  الدكلة الحديثة منعت -ٓ
يـ، بؿ منحت ليـ كسيمة قانكنية لمحصكؿ في حالة حصكؿ اعتداءات عمى أم حؽ مف حقكق

، ىذه الدعكل ىي سبلح كىذه الكسيمة القانكنية تعرؼ بالدعكل القضائية ،عمى حماية حقكقيـ
 طرفي المنازعة اإلدارية لمخاضعيف لقانكف الجامعات.

سمطة القاضي اإلدارم في التحقيؽ سمطة ممنكحة مف القانكف ألف التحقيؽ كسيمة تتكشؼ تعتبر  -ٔ
 الحقائؽ بعد غمكضيا. بيا

سمطة القاضي اإلدارم في الحكـ كالفصؿ في المنازعة يممكيا القاضي اإلدارم كما ممؾ كاف  -ٕ
 السمطة التحقيقية.

القاضي اإلدارم يصدر حكمو في الدعكل باجتياده إف لـ يجد في أم مصدر قانكني لذا فاف  -ٖ
ال كضع نفسو مكضع قاعدة تحكـ الدعكل محؿ البحث فيبتكر كيبتدع قاعدة تحكـ ال دعكل كا 

 االتياـ كاإلنكار لمعدالة.
 : التوصيات:ثانياً 
تكعية كافة الخاضعيف لقانكف الجامعات، بما ليـ مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات، كبقضاء  -ُ

 اإللغاء لما لذلؾ مف أىمية، عف طريؽ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي المختمفة.
 ات قانكنية كقضائية مسبقة.تجنب رفع دعاكل قضائية غير محسكبة بحساب -ِ
إصدار قانكف اإلجراءات اإلدارية دكف تأخير أك تسكيؼ أك تراخي ككضع الذرائع المعرقمة  -ّ

لصدكره جانبان. لما لذلؾ مف أىمية في تيسير اإلجراءات كقطعان لطريؽ مف يستغمكف غياب 
 القانكف في تمؾ اإلجراءات، لتحقيؽ مكاسبيـ الشخصية. 

عدـ إلجاء الطبلب إلى القضاء اإلدارم عمى أمكر بسيطة تستطيع الجامعات إقناعيـ بطمباتيـ  -ْ
 بالشفافية كالكضكح.

أف تتعامؿ الجامعات مع أعضاء ىيئة التدريس تعامؿ الرفعة كالمكانة كالتشجيع الدائـ كالمستمر  -ٓ
بلئؽ بمكانتيـ مما يؤدم كاألخذ باليد إف حصمت ىفكة مف اليفكات مف قبميـ كتقكيميـ التقكيـ ال

 بيـ إلى التفاني في العمؿ العممي كالتقدـ نحك األفضؿ.
إلنصاؼ كعدـ المماطمة في حاؿ صدكر أحكاـ قضائية كاجبة النفاذ مف قبؿ السمطة اإلدارية ا -ٔ

 )الجامعات(، لصالح األفراد.
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رسالـُ دكتــىراه ملخـص  

يف اسرتاتيجيح يمرتحح نهششاكح تني اجلايعاخ ٔاألجٓضج األيُيح تانيًٍ 
 تًُيح انٕعي األيُي نذٖ انطهثح يف ضٕء انتجاسب انعادليح ادلعاصشج

 و0202سبتنرب –أطروحُ دكتىراه ختصص إدارَ وختطًط تربىٍ اسرتاتًجٌ 
 اجلنهىريُ الًننًُ –جامعُ تعز  -الرتبًُ كلًُ  -قشه اإلدارَ والتخطًط االسرتاتًجٌ 

 محزَ عبدالرمحن أمحد علٌ العديين /د
 مقدمة البحث:

تشيد دكؿ العاـ العديد مف التغيرات كالتطكرات المعرفية كالتكنكلكجية كالمعمكماتية كغيرىا كالتي 
الخ، لتمؾ …أفرزت تحديات مف أبرزىا عدـ االستقرار السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كاألمني

ا كخاصة الدكؿ  األمر الذم فرض عمييا إعادة استراتيجياتيا كخططيا كبرامجيا في كافة مؤسساتي
الجامعات، بكصفيا المسؤكلة عف تطكير المجتمعات كتنميتيا كمكاجية تحدياتيا  كذلؾ مف خبلؿ، 
إعداد كتأىيؿ المكارد البشرية المدربة كالقادرة عمى كضع الرؤل كالمعالجات لمكاجية المشكبلت بكافة 

اؼ تندرج تحت ثبلثة المجاالت التنمكية الشاممة، كما أف)الجامعات( منكط بيا مجمكعة مف األىد
ًمٍف ثىَـّ فإنيا  كظائؼ رئيسة، ىي: التعميـ، إعداد المكارد البشرية، كالبحث العممي، كخدمة المجتمع، كى
تقـك بدكر ميـ في تشكيؿ ثقافة المجتمع، كتقع عمييا مسؤكلية غرس القيـ اإليجابية كاالتجاىات 

 نسانية لممجتمع.العقدية كالفكرية كاألمنية التي تتكاءـ مع الفطرة اإل
كمف ىنا فىًإفَّ الجامعات ال يمكف أف تقـك بدكرىا الحقيقي المرسـك ليا نحك اإلسياـ في أمف 

مف خبلؿ ترسيخ الشراكة كالتعاكف مع األجيزة األمنية التي تعد  و إالكتقدم وجتمع كأفراده كتنميتالم
نحرافات األمنية، كحفظ النظاـ المسؤكلة الرسمية عف أمف كحماية المجتمع كتحصيف أفراده مف اال

كاالستقرار في المجتمع كالمحافظة عمى األمف العاـ، كال يمكف القياـ بذلؾ دكف إشراؾ الجامعات  
عدادىـ لئلسياـ في تقدـ المجتمع كحماية أمنو، كىذا لف يتحقؽ ًإالَّ  ككنيا معنية بتنمية كعي الطمبة كا 

ة في المجتمع في تحقيؽ األمف االجتماعي الشامؿ مف خبلؿ إشراؾ الجامعات مع األجيزة األمني
 لجميع أفراده، كمنيـ الطمبة.

 مشكمة البحث:
تيعىدُّ قضية األمف بكافة أشكالو مف أىـ التحديات التي تكاجو المجتمع اليمني كاستقراره  كىك ما 

ألمف المجتمعي يتطمب مف كافة مؤسساتو الحككمية كغير الحككمية القياـ بدكرىا الريادم نحك ترسيخ ا
الشامؿ، كبما يحقؽ مبدأ األمف مسؤكلية الجميع، كبالرغـ مف ذلؾ ال تزاؿ العممية األمنية محصكرة في 
مياـ كمسؤكليات األجيزة األمنية اليمنية  األمر الذم نتج عنيا ضعؼ قدرتيا عمى ترسيخ األمف 

ـ يمثمكف الشريحة التي تمتمؾ بكافة أنكاعو لدل كافة األفراد، كمنيـ الطمبة في الجامعات بكصفي
 المعرفة كالقدرة عمى خدمة المجتمع. 

( عاـ، ككذلؾ ُٔكمف خبلؿ خبرة الباحث كتخصصو كاطبلعو كعممو في المجاؿ التربكم لمدة)
( أعكاـ، فقد الحظ أىفَّ ىناؾ غيابنا لدكر الجامعات في تنمية الكعي َُعممو في المجاؿ األمني لمده)
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لمطمبة أك األفراد في المجتمع، كأف األجيزة األمنية تمارس مياميا األمنية في جكانب  سكاءن األمني 
كمجاالت أمنية بعيدة عف ترسيخ ىذا الكعي، باإلضافة ًإلىى أىفَّ ىناؾ غيابنا لتكفر شراكة بيف 
ر الجامعات كاألجيزة األمنية في تنمية الكعي كاإلدراؾ األمني لمطمبة، ككذلؾ غياب كمي في تكف

عمى مستكل الجامعات أك األجيزة األمنية،  سكاءن الدراسات العممية، كالرؤل كالخطط في ىذا المجاؿ 
كىذه تمثؿ مشكمة حقيقية ينبغي دراستيا مف خبلؿ استراتيجية تحتكم عمى الخطط كالبرامج كالمشاريع 

م ًإلىى مكاكبة التجارب بيف الجامعات كاألجيزة األمنية في تنمية الكعي األمني لدل الطمبة، كبما يؤد
 المعاصرة، كبشكؿ أدؽ تتحدد مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس اآلتي:

ما الستراتيجية المقترحة لمشراكة بين الجامعات واألجيزة األمنية باليمن في تنمية الوعي 
 ؟األمني لدى الطمبة في ضوء التجارب العالمية المعاصرة

 أىمية البحث:
 لي في العديد مف المجاالت أبرزىا ما يأتي: تكمف أىمية البحث الحا

 التعاكف بينيما األمنية، كفقنا الستراتيجية تحقؽ الجامعات كاألجيزة بيف ترسيخ شراكة حقيقية -ُ
 تنمية كعي الطمبة أك الحفاظ عمييـ مف الظكاىر السمككية السمبية، كبما يمكنيـ مف العيش في
 استقرار المجتمع اليمني.كاألماف، كاإلسياـ في  األمف مف أجكاء في

إف النتائج التي تكصؿ إلييا البحث الحالي تفيد القيادات كصانعي القرار كالمخططيف في  -ِ
كزارات التعميـ العالي كالداخمية كالجامعات كاألجيزة األمنية كالكميات األمنية كالمجمس األعمى 

تي تساعدىـ في إعداد لتخطيط التعميـ كغيرىا في اليمف مف خبلؿ تزكيدىـ بالمعمكمات ال
الخطط التطكيرية اليادفة ًإلىى تنمية الكعي األمني ألفراد المجتمع كمنيـ الطمبة مف الجرائـ 

 بكافة أشكاليا، كفقنا لشراكة حقيقية كشاممة.
في الجامعات  سكاءن إف النتائج التي تكصؿ إلييا البحث الحالي تفيد الباحثيف كالميتميف  -ّ

ؿ تزكيدىـ بالمعمكمات كالمؤشرات التي تساعدىـ في إجراء الدراسات كاألجيزة األمنية مف خبل
العممية اليادفة إلى تنمية كعي الطمبة مف المخاطر كالتيديدات المخمة باألمف العاـ، تمكنيـ 
مف إجراء مزيدنا مف الدراسات كالبحكث المتخصصة في مجاالت تنمية الكعي المجتمعي 

 مبة.الشامؿ ألفراد المجتمع كمنيـ الط
 أىداف البحث:

ييدؼ البحث إلى تصميـ استراتيجية مقترحة لمشراكة بيف الجامعات كاألجيزة األمنية باليمف في 
 تنمية الكعي األمني لدل الطمبة في ضكء التجارب العالمية المعاصرة.

 منيجية البحث:
بيعة البحث استخدـ الباحث المنيج الكصفي بأنكاعو المسحي كالكثائقي كالتطكيرم  كنظرنا لط

كأىدافو تـ اختيار عينة مقصكدة مف الخبراء األكاديمييف المتخصصيف في الجامعات كالكميات األمنية 
باليمف، ككذلؾ القيادات المسؤكلة مف الجامعات كاألجيزة األمنية التي تتميز بالخبرة كالممارسة 

كالمعمكمات، ثـ تصميـ أداة ( فردنا لجمع البيانات ْٖالطكيمة في مكضكع البحث  حيث بمغ عددىا )
البحث التي تمثمت في استبانة لمعرفة مؤشرات التحميؿ البيئي لمشراكة بيف الجامعات كاألجيزة 
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األمنية، كقد استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة لتحميؿ البيانات باستخداـ الحقيبة 
 ( .Spssاإلحصائية )

 حدود البحث: 
لمشراكة بيف الجامعات كاألجيزة األمنية باليمف في تنمية الكعي األمني  تصميـ استراتيجية مقترحة

لدل الطمبة في ضكء التجارب العالمية المعاصرة كقد تـ تنفيذ البحث الحالي خبلؿ العاـ الجامعي 
 ـ.ََِِ/َُِٗ

 دراسات سابقة: 
حيث  ،كع البحثىناؾ العديد مف الدراسات السابقة ذات العبلقة المباشرة كغير المباشرة بمكض 

 .األقدـ إلى األحدثمف  كاجنبيودراسات محمية كعربية  إلىتـ تقسيميا 
 ىيكمية البحث:

 الفصؿ األكؿ: اإلطار العاـ لمبحث كدراسات سابقة .
 الفصؿ الثاني: المنطمقات النظرية لبلستراتيجية كالشراكة .

 الثالث: المنطمقات النظرية لمكعي األمني المعاصر كالجامعات كاألجيزة األمنية اليمنية. الفصؿ
 اليمنية . األمنية كاألجيزةالفصؿ الرابع: كاقع الشراكة بيف الجامعات 
جراءاتو .  الفصؿ الخامس: منيجية البحث كا 
 الفصؿ السادس: عرض النتائج كمناقشتيا.

 : النتائج:أولً 
نظرية عف الكعي األمني في المجتمعات المعاصرة، ككذلؾ الشراكة بيف الجامعات  تقديـ معرفة-ُ

كاألجيزة األمنية، كبعض تجاربيا المعاصرة، كبما يساعد الباحثيف كالميتميف كالقيادات المسؤكلة 
 عف الكعي األمني كاالستفادة منيا في كافة مجاالت اىتماماتيـ.

عينة البحث نحك مؤشرات تحميؿ البيئة الداخمية بدرجة عالية  إذ ارتفاع مستكل مكافقة آراء أفراد -ِ
( مف إجمالي عدد أفراد عينة البحث المشاركيف ِٕ،ِ-ّٗ،ِتراكحت نسبة المكافقة اإلجمالية بيف)

( مف إجمالي االستجابات لجميع مجاالت ُٔ،ِ-َٓ،ِفي البحث، كبمتكسط حسابي تراكح بيف )
 أداة البحث.

افقة آراء أفراد عينة البحث نحك مؤشرات تحميؿ البيئة الخارجية كتراكحت ارتفاع مستكل مك -ّ
( مف ُٖ،ِ-ِٗ،ِعالية(  إذ تراكحت نسبة المكافقة اإلجمالية بيف) -بدرجة بيف )متكسطة

-ٕٓ،ِإجمالي عدد أفراد عينة البحث المشاركيف في البحث، كبمتكسط حسابي تراكح بيف )
 ع مجاالت أداة البحث. ( مف إجمالي االستجابات لجمئَ،ِ

التكصؿ إلى تصميـ استراتيجية مقترحة لمشراكة بيف الجامعات كاألجيزة األمنية في تنمية الكعي -ْ
 األمني لدل الطمبة، كذلؾ كاآلتي:

( مبررنا، ِّالمنطمقات كاألطر المرجعية لبلستراتيجية: كاحتكت عمى ) :نتائج المرحمة األكلى -
 ( إطارات مرجعية.َُك)
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مؤشرات التحميؿ البيئي لبلستراتيجية: كبمغ عدد مؤشرات التحميؿ لمبيئة  :المرحمة الثانية نتائج -
( مؤشرنا لنقاط الضعؼ، كما بمغ عدد ُٔ( مؤشرات لنقاط القكة، ك)ٗ( مؤشرنا، منيا)ِٓالداخمية )

 لمتيديدات.(مؤشرات َُ( مؤشرات لمفرص المتاحة، ك)ٖ)مؤشرنا، منيا(ُٖمؤشرات البيئة الخارجية)
 تمثمت بالخيار االستراتيجي التطكيرم لمشراكة في تنمية الكعي األمني لدل الطمبة. :نتائج المرحمة الثالثة -
صياغات التكجيات االستراتيجية لمشراكة بيف الجامعات كاألجيزة األمنية  :نتائج المرحمة الرابعة -

رؤية استراتيجية الشراكة ( تكجيات مكزعة كاآلتي: ٔفي اليمف: حيث بمغ عدد التكجيات)
( قيـ، كالغايات االستراتيجية لمشراكة كبمغ 7كرسالتيا، كالقيـ االستراتيجية لمشراكة كبمغ عددىا)

( ىدفنا، كاألىداؼ االستراتيجية 11(غايات، كاألىداؼ االستراتيجية العامة كبمغ عددىا)5عددىا)
 ( ىدفنا.24الفرعية كبمغ عددىا)

تصميـ خطط برامج كمشاريع استراتيجية الشراكة المقترحة: كاحتكت عمى  :نتائج المرحمة الخامسة -
ا، كالمشاريع االستراتيجية كبمغ عددىا)52البرامج االستراتيجية البالغ عددىا)  مشركعنا.(218(برنامجن

( خطط ّالخطة التنفيذية الزمنية لبلستراتيجية المقترحة: كاحتكت عمى) :نتائج المرحمة السادسة -
 رة المدل، كمتكسطة المدل، كطكيمة المدل.زمنية قصي

 خطط إدارة االستراتيجية المقترحة كتنفيذىا: كاحتكت عمى ثبلثة خطط ىي:: نتائج المرحمة السابعة -
( سياسةن 15خطة المراجعة كاإلشراؼ كالتنفيذ: كاحتكت عمى السياسات كاألنشطة كبمغ عددىا)-ُ

 كسيمةن كأداةن.( 14كنشاطنا، كالكسائؿ كاألدكات كبمغ عددىا)
( سياسة كنشاطنا، 15خطة الرقابة كالتقكيـ: كاحتكت عمى السياسات كاألنشطة كبمغ عددىا)-ِ

 ( كسيمةن كأداةن.22كالكسائؿ كاألدكات كبمغ عددىا)
 ( متطمبنا.41خطة المتطمبات: كبمغ عدد المتطمبات)-ّ
أىداؼ، كاحتكت عمى ( 8خطة التنبؤ)الطكارم( بالمشكبلت: كبمغ عدد مجاالت المشكمة )-ْ

 ( أسمكبنا.ُٔ( مشكمة، كأساليب معالجتيا كبمغت)14عدد)
 التوصيات:: ثانياً 

في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، يكصي الباحث بضركرة القياـ باإلجراءات التنفيذية التي 
ت كاألجيزة األمنية يمكف أف تؤدم إلى ترسيخ الرؤية في تنفيذ االستراتيجية المقترحة لمشراكة بيف الجامعا

في تنمية الكعي األمني لمطمبة، كاالىتماـ بتطكيرىا كتنمية المعارؼ كالقدرات كالميارات لمقائميف عمييا، 
 كذلؾ مف خبلؿ القياـ باآلتي:

تشكيؿ لجنة عميا متخصصة مف القيادات في كزارات التعميـ العالي كالبحث العممي كالداخمية كاإلعبلـ،  -ُ
كالتخطيط كالتعاكف الدكلي، كالمجمس األعمى لتخطيط التعميـ، كمراكز البحكث المتخصصة في كالثقافة، 

( مف عمداء الكميات المتخصصة في 2الجامعات كاألجيزة األمنية، كمشركع تطكير التعميـ العالي، كعدد)
التنمية ( مف األكاديمييف المتخصصيف في 4( مف عمداء الكميات األمنية، كعدد)2الجامعات، كعدد)

إعداد التصكرات  -( مف القيادات األمنية العميا لمقياـ باإلجراءات اآلتية: 2كالتكعية األمنية، كعدد)
الخاصة لمخطكات التنفيذية التي تؤدم إلى تطبيؽ االستراتيجية المقترحة في الجامعات كاألجيزة األمنية 

يتناسب مع إمكانياتيا المادية كالبشرية  بعمـك المحافظات اليمنية كترسيخيا في مياميا المحددة، كبما
 المتاحة في مرحمة أكلية.
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إعداد السياسات كالمقترحات التي مف شأنيا أف تؤدم إلى تطبيؽ االستراتيجية المقترحة كفقنا لخطة -
 كأكلكيات الجامعات كاألجيزة األمنية.

قرار معايير مراجعة اليياكؿ التنظيمية لمجامعات كاألجيزة ا- عادة تصميميا كفقنا إعداد كا  قرارىا كا  ألمنية كا 
لبرامج كمشاريع الشراكة في تنمية الكعي األمني لمطمبة، كبما يضمف مككنات إدارية متخصصة في 

 ضكء االستراتيجية المقترحة بالبحث الحالي.
استراتيجية  اقتراح التشريعات كالمكائح كالنظـ القانكنية التي تمـز جميع الجامعات كاألجيزة األمنية بتنفيذ-

قرارىا بما ينعكس في تكسيع مبدأ  الشراكة في تنمية الكعي األمني لمطمبة في مختمؼ مككناتيا اإلدارية، كا 
 الشراكة المجتمعية كاالستقبللية كترسيخيا، بحسب ما ىك محدد في االستراتيجية المقترحة.

مني بيف الجامعات كاألجيزة األمنية إعداد الرؤل كالدراسات الخاصة بترسيخ الشراكة في تنمية الكعي األ-
كالمنظمات المحمية كالعربية كاألجنبية المتخصصة، كتنفيذىا كالقياـ بتسكيؽ نتائج تمؾ الرؤل كالدراسات، 

 كبما يضمف تكفير الدعـ المادم كالمعنكم لتحقيؽ أىداؼ االستراتيجية المقترحة.
يزة األمنية في كؿ محافظة تتككف مف المككنات تشكيؿ لجاف عممية متخصصة عمى مستكل الجامعات كاألج-ِ

 (، كذلؾ لمقياـ بما يأتي:ُالممثمة في الجيات كالمؤسسات المحددة في المجنة العميا المكضحة في الفقرة)
مراجعة االستراتيجية المقترحة كتحميميا كالعمؿ عمى تطكيرىا كتييئتيا، بما يؤدم إلى مبلءمتيا مع -

األمنية في المحافظات كفقنا إلمكانياتيا المالية كالبشرية المتاحة كالنتائج التي ظركؼ الجامعات كاألجيزة 
 تكصمت إلييا المجنة العميا.

عداد البرامج كالخطط الخاصة بالدراسات العميا في الجامعات - التنسيؽ في فتح التخصصات العممية كا 
تدريب المكارد البشرية في الجامعات الحككمية كالكميات األمنية بيدؼ إعداد برامج أكاديمية لمطمبة ك 
 كاألجيزة األمنية في عمـك المحافظات كتنفيذ االستراتيجية المقترحة.

إعداد التصكرات التنفيذية اليادفة إلى دراسة البدء في عمميات تنفيذ استراتيجية الشراكة في تنمية الكعي -
المحافظات كمرحمة تجريبية بحسب  األمني لمطمبة، عمى إحدل الجامعات كاألجيزة األمنية في إحدل

 التصكرات التي أقرتيا المجنة العميا كالخطكات المحددة في االستراتيجية.
تصميـ البرامج التكعكية المحددة في متطمبات استراتيجية الشراكة المقترحة، بيدؼ تنمية كعي الطمبة -

دكر الشراكة في تنمية الكعي األمني كالعامميف مف القيادات كالمستفيديف الداخمييف كالخارجييف بأىمية 
 لمطمبة بيف الجامعات كاألجيزة األمنية كبحسب االستراتيجية المقترحة.

تنظيـ لقاءات دكرية بيف القيادات الجامعية كاألمنية كالشرائح المجتمعية الميتمة في الشراكة في تنمية -
 المقترحة.الكعي األمني لمطمبة بكصفيا محكر اىتماـ االستراتيجية 

العمؿ عمى تعزيز ثقافة المجتمع المحيط بالجامعات كاألجيزة األمنية كتشجيعيا عمى المشاركة في عممية تنفيذ -
تاحة الفرص لئلبداع كاالبتكار لدل جميع أفراد المجتمع.  الشراكة بينيا في تنمية الكعي األمني لمطمبة، كا 

لشراكة بيف الجامعات كاألجيزة األمنية لتنمية الكعي األمني إعداد معايير الختيار القيادات كالعامميف في ا-
 لدل الطمبة كفقان لخطط كبرامج كمشاريع االستراتيجية المقترحة. 
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 ص رسالُ دكتىراهـملخ

 انتــضٔيش ٔانتـضييـــف

 كلًُ احلقىق واالقتصاد والعلىو االجتناعًُمقدمُ إىل 
 املغرب -طنجُ -جامعُ عبداملالم الشعدٍ 

 ُــد اخلًبــرٍ سعًـــالباحث / شل
 مشكمة الدراسة:

تزكير لمكثائؽ كالمستندات كتزييؼ العممة يفقد الثقة في التعامؿ مع الجيات التي تصدر مثؿ ال
 ،كانت كرقية أك معدنية ألنيا تضرب الدكلة في اقتصادىا كسيادتيا سكاءن ىذه المستندات كالكثائؽ، 

كصحة كثائقيا كعممتيا  ع ىذه الدكلة التي اخترقت مصداقيةكتفقد الدكؿ األخرل الثقة في التعامؿ م
، ككذا كغيرىا مف جكازات سفر كبطاقات ىكية كعقكد زكاج كرخص قيادة مركبات كشيادات جامعية

حيث يسحب معو جرائـ أخرل، كتجارة السبلح  ،لفساد االقتصاد في ىذا البمد تزييؼ عممتيا كمقدمة
كالمخدرات كغسؿ األمكاؿ كاإلتجار بالبشر كزيادة انتشار ظاىرة الرشكة كالفساد المالي كاإلدارم، مما 
يدفع بالمشرع إلى تشديد عقكبة جرائـ التزكير كالتزييؼ كاعتبارىا مف جرائـ اإلرىاب في بعض الدكؿ، 

حتى في  ،كبات مع مصادرة المضبكطات كالحرماف مف بعض الحقكؽكحدد ليا الحد األقصى مف العق
 حالة الشركع في الجريمة قبؿ تنفيذىا.

  .محاربتياكتكمف اإلشكالية الرئيسية في كشؼ أساليب كطرؽ التزكير كالتزييؼ المتبعة ك 
 كتتفرع مف ىذه اإلشكالية الرئيسية عدة إشكاليات فرعية: 
 تكضيح الفرؽ بيف الكثيقة الرسمية كالعرفية؟ -
 طرؽ حماية الكثائؽ كالمستندات كالعمبلت مف التزكير كالتزييؼ؟ -
 ىؿ اإلجراءات القانكنية كافية لردع مرتكبي التزكير كالتزييؼ؟      -

 أىمية الدراسة:
التزكير ككيفية التعرؼ عمى طرؽ كأساليب  فيتكمف أىمية الدراسة في الجانب العممي كالعممي 

ككذا معرفة طرؽ الخمؼ  ،معرفة أسمكب كطريقة التزكير، ككيفية اكتشاؼ التزكير كأسمكب محاربتو
 كتحديد الفرؽ بيف التزكير كالتزييؼ مف الناحية الشكمية كالمكضكعية كالقانكنية. ،كاالصطناع كالتقميد

زييؼ لمعمبلت كأساليب كشؼ معرفة طرؽ الت فيكما تظير أىمية الدراسة مف الناحية العممية 
 حماية العمبلت كتأمينيا مف التزييؼ كمحاربة ىذه الجريمة. كأيضان  ،ىذه الطرؽ

كمدرس لمادة األدلة الجنائية كي ألـ كأطكر مداركي  تفيدنيأما مف الناحية العممية فيي 
 كمعمكماتي في جانب التزكير كالتزييؼ كانقميا إلى الطبلب المذيف أدرسيـ باليمف.
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 أىداف الدراسة: 
تيدؼ الدراسة عمى ضكء إشكاليتيا إلى تسميط الضكء عمى جرائـ التزكير لمكثائؽ الرسمية 

كطرؽ كأساليب التزكير، ككذا اتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمعرفة األسمكب المتبع في التزكير  ،كالعرفية
 ككشفو كمحاربتو.

تيدؼ الدراسة إلى كشؼ طرؽ كأساليب تزييؼ العممة كالتعرؼ عمى األساليب المتبعة في  كما
 كمدل إمكانية تأميف كحماية العمبلت مف التزييؼ، كتكضيح الفرؽ بيف التزكير كالتزييؼ.  ،التزييؼ

 منيجية الدراسة: 
كاالستقصاء  حيث لـ نكتفي بمنيجية الكصؼ ،نيج الكصفي التحميميماعتمدت الدراسة عمى ال

 لممعمكمات بؿ عممت إلى تحميؿ ىذا الكصؼ كاالستقصاء لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة.
 ة:ـــة الدراســــخطـ

وفي كل باب فصمين وفي  بابيناعتمدت في تقسيـ الدراسة عمى األسمكب الثنائي في التقسيـ مف 
 كل فصل مبحثين وفي كل مبحث مطمبين. 

بياف االرتباط الجدلي بيف الجريمة كاألدلة الجنائية، مف خبلؿ بياف مفيـك  :وتضمن الباب األول
التزكير في المحررات في الفصؿ األكؿ كفي الفصؿ الثاني تـ بياف األساليب التأمينية لحماية 

 المستندات.
األساليب كالطرؽ الحديثة لمكشؼ عمى التزكير لمكثائؽ كالمستندات  مف  :وتضمن الباب الثاني

ؿ بياف خطكات فحص الكثائؽ كالمستندات الكرقية المطبكعة في الفصؿ األكؿ، كفي الفصؿ خبل
 الثاني تـ بياف التزييؼ كطرقو كأساليب كشفو.

 سكؼ يتـ ذكر أىميا فيما يمي: كفي ختاـ ىذه الدراسة تكصؿ الباحث إلى بعض النتائج كالتكصيات
  : النتائج:أولً 
شأنيا شأف بقية الجرائـ جريمة قديمة، كبالتالي فإف التشريعات إف جريمة التزكير كالتزييؼ  -ُ

ان يتشريعنقصان ع بكؿ جكانبو مما سبب ك كعدـ إحاطة المكض ،العقابية التي نظمتيا تتسـ بالقمة
 قدر المستطاع. لوستغبلاسيؿ لضعاؼ النفكس 

ما التزييؼ فيككف أضركرة التفريؽ بيف التزكير كالتزييؼ، فالتزكير يككف لمكثائؽ كالمستندات،  -ِ
 كعدـ الخمط بيف المصطمحيف. ،لمعممة

حيث ترتكب بأم  ،تختمؼ جريمة التزييؼ كالتزكير مف حيث الكسيمة المستخدمة في ارتكابيا -ّ
 كسيمة لتغيير الحقيقة فبل يشترط كسيمة معينة.

ف كأ ،لمعقاب عمى التزكير كالتزييؼ أف يككف ىناؾ مشابية بيف الصحيح كغير الصحيح ييكف -ْ
 ينخدع بيا بعض فئات المجتمع عمى أنيا صحيحة.

كؼ عمى أنو المعيار معيار الضرر الناتج عف التزكير كالتزييؼ ال ينبغي أخذه في جميع الظر  -ٓ
ف الضرر ممكف أف يقع مباشرة أك الحقان، كيمكف أف يقع عمى األفراد أك عمى األكحد، حيث إ
 المجتمع ككؿ. 



    ّالتــصٓٔــــف التــصّٓس 
 مكازىـــ٘( )دزاضــ٘      
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رجاؿ األمف كتأييده ليـ في جيكدىـ عامبلن رئيسيان كحيكيان مف الكاضح أف تعاكف الجميكر مع  -ٔ
ح عمؿ رجاؿ األمف عمى درجة كبيرة مف الصعكبة، بفي نجاح ميمتو، كبدكف ىذه المعاكنة يص

كعمى ذلؾ فإف الجميكر تقع عمى عاتقو مسؤكلية ال يستياف بيا في معاكنة رجاؿ األمف كمدىـ 
 بالمعمكمات كاألدلة البلزمة.

 : التوصيات:ثانياً 
إف الخبرة المكتسبة مف األقدمية في العمؿ فقط كدكف استنادىا لمعمـ كالمعرفة تفقد الخبرة حكمة  -ُ

كتصبح ال معنى ليا، بؿ أف الخبرة كحدىا بدكف عمـ يعززىا تككف مصدران لمخطأ  ،إصدار القرار
بجانب خبرة الممارسة  بضركرة التأىيؿ العممي كالمعرفي :كستاران يخفي العجز، لذلؾ يكصي الباحث

 العممية التي تعتمد عمى اتباع منيج شامؿ لمفحص الفني لينتقؿ الخبراء إلى مستكل العمماء.

يبدأ الفحص الفني ألم مستند مكضكع بحث بالعيف المجردة ثـ بالعدسات المكبرة ثـ بالعدسات  -ِ
لمبلحظة أجزاء كجيان كذلؾ ، -مباشر، نافذ، مائؿ –المزدكجة باستخداـ الضكء العادم المنظكر 

كبات كالمكبرة كالميكركسعد ذلؾ يتـ الفحص بالميكركسككبات كظيران كمككناتيا األساسية، ثـ ب
المقارنة، كتسجيؿ المبلحظات ثـ يتـ الفحص باألشعة تحت الحمراء كاألشعة فكؽ البنفسجية، 

أساليب المحك  كذلؾ لمبلحظة أم تغيرات في أحبار الكتابة أك أحبار الطباعة كتبياف بعض
الكيمائي، أك المحك اآللي أك الطمس أك اإلضافة أك اإلعادة أك أم تغيير يمكف مبلحظتو أك 
التعرؼ عميو بجسـ المستند مع الكضع في االعتبار العبلقة الترابطية فيما بيف المحتكل الكتابي 

 كمككناتو مف ألفاظ كأرقاـ كعبارات كبيانات كتكقيعات أك بصمات أصابع.

رة أف يتـ استحداث قامكس مصنؼ عممي يتضمف مفاىيـ كمعاني كمصطمحات عصرية ضرك  -ّ
عف الجريمة تصمح لمتخزيف عمى الحاسب اآللي، كأف يقـك بجمع ىذه المعمكمات الجنائية 

حيف يتـ تخزينيا عمى الحاسب اآللي، األمر لذم يمكف  ،أخصائيكف كخبراء في عمـ الجريمة
عمكمات الجنائية المسجمة البلزمة في مكاجية كؿ حدث بدالن مف سرعة كدقة كصحة تقديـ الم

 مف نظاـ التسجيؿ الجنائي الحالي الذم ال يستكعب المتغيرات العصرية في مجاؿ الجريمة.

مف الضركرم التركيز عمى األساليب التأمينية المختمفة لحماية المستندات ضد عمميات التزييؼ  -ْ
ية المرئية، نظران ألىميتيا القصكل لممتعامميف بتمؾ كالتزكير مع تحديد األساليب التأمين

المستندات، باإلضافة إلى األساليب التأمينية غير المرئية كالتي تيـ الفنييف كالمتخصصيف مع 
كذلؾ لحماية  ،اختيار األسمكب التأميني المناسب مف األساليب التأمينية التي ذكرناىا تفصيبلن 

 الفعمية. المستند كدكرتو المستندية كقيمتو

لمتركيز عمى كيفية بشكؿ مستمر برامج إعبلمية كدكرات تكعية لممكاطنيف  تخصيصضركرة  -ٓ
جكات الخطيرة التي قد تكقعيـ في التعامؿ بالمستندات كالحرص في المعامبلت العامة لسد الف

التزكير كالنصب، كأف يتصرؼ الفرد في جميع تعامبلتو مع اآلخريف تصرؼ الحريص عمى  فخ
 الخاص كعمى الماؿ العاـ.مالو 
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