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 : ملخص

 وؾُلت باٖخباٍع، اؾخثىاج  ةحغاء٦ خخُاَ الا  الخبـ ٖلى الجىاثُت ال٣ىاهحن ؤٚلب جىو

 الجىاثُت الجغاثم مً حٍغمت في ؤمامه اإلاازل اإلاتهم وي٘ مً الخد٤ُ٣ ٢اض ي جم٨ً ٢اهىهُت

ً ب مً إلاىٗه وطل٪ اإلاا٢ذ، الخبـ َع  الكهىص، قهاصة ٖلى الخإزحر ؤو الجٍغمت بإصلت الخاٖل

 للمتهم اإلاا٢ذ الخبـ ٩ًىن  و٢ض الجٍغمت، اعج٩اب مً الٛايب اإلاجخم٘ قٗىع  وإلعياء

 ؾلُت ؤن بال مىه؛ اإلاجخم٘ مً ٞغص ؤي ؤو مىه اؾغجه ؤو ٖلُه اإلاجنى اهخ٣ام مً له خماًت

 َظٍ ومً اإلاتهمحن، بصخو جخٗل٤ الؾخثىاءاث جسً٘ للمتهمحن اإلاا٢ذ الخبـ في الخد٤ُ٣

 الضازلى ال٣اهىن  ب٣ىاٖض م٣غع  َى ما ومجها الضولى، ال٣اهىن  ب٣ىاٖض م٣غع  َى ما الاؾخثىاءاث

 .للضو٫ 

ٟا٫ ؛الضبلىماؾُت الخهاهت ؛خخُاَ الا  الخبـكلمطث مفيطتحُت:   ؛ن الصخُٟى  ؛ألَا

 .ن ؛ الضبلىماؾُى -ال٣ًاة ؛ن البرإلااهُى 

Summary: 

Most criminal laws provide for preventive detention as an 

exceptional measure, as a legal means that enables the investigating judge 

to place the accused before him in a criminal crime in temporary 

detention, in order to prevent him from tampering with evidence of crime 

or influencing the testimony of witnesses, and to satisfy the angry 

community’s feeling of committing The crime, and the temporary 

incarceration of the accused may be to protect him from the revenge of 
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the victim or his family from him or any member of society from him; 

however, the authority to investigate the temporary detention of the 

accused is subject to exceptions related to the person of the accused, and 

from these exceptions what is prescribed by the rules of international law, 

including what is Determined by the rules of internal law of states.  

Keywords: Preventive detention; diplomatic immunity; children; 

journalists; parliamentarians; judges; diplomats. 

 ملدمت:

اث الجىاثُت التي جخسظ يض اإلاتهمحن ازىاء حغاءٌٗض الخبـ الاخخُاَ  مً ؤزُغ ؤلا 

م مً ب٢غاٍع وجىُٓمه بىهىم حكَغُٗت  في ٚالبُت صو٫ الخد٤ُ٣ مٗهم ومدا٦متهم بالٚغ

م مً ٦ثرة ال٨خاباث ال٣اهىهُت التى جىاولذ َظا ؤلا ؛ الٗالم مً خُث الكغوٍ  حغاءوبالٚغ

ُت، وبًٗها جىاو٫ ؤزغ الخبـ الا  اإلاباصيء الضؾخىعٍت ٖلى  خخُاَ ؤلاحغاثُت واإلاىيٖى

، والبٌٗ آلازغ خخُاَ الخا٦مت لخ٣ى١ ؤلاوؿان، وبًٗها جىاو٫ الىؾاثل البضًلت للخبـ الا 

ٌ ًٖ ألايغاع اإلاترجبت ٖلى الخبـ الا  ؛ بال ؤن ؤٚلب ال٨خاباث خخُاَ جُغ١ لخ٣ٍغغ الخٍٗى

الخهاهت ال٣اهىهُت الصخهُت يض الخبـ  ،خخُاَ ال٣اهىهُت في مجا٫ الخبـ الا 

 ، ومً حكملهم َظٍ الخهاهت.خخُاَ الا 

جغح٘ ؤَمُت البدث بلى جىاو٫ الخهاهت ال٣اهىهُت اإلا٣غعة لبٌٗ  أهمُت البحث:

بل وحؿلبها ججاٍ مً  ، والتى ج٨بل ؾلُت ٢اض ي الخد٤ُ٣خخُاَ الاشخام يض الخبـ الا 

ًخدهً بها، ٦ما جغح٘ ؤَمُخه في ؤهه صعاؾت جٟهُلُت م٣اعهت في مىيٕى َظٍ الخهاهت 

 حكمل ؤعب٘ صو٫ جمثل ؤٚلب الاججاَاث ال٣اهىهُت الؿاثضة في الٗالم.

ًداو٫ البدث ؤلاحابت ٖلى ٖضة حؿائالث جخٗل٤ بمً َم ألاشخام  إغكطلُت البحث:

حؿدىض  ، وألاؾاؽ ال٣اهىوى الظي!؟خخُاَ التى جخمخ٘ بالخهاهت ال٣اهىهُت يض الخبـ الا 

٘ الخهاهت ًٖ بٌٗ َاالء خخُاَ الخهاهت ال٣اهىهُت يض الخبـ الا  بلُه ؟، و٦ُُٟت ٞع

 الاشخام وفي ؤي خاالث حؿ٣ِ جل٪ الخهاهت؟!

كمل الٟئاث التى حمُالب مخخالُت  زمؿتاإلحابت ًٖ َظٍ الدؿائالث في ب ٣ىموؾى

ىدهغ َاالء  ،٢ىاٖض حىاثُت زانتوالاجٟا٢ُاث الضولُت  ٢غعث لها الدكَغٗاث الجىاثُت ٍو

ٟا٫ والصخُٟىن وعحا٫ ال٣ًاء وؤًٖاء البرإلاان  :في زمـ ٞئاث َمألاشخام  ألَا

 والضبلىماؾُىن.



 
 "ملطرهت دراضت" لألشخطص الجىطئُت والحصطهت لاتحيُطيى الحبظ

 

  

 ويبُػيه اللطهىهُت تحيُطي مطهُت الحبظ لا : املطلب جمهُدي

ا مؿاًؾا بدٍغت اإلاتهمحن في بحغاءمً ازُغ  خخُاَ ٌٗخبر الخبـ الا  اث الخد٤ُ٣، وؤ٦ثَر

الؼمً، و٢ض اَخم ال٣ٟه الجىاج  الجغاثم الجىاثُت، ٞاإلاتهم بىاء ٖلُه حؿلب خٍغخه ٞترة مً 

إلاؿاؾه بٗضص مً اإلاباصيء  خخُاَ والدكَغٗاث الجىاثُت اإلاسخلٟت بدىُٓم مىيٕى الخبـ الا 

الضؾخىعٍت اإلاؿخ٣غة في يمحر الٗالم مجها ؤن اإلاتهم بغيء ختى جثبذ بصاهخه، وما ًدمله 

ًمخض ألؾغجه، مً ؤطي للمدبىؽ اخخُاَُا ال ٣ً٘ ٖلى شخهه ٣ِٞ بل  خخُاَ الخبـ الا 

ا مً اإلاباصيء الضؾخىعٍت، وؾىداو٫ في َظا اإلاُلب الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الخبـ  حَر ٚو

، واإلابرعاث ال٣اهىهُت وال٣ٟهُت خخُاَ ، وزهاثهه والخ٠ُُ٨ ال٣اهىوى للخبـ الا خخُاَ الا 

 .خخُاَ ، والخاالث ال٣اهىهُت للخبـ الا خخُاَ للخبـ الا 

 لاتحيُطي مفهىم الحبظ : الفزع ألاول 

ٗالم في حؿمُخه  ٗاث ال ه مهُلح الخبـ الاخخُاَ ، ٞ ؛ازخلٟذ حكَغ مجها مً ؤَل٤ ُٖل

خ٣ا٫  ل٤ ٖلُه مهُلح الخى٠ُ٢ الاخخُاَ ، ومجها مً هٓمه جدذ مؿمى الٖا ومجها مً َؤ

ٝ الخدٟٓى. ٍ ؤلا٣ًا ـ اإلاا٢ذ، ومجها مً ؾما ه جدذ ٖىىان الخب  اإلاا٢ذ، ومجها مً قٖغ

في ُٚاب  خخُاَ : وي٘ ال٣ٟه ٖضص مً الخٍٗغٟاث للخبـ الا لاتحيُطي ٌػزف الحبظ 

ه اث الخد٤ُ٣ الجىاج  بحغاءمً  بحغاءبإهه:" َى  وحىص حٍٗغ٠ حكَغعى له، ٞمجها مً ٖٞغ

خًمً ؤمغً  ا إلاضًغ السجً ب٣بى٫ اإلاتهم وخبؿه به، ًهضع ًٖ مً مىده اإلاكٕغ َظا الخ٤ ٍو

ب٣ى مدبىًؾ  ٍيخهي بما باإلٞغاج ًٖ ؛ و ؿب ْغوٝ ٧ل صٖىي ا مضة ٢ض جُى٫ ؤو ج٣هغ خٍو

اإلاتهم ؤزىاء الخد٤ُ٣ الابخضاج  ؤو ؤزىاء اإلادا٦مت، بهضوع خ٨م في الضٖىي ببراءة اإلاتهم ؤو 

اث الاخخُاَُت التي جخسظَا حغاءمً ؤلا  بحغاء٦ما ٖٝغ بإهه:" ، (1)بال٣ٗىبت وبضء جىُٟظَا"

خه لٟترة مُٗىت ًدضصَا ال٣اهىن ًٖ  ؾلُت الخد٤ُ٣ يض اإلاتهم بم٣خًاَا ًخم ؾلب خٍغ

ٍَغ٤ اًضاٖه في بخضي اإلايكأث ال٣ٗابُت ازىاء هٓغا الضٖىي الجىاثُت ؤو حؼء مجها ؤو نضوع 

ٝغ بإهه:" وؾُلت ب٦غاٍ جخًمً بًضإ الصخو ، (2)الخ٨م الجهاج  في التهمت اإلايؿىبت بلُه" ٖو

                                                             
: قغح ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت في حم٘ الاؾخضالالث والخد٤ُ٣ الابخضاج ، محمد غبد اللطُف فزجعاح٘:  -(1)

 .364، م2010، 2ٍ. ، ص. ن

٣ًا ألزغ الخٗضًالث، صاع الجهًت الٗغبُت،  غبد الزؤوف مهدي: -(2) قغح ال٣ىاٖض الٗامت لئلحغاءاث الجىاثُت ٞو

 .369، م2000
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ه حاهب آزغ بإهه:" (1)في السجً لخحن الٟهل في مىيٕى الضٖىي اإلاىحهت يضٍ" ٞغ َى ، ٖو

خبـ اإلاتهم زال٫ ٞترة الخد٤ُ٣ الابخضاج  ٧لها ؤو بًٗها ؤو بلى ؤن جيخهي بهضوع خ٨م جهاج  

ٗٝغ ٦ظل٪ بإهه:" حجؼ ما٢ذ لخٍغت اإلاكخ٩ى ٖلُه جإمغ به ؾلُت ٢ًاثُت (2)في اإلاىيٕى  ؛ َو

٤ يىابِ خضصَا   بحغاءَى  ؤي ال٣اهىن،مسخهت إلاضة مدضصة ج٣خًحها مهلخت الخد٤ُ٣ ٞو

اخخُاَ  وجضبحر اختراػي ًهضع بإمغ الجهت ال٣ًاثُت اإلاسخهت بمىحب مظ٦غة حؿمى )مظ٦غة 

الخى٠ُ٢( ًىي٘ بمىحبها اإلاكخ٩ى ٖلُه في الدجؼ للمضة اإلاُٗىت في ال٣اهىن وبمٗؼ٫ ًٖ 

ه حاهب آزغ بإهه:" ؾلب خٍغت اإلاتهم مضة مدضصة م(3)ألاشخام اإلاد٩ىم ٖلحهم" ٞغ ً ؛ ٖو

ىو  ٣ا لًىابِ وقغوٍ ٣ًغعَا ال٣اهىن ٍو الؼمً ج٣ًحها مهلخت الخد٤ُ٣ وم٣خًُاجه ٞو

دضص مضجه والؿلُت التي جسخو به"  .(4)ٖلحها بض٢ت ٍو

والبحن مً الخٍٗغٟاث الؿاب٣ت التي ٢ُلذ لبُان ماَُت الخبـ الاخخُاَ  وبن ازخلٟذ  

غة  بحغاءًمىن، ٞهى مً خُث الترا٦ُب اللُٟٓت بال ؤجها حمُٗا جخ٤ٟ مً خُث اإلا حَى

؛ و٢ض  ٣ًا للًىابِ التي خضصَا اإلاكٕغ خه ٞو خغمان اإلاتهم باعج٩اب حٍغمت بُٗجها مً خٍغ

ازخل٠ ال٣ٟه خى٫ مهُلح الخبـ الاخخُاَ ، ٞالبٌٗ ًغي يغوعة اؾدبضا٫ مهُلح 

 :ح لٗضص مً ألاؾباب جخمثل في آلا خخُاَ الخبـ الاخخُاَ  بالخى٠ُ٢ ؤو الى٠٢ الا 

ون٠ الخبـ ًُل٤ ٖىضما ٩ًىن َىا٥ ٣ٖىبت، ٞهى ًدمل في َُاجه مٗنى ؤلاصاهت  -1

م ؤهه  م ٖضم زبىتها، ومٗنى ال٣ٗىبت ٚع بىن٠  حغاءجدٟٓى لظل٪ ًًٟل ون٠ ؤلا  بحغاءٚع

 آزغ ٧الخى٠ُ٢ وطل٪ ختى ال ًلخبـ م٘ الخبـ ٣ٗ٦ىبت.

لٟغوؿُت، حٗبحر الخبـ الاخخُاَ  صزل ل٩اٞت ال٣ىاهحن آلازظة ًٖ الدكَغٗاث ا -2

واإلاكٕغ الٟغوس ي هٟؿه ٖض٫ ًٖ اؾخسضام مهُلح الخبـ الاخخُاَ  بلى اؾخسضام 
                                                             

(1) - V: Roger Merle: Traité de droit criminel, tome 1 : Problèmes généraux de la 

science criminelle. Droit pénal général, 7e éd, (France) Hardcover,    Décembre, 

    , p. 369. 

(2) -Charles (Raymond). Liberté et détention. Commentaire de la loi du 17 juillet 

1970, première et deuxième partie, Paris, Librairie du Journal des notaires et des 

avocats, 1972, p.7. 

م ًىضف الجىطب : -(3) بحغاءاث ويماهاث الخى٠ُ٢ صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ماحؿخحر، حامٗت الكغ١  فالح كٍز

 .10، م2018ألاوؾِ، ألاعصن، 

، مغ٦ؼ ال٨خاب الجامعى، حامٗت خلىان، 4الجىضي في قغح ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت، ٍ. تحطنى الجىدي: -(4)

 .731، م2004



 
 "ملطرهت دراضت" لألشخطص الجىطئُت والحصطهت لاتحيُطيى الحبظ

 

  

 مهُلح الخبـ اإلاا٢ذ.

الاجٟا٢ُاث الضولُت الٗضًضة اؾخسضمذ ٧لمت الخى٠ُ٢ ؤو الى٠٢ بضال مً الخبـ  -3

، والٗهض 1950الاخخُاَ  ومجها ههىم الاجٟا٢ُت آلاوعبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان الهاصعة ٖام 

 . 1966للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت الهاصع ٖام الضولى 

جدٟٓى ٞمً ألاًٞل ألازظ بمهُلح ؤلا٣ًاٝ  بحغاءالخبـ الاخخُاَ  َى  -4

 .(1)ما٢ذ جدٟٓى ًغجبِ بٟترة ػمىُت مدضصة. بحغاءالخدٟٓى ألهه 

 الفزع الثطو : جكُُف وخصطئص الحبظ لاتحيُطي 

الاخخُاَ  ؾلُت ٢اهىهُت ٞغيتها الخبـ : ليكُُف اللطهىو  للحبظ لاتحيُطي اأوال: 

الًغوعة الاحخماُٖت، جسى٫ ل٣ط ي الخد٤ُ٣ اإلاؿاؽ بدٍغت ألاٞغاص، وخبؿهم ما٢خا إلاضة 

مدضوصة ٖلى طمت الخد٤ُ٣، اؾدىاص باليؿبت لصخو اإلاتهم الظي ًٟترى ُٞه البراءة بلى 

ي حمُ٘ بن الخبـ الاخخُاَ  َى هٓام و٢اج  مٗمى٫ به ف،خحن زبىث بصاهخه بد٨م ٢ًاج 

ذ ٖلُه ؤزُاء  ألاهٓمت ال٣ًاثُت اإلاٗانغة، خُث ٧اهذ له هخاثج اًجابُت، وؾلبُت ٦ما ٖٞغ

ٖملُت ماؾٟت سجلها الخاٍعش ال٣ًاج ، بٗض خحن مً الٓهغ في مجا٫ الخُب٤ُ الٗملي؛ بن 

الخبـ الاخخُاَ  َى هٓام جضبحري م٣غع في حمُ٘ الدكَغٗاث الجىاثُت، ؾً بٛغى خؿً 

ظا ما حٗله ؾحر الٗضالت،  ؛ (2)اؾخثىاج   بحغاءًلجإ بلى ال٣ًاء ٖىض الًغوعة اإلالخت َو

ٞاإلادبىؾحن اخخُاَُا َم اشخام لم جثبذ بصاهتهم و٢ض جٓهغ بغاءتهم ولظل٪ هجض ؤن 

الدكَغٗاث ٞغيذ الخبـ الاخخُاَ  في خاالث مدضصة مً ؤحل الىنى٫ للخ٣ُ٣ت، ؤو مى٘ 

ؤو َمـ ؤصلت ؤلاصاهت، ٦ما ؤهه ٢ض ٩ًىن إلعياء اإلاجنى  اإلاتهم مً الهغب ؤو الخإزحر ٖلى الكهىص

 .(3)ٖلُه، و٢ض ٩ًىن لخماًت اإلادبىؽ اخخُاَُا، ويماها لخىُٟظ خ٨م ؤلاصاهت خا٫ نضوعٍ

ًخطح مً حٍٗغ٠ الخبـ الاخخُاَ  ؤن َىا٥ : خصطئص الحبظ لاتحيُطي ثطهُط: 

 :ح آلاوالتي جخمثل في ٖضص مً الخهاثو التي جمحز الخبـ الاخخُاَ  

                                                             
الًماهاث الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت للخبـ الاخخُاَ  " صعاؾت م٣اعهت"، اإلا٨خب الجامعى  غٍزف محمد غمز: -(1)

ت، ٍ.  .14، 13، م2020، 1الخضًث، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .29، م2000الخبـ الاخخُاَ ، اليؿغ الظَبي للُباٖت، ال٣اَغة،  مجدي محب تحطفظ: -(2)

م ًىضف الجىطب  -(3)  .11، 10، مغح٘ ؾاب٤، مفالح كٍز
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م مً اجداصٍ في َبُٗخه م٘ ال٣ٗىباث  .1 الخبـ الاخخُاَ  لِـ ب٣ٗىبت بالٚغ

ت؛ طل٪ ؤهه لم ًهضع بٗض خ٨م باإلصاهت، وألانل اإلا٣غع ؤهه:" ال ٣ٖىبت بٛحر  الؿالبت للخٍغ

 خ٨م ٢ًاج  باإلصاهت".

 الخبـ الاخخُاَ  ُٞه حٛلُب إلاهلخت اإلاجخم٘ ٖلى مهلخت اإلاتهم. .2

ه ل٣اض ي الخد٤ُ٣ ولِؿذ  .3 الخبـ الاخخُاَ  له َاب٘ ج٣ضًغي ٞهى مؿإلت حىاٍػ

وحىبُت مٟغويت ٖلُه، ٞهى ًٟترى ج٣ضًغ اإلاد٤٣ ؤن مهلخت الخد٤ُ٣ ج٣خًُه مً حاهب 

اؾخثىاج  ٢ض ًغص ٖلى متهم بغيء، ُٞجضع به ؤال ًلجإ بلُه بال بطا لم ٨ًً  بحغاءوؤهه بىنٟه 

بػاء اإلاتهم، وج٤ًُ هُا٢ه في ؤي٤ُ الخضوص وبخاَخه  اث الاخخُاٍبحغاءله بضًل مً 

 .(1)الصخهُت. بًماهاث ٞٗالت لخماًت الخٍغت 

اث الاؾخضال٫ التي ٣ًىم بها مإمىع بحغاءمً  بحغاءالخبـ الاخخُاَ  لِـ  .4

م مً ؤن ؤعاء بحغاءمً  بحغاءالًبِ، بل َى  اث الخد٤ُ٣ فى الغؤي الٛالب مً ال٣ٟه، بالٚغ

 .(2)ٌؿتهضٝ جامحن ألاصلت مً الٗبث. اخخُاَ  بحغاءالبٌٗ جغاٍ جضبحر اختراػي ؤو 

 مبرراث الحبظ لاتحيُطي : الفزع الثطلث

ازخلٟذ آلاعاء في جدضًض مبرعاث الخبـ الاخخُاَ  ٣ُٞل ؤهه وؾُلت للخدٟٔ ٖلى 

جهٝغ الؿلُت ال٣ًاثُت ختى ٩ًىن مهضعا لالزباث بطا ؤن الٛغى مىه  اإلاتهم وحٗله جدذ

مى٘ جإزحر اإلاتهم في ألاصلت، وؤهه وؾُلت للضٞإ الاحخماعى بط ٣ًهض به خماًت اإلاجخم٘ مً ٖىصة 

اإلاتهم طاجه بلى الجٍغمت زانت بطا ٧ان ٖلى صعحت مُٗىت مً الخُىعة ؤو خماًت اإلاتهم مً 

لى طل٪ ٞةن الخبـ الاخخُاَ  حهضٝ بلى زالزت ؤٚغاى اهخ٣ام اإلاجنى ٖلُه ؤو ؤ ٢اعبه، ٖو

اث الالػمت ل٨ك٠ الخ٣ُ٣ت وجُب٤ُ ؾلُت الضولت حغاءعثِؿُت هي ازًإ اإلاتهم إلاسخل٠ ؤلا 

 .(3)في ال٣ٗاب ويمان جىُٟظ ال٣ٗىباث والى٢اًت الخانت

                                                             
، مدمض 596، 595، م1988قغح ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت، صاع الجهًت الٗغبُت،  محمىد هجُب تحطنى: -(1)

 .364ٖبض الل٠ُُ ٞغج، مغح٘ ؾاب٤، م

ك:عاح٘:  -(2) ظ غبد الجىاد غبد هللا بٍز ت الٟغصًت في يىء ؤزغ حٗضًالث  إدَر الخبـ الاخخُاَ  وخماًت الخٍغ

ت،   ، وما بٗضَا.49، م٢2008ىاهحن ؤلاحغاءاث الجىاثُت صعاؾت م٣اعهت، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

الخبـ الاخخُاَ  وؤلاٞغاج في يىء ال٣ٟه وال٣ًاء وؤخضر الخٗضًالث ال٣اهىهُت  مصطفى مجدي هزحه: -(3)

 .36، م2008، صاع مدمىص لليكغ والخىػَ٘،2007لؿىت  153و 2006لؿىت  145ع٢مى  لل٣اهىهحن

= 



 
 "ملطرهت دراضت" لألشخطص الجىطئُت والحصطهت لاتحيُطيى الحبظ

 

  

 
ً

اإلاؿاَمت اث الخد٤ُ٣ َى بحغاءالٛغى مً : اث اليحلُمإحزاء: جحلُم أهداف أوال

ت وحه الخ٤ في الضٖىي ًٖ ٍَغ٤  في جد٤ُ٣ الٗضالت وطل٪ مً زال٫ الىنى٫ بلى مٗٞغ

الخد٤٣ مً مضي و٢ٕى الجٍغمت وجىاٞغ ؤع٧اجها وحم٘ ألاصلت اإلاخٗل٣ت بها التي جُٟض وؿبتها بلى 

غاى الٗامت إل  الخد٤ُ٣  حغاءاإلاتهم، وال ٌكظ الخبـ الاخخُاَ  في اٚغايه ًٖ جل٪ ألٚا

، ٞهى (1)ال٤ًُ ٞهى حهضٝ بلى يمان مثى٫ اإلاتهم بحن ًض ؾلُت الخد٤ُ٣ ؤو اإلادا٦مت  بمٗىاٍ

الخد٤ُ٣، ألهه ًم٨ىه مً ؤن ًجض اإلاتهم في ؤي و٢ذ ٧لما اخخاج  بحغاءٌؿهل ٖلى اإلاد٤٣ 

ه ٖلى ش يء، وؤن ٢اٖضة ألانل في ؤلاوؿان  الخد٤ُ٣ بلى مىاحهخه ش يء ؤو بكهىص ؤو اَاٖل

البراءة ججض ؤ٢ص ي جُب٤ُ لها في مغخلت اإلادا٦مت خُث ًٟؿغ الك٪ إلاهلخت اإلاتهم، ؤما في 

يضٍ، ٦ما ؤن الخبـ الاخخُاَ  ًدُذ الٟغنت  مغخلت الخد٤ُ٣ الابخضاج  ٞةن الك٪ ًٟؿغ 

ابه للكهىص ؤو  لخد٤ُ٣ ٖاص٫ بط ٢ض ٩ًىن للمتهم جإزحر ٖلى خؿً ؾحر الخد٤ُ٣ ؾىاء بةَع

ا ٦ما ًدى٫ الخبـ الاخخُاَ  بحن جىاَىء اإلاتهم  ،(2)بمداولت الخضزل في ج٣اٍعغ الخبراء ؤو ٚحَر

ٞدبؿه اخخُاَُا ًدى٫ بحن اجها٫ اإلاتهم م٘ ٚحٍر مً اإلاتهمحن بما ًدُذ لهم جىُٓم صٞاٖهم، 

حٍر مً اإلاتهمحن  .(3)ٚو

ط: إرضطء الػػىر بطلػدالت: ًُ ًغي البٌٗ بإن مً مبرعاث الخبـ الاخخُاَ  بعياء  ثطه

=                                                             

( مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت الٟغوس ي بمىحب الخٗضًل الظي 144وهي اإلابرعاث التي وعصث في هو اإلااصة )

اإلااعر  1138-2002، جم حٗضًله بمىحب ال٣اهىن ع٢م 7/1970/ 17الهاصع في  70-64ؤصزل ٖلحها بال٣اهىن ع٢م 

9 /9 /2002. 

ى ما ههذ ٖلُه اإلااصة )  واإلاٗض٫ بال٣اهىن  1950لؿىت  150( مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت اإلاهغي ع٢م 134َو

 :ح . والتي جخمثل في آلا2006لؿىت  145

جب جىُٟظ الخ٨م ٞحها ٞىع نضوعٍ. .1 مت في خالت جلبـ، ٍو  بطا ٧اهذ الجٍغ

 الخكُت مً َغوب اإلاتهم. .2

ؤلايغاع بمهلخت الخد٤ُ٣ ؾىاء بالخإزحر ٖلى اإلاجني ٖلُه ؤو الكهىص ؤو الٗبث في ألاصلت ؤو ال٣غاثً زكُت  .3

 اإلااصًت ؤو بةحغاءاث اجٟا٢اث م٘ باقي الجىاة لخُٛحر الخ٣ُ٣ت ؤو َمـ مٗاإلاها.

مت. .4  جىقي ؤلازال٫ الجؿُم باألمً والىٓام الٗام الظي ٢ض ًترجب ٖلى حؿامت الجٍغ

مت حىاًت ؤو حىدت  ًجىػ خبـ اإلاتهم .5 اخخُاَُا بطا لم ٨ًً له مدل ب٢امت زابذ مٗغوٝ في مهغ و٧اهذ الجٍغ

 مٗا٢با ٖلحها بالخبـ.

 .19، م1999الخبـ الاخخُاَ  صعاؾت م٣اعهت، صاع الجهًت الٗغبُت،  إبزاهُم تحطمد يىططوي: -(1)

 .366، 365مغح٘ ؾاب٤، م محمد غبد اللطُف فزج، -(2)

 .625، 624، م1985الىؾُِ في ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت، صاع الجهًت الٗغبُت،  أتحمد فيحى ضزور: -(3)



  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض َكام
 

  

ُه بعياء لىٟـ  الكٗىع الٗام الظي نضم باعج٩اب اإلاجغم حٍغمخه، ه اإلاجنيٞو ، ٖلُه وطٍو

بال ؤن َظا اإلابرع ٢ض ًاصي بلى الخىؾ٘ في مجا٫ ؛ (1)وبث الُمإهِىت في هٟىؽ ؤٞغاص اإلاجخم٘

اء، وبهما ٩ًىن مً  الخبـ الاخخُاَ ، ٞاعياء الكٗىع الٗام ال ًيبغي مىاحهخه بدبـ ألابٍغ

ت الٟاٖل الخ٣ُ٣  للجٍغمت، وج٣ضًمه للمدا٦مت ل٩ى ًىا٫ حؼاء حٍغمخه، ٦ما ؤن  زال٫ مٗٞغ

ؽ ب٣ضع ٞى١ الغياء الظي ًخد٤٣ له خبـ بوؿان بغيء ؾُاصي بلى جإطي الكٗىع الٗام للىا

 .(2)ٖىض خبـ اإلاتهم اخخُاَُا

ط: تحمطًت املتهم:
ً
٢ُل ؤن الخبـ الاخخُاَ  حهضٝ بلى خماًت مغج٨ب الجٍغمت مً  ثطلث

عصوص ٞٗل اإلاجنى ٖلُه ؤو الٗامت، طل٪ ؤن الجٍغمت بما حؿببه مً ؤلم ويغع للمجنى ٖلُه ؤو 

ألٞغاص ٖاثلخه، وبما جمثله مً اهتها٥ لكٗىع ألاٞغاص باألمً ؾٝى جضٞٗهم بلى مداولت الاهخ٣ام 

إلاتهم اخخُاَُا ما ًدى٫ صون جد٤ُ٣ عصوص الٟٗل اإلاترجبت مً الجاوى، لظل٪ ٞةن في خبـ ا

ً ؤٖحن اإلاجنى ٖلُه  ٖلى اعج٩ابه لجٍغمخه، ٞدبـ اإلاتهم وابٗاصٍ ما٢خا ًٖ م٩ان الجٍغمت ٖو

ه ٢ض ٩ًىن ُٞه قٟاء إلاا في هٟىؾهم ؤو ٖلى ألا٢ل ٖضم جدض لكٗىعَم  غي البٌٗ (3)وطٍو ؛ ٍو

خباع الٗملى ال ًبرع خبـ اإلا تهم اخخُاَُا، ٞال ًجىػ مً ؤحل خماًخه الخا١ ؤن َظا الٖا

غ ٌٗنى ؤهه الىؾُلت الىخُضة لخماًت مً جدىم خىلهم قبهت  ألاطي به، ٦ما ؤن َظا الخبًر

ظا ٌٗنى ام٩ان جى٢ُ٘ َظا ؤلا  ٖلى ٧ل مً ًيؿب بلُه اعج٩اب حٍغمت  حغاءاعج٩اب الجٍغمت، َو

بًجاص الىؾاثل البضًلت لخماًت َاالء اؾدىاصا بلى َظا الخبًرغ، وال ًخهىع عجؼ الؿلُت ًٖ 

 .(4)اإلاتهمحن بٛحر ؤن جلخ٤ بهم ؤطي

غ الخبـ  رابًػط: ضمطن جىفُذ الػلىبت املحكىم بهط: اججه بٌٗ ال٣ٟه بلى جبًر

الاخخُاَ  بإن ًًمً جىُٟظ اإلاتهم لل٣ٗىبت اإلاد٩ىم بها ٖلُه، طل٪ ؤن اإلاتهم ٢ض ٌٗمض بلى 

الخ٨ٟحر في الهغب بطا ما ؤَل٤ ؾغاخه، زانت بطا ٧ان ًخى٢٘ ٣ٖىبت ٢اؾُت، وبظل٪ ٩ًىن 

                                                             
الخبـ الاخخُاَ  في يىء ؤخضر حٗضًالث ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت بكإن الخبـ  مجدي محب تحطفظ: -(1)

 وعاح٘: .20، م1995، ص. ن، 1995الاخخُاَ  ٖام 

Stefani (G) Levasseur (G) et Bouloc (B), precis procédure pénale dalloz, 18 éd, 

2001.no.714, p.634. 

 .20، مغح٘ ؾاب٤، مإبزاهُم تحطمد يىططوي  -(2)

، مغح٘ ؾاب٤، تحطنى الجىدي، 21، 20، مغح٘ ؾاب٤، ممجدي محب تحطفظعاح٘ في مًمىن طل٪:  -(3)

 .366، 365، مغح٘ ؾاب٤، ممحمد غبد اللطُف فزج، 716م

 .21مغح٘ ؾاب٤، م، إبزاهُم تحطمد يىططوي  -(4)



 
 "ملطرهت دراضت" لألشخطص الجىطئُت والحصطهت لاتحيُطيى الحبظ

 

  

؛ بال (1)ٞالث مً ال٣ٗاب خبـ اإلاتهم اخخُاَُا خ٤٣ ٞاثضة ٦بري جخمثل في مى٘ اإلاتهم مً ؤلا 

ؤن البٌٗ ًغي ؤن َظا اإلابرع ًدمل مٗنى اٞتراى زبىث التهمت ٖلى ٧ل مً ًدبـ 

اخخُاَُا، ٦ما ؤن ٞغنت َغوب اإلاتهم مً جىُٟظ ال٣ٗىبت ؤنبدذ يئُلت للٛاًت، وطل٪ 

ُٟتها  الَخمام الضو٫ باوكاء وخضاث مخسههت جىلى جىُٟظ الاخ٩ام ال٣ًاثُت الجىاثُت ْو

إلاجغمحن الهاعبحن، بياٞت بلى اهدكاع مٗاَضاث حؿلُم اإلاجغمحن بحن الضو٫ ايٟٗذ ح٣ٗب ا

 .(2)مً ٞغم اإلاجغمحن مً الهغوب مً جىُٟظ ما ًهضع ٖلحهم مً ؤخ٩ام

: بٌٗ خطمًطط: وضُلت للضغط غلى املتهم للحصىل غلى اغترافه بطرجكطب الجٍزمت

تراٝ  ال٣ٟه ًغي ؤهه ًم٨ً اؾخسضام الخبـ الاخخُاَ  للمتهم ٧ىؾُلت لخمل اإلاتهم ٖلى الٖا

بجٍغمخه، هدُجت وحىصٍ في الخبـ وعٚبخه في ؤلاؾغإ في مدا٦مخه واجهاء الخد٣ُ٣اث 

الخانت بالجٍغمت اإلاتهم ٞحها، ؤو لىُل هٕى مً جس٠ُٟ ال٣ٗىبت خُث جإزظ اإلاد٨مت اٖتراٞه 

م مً مسالٟت طل٪ للمباصيء اإلاؿ خباع ٖىض الخ٨م ٖلُه؛ بالٚغ خ٣غة في الىٓام بٗحن الٖا

٦ما ًم٨ً ؤن ًمثل الخبـ الاخخُاَ  َىا وؾُلت مً ؛ (3)ال٣اهىو  مً خ٤ اإلاتهم في الهمذ 

ا ًُ اجٟا٢ُت والتي وعص في اإلااصة ألاولى مً  -ومً وحهت هٓغها -وؾاثل الخٗظًب اإلاىهى ٖجها صول

حٍر مً يغوب اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت  ؤو اإلاهُىت مىاًَت الخٗظًب ٚو

٣ًهض "بالخٗظًب" ؤي ٖمل ًيخج ٖىه ؤلم ؤو ٖظاب قضًض، حؿضًا ٧ان ؤم ٣ٖلُا، .1 ؤن:"

ًلخ٤ ٖمضا بصخو ما ب٣هض الخهى٫ مً َظا الصخو، ؤو مً شخو زالث، ٖلى 

مٗلىماث ؤو ٖلى اٖتراٝ، ؤو مٗا٢بخه ٖلى ٖمل اعج٨به ؤو ٌكدبه في ؤهه اعج٨به، َى ؤو شخو 

ٟه ؤو بع  ؤو ٖىضما ًلخ٤ مثل َظا ألالم ؤو الٗظاب  -ٚامه َى ؤو ؤي شخو زالث زالث ؤو جسٍى

ه، ؤو ًدغى ٖلُه ؤو ًىا٤ٞ ٖلُه ؤو  ألي ؾبب مً ألاؾباب ٣ًىم ٖلى الخمُحز ؤًا ٧ان هٖى

٠ عؾمي ؤو ؤي شخو آزغ ًخهٝغ بهٟخه الغؾمُت. وال ًخًمً طل٪  ٌؿ٨ذ ٖىه مْى

ؤو اإلاالػم لهظٍ ال٣ٗىباث ؤو الظي ٩ًىن ألالم ؤو الٗظاب الىاش ئ ٣ِٞ ًٖ ٣ٖىباث ٢اهىهُت 

ني ًخًمً ؤو ًم٨ً ؤن 2 .هدُجت ٖغيُت لها .ال جسل َظٍ اإلااصة بإي ن٪ صولي ؤو حكَغ٘ َو

                                                             
 .21مغح٘ ؾاب٤، م مجدي محب تحطفظ، -(1)

 .22، مغح٘ ؾاب٤، مإبزاهُم تحطمد يىططوي  -(2)

(3) - Bouloc (B),le silence de la personne mise en examen peut-il justifier sa mise en 

détention, D.1995.Chron.p.315. 



  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض َكام
 

   

 .(1)ًخًمً ؤخ٩اما طاث جُب٤ُ ؤقمل"

تراٝ صخًُدا مد٣ً٣ا    وال٣ٟه وال٣ًاء الجىاج  وي٘ ٖضص مً الكغوٍ ختى ٩ًىن الٖا

 :(2) ح آلال٣ىجه الثبىجُت في اإلادا٦مت مجها 

تراٝ ناصع مً اإلاتهم ٖلى هٟؿه ولِـ اغتراف املتهم غلى الىفظ -1 : ؤن ٩ًىن الٖا

تراٝ الهاصع مً الٛحر ال ًهلح صلُال ٖلى الٛحر وبهما  ، ٞااٖل ٌٗض مً ٢بُل ٖلى ٚحٍر

ه.  الاؾخضال٫ التي ًجىػ للمد٨مت ب٦مالها بإصلت ؤزغي ج٣ٍى

تراٝ الالػمت ألاَلُت اإلاٗتٝر الصخو في جخىاٞغ نؤ وهي املػترف: أهلُت -2  بإن لاٖل

 الضٖىي  في ماجم ٌٗلم ل٩ ، والخمحز باإلصعا٦إ بهامدؿما اإلاٗتٝر الجٍغمت متهما باعج٩اب ٩ًىن 

ضع٥  به. ما٣ًغ مٗنى ٍو

ض مخإزغة ٚحر اإلاٗتٝر بعاصة ج٩ىن  ؤن بمٗنى:تحزة إرادة غن لاغتراف صدور  -3  بٖى

ى٠  ؤلاعاصة ج٠ًٗ التي اإلاكغوٖت ٚحر لاثمً الىؾ ؤزغي  وؾُله ؤوبإًت ؤٖو

تراٝ ؤوحٗضمها،ٞخجٗل  ًٖ الخ٣ُ٣ت. الاخخما٫ بُٗض ٖجها الهاصع الٖا

تراٝ نٍغدا ال ٚمىى ُٞه صزاتحتلاغتراف: -4 ل الًدخمل بدُث ؤن ٩ًىن الٖا  الخإٍو

، ولِـ ٖلى مالبؿاتها، ٦ما ال ًجىػ اؾخيخاج ؤلا٢غاع مً ؤلاحغامُت بالىا٢ٗت مخٗل٣ا وؤن ٩ًىن 

ٝ ؤ٦ثر مما جدخمل. ترا ّ الٖا ٟا ٝ مىه بالتهمت ؤو جدمُل ال ٖترا  ؤ٢ىا٫ اإلاتهم وج٣ضًمها ٖلى اجها ا

تراٝ مً متهم مخمخ٘ بةعاص أن ًصدر لاغتراف بإرادة تحزة: -5 ة ُٞجب ؤن ٩ًىن الٖا

ه ؤو يألخه، ٞاال٦غاٍ  زالُت مً ؤي يِٛ بط ال ٖبرة باٖتراٝ ناصع ًٖ ا٦غاٍ مهما ٧ان هٖى

تراٝ وبالخالي ًبُل الخ٨م الظي اؾدىض بلُه.  ًبُل الٖا

ط للحلُلت: -6
ً
خم طل٪ بالبدث في مضي اوسجامه م٘ باقي  أن ًكىن لاغتراف مططبل ٍو

                                                             
غيذ للخى٢ُ٘ والخهض٤ً والاهًمام ا -(1) اإلااعر  39/46بمىحب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٖخمضث ٖو

ش بضء الىٟاط: 1984صٌؿمبر  10في   .1987ًىهُت  26؛ و٧ان جاٍع

تراٝ في اإلاىاص الجىاثُت صعاؾت م٣اعهت، مجلت الاحتهاص للضعاؾاث ال٣اهىهُت فطيمت بطلطُب -(2) : الٖا

لىروظ ضػُد ؛ 141، 140، م2012(، ًىهُى 2والا٢خهاصًت، اإلاغ٦ؼ الجامعى لخامىٛؿذ، الجؼاثغ، الٗضص )

٘ ألاعصو  صعاؾتالحىامدة تراٝ في الازباث الجؼاج  في الدكَغ م٣اعهت، مجلت اعبض  : الاق٩الُاث اإلاخٗل٣ت ب٣ىة الٖا

 .312، 311، م2013(، ؾخمبر 1(، ٖضص )17للبدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت، حامٗت اعبض ألاَلُت، ألاعصن، مجلض )
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ت طل٪ بال بالبدث ًٖ صواٞ٘  .ألاصلت، وال ًدؿنى مٗٞغ  اإلاٗتٝر

تراٝ ٣ٞضًهضع:صحُحت اثإحزاء إلى لاغتراف اضتىطد -7 ا الٖا ًُ  اثبحغاء صون  جل٣اث

تراٝ ًإح  والٛالب ؤن الخضور، طل٪ ٢لُل ول٨ً ؾاب٣تٖلُت،  ؤزغي  اثبحغاء زىاًا في الٖا

ىماصٖا ؤوبٗض تراٝ ٖلى الؿاب٣ت اثحغاءببدث ؤلا  الٗىاًت بلى مباقغتها،َو ا له واإلاىنلت الٖا

 ؤلاصاهت. في ٦ضلُل لؤلزظ بها صختها مً لخإ٦ضل

ط: -8 ًُ تراٝ  أن ًكىن لاغتراف كضطئ ناصعا مً اإلاتهم ؤمام ٢ًاة اإلاد٨مت، ؤما الٖا

الهاصع في مغاخل الخد٤ُ٣ و٢غاع ؤلاخالت ٞال ًصح اٖخماصٍ ٦ضلُل ٌؿدىض ٖلُه لبىاء الخ٨م؛ 

تراٝ ًٖ اؾخجىاب  بال بطا َغخه ال٣اض ي في الجلؿت وصاعث ٖلُه اإلاىا٢كاث؛ بطا خهل الٖا

 جم بغياٍ. اإلاد٨مت للمتهم ًجب ؤن ٩ًىن الاؾخجىاب صخًُدا

م مً ٧ل َظٍ اإلابرعاث ٞةهىا هغي ؤن َظٍ اإلابرعاث ٚحر مدضصة بك٩ل ص٤ُ٢ ٞهي   وبالٚغ

جدمل مٗاوى مُاَت مما ًبُذ ل٣اض ي الخد٤ُ٣ ؤن ًإمغ بالخبـ الاخخُاَ  مؿدىضا إلخضاَا 

م مً ٖضم جىاٞغ جل٪ الخالت، وفي ْل وحىص هو ٢اهىو  ًبُذ الخبـ الاخخُاَ  ٞىدً  بالٚغ

ًجب ٖلى اإلاد٤٣ ؤال ًلجإ بلُه بال في خالت الًغوعة باٖخباٍع اؾخثىاء ٖلى ؤنل  هغي ؤهه

البراءة اإلاٟترى في ٧ل اوؿان، واإلاىهىم ٖلُه في الضؾخىع، وؤن ٌؿخىز٤ ٢بل بنضاٍع ألامغ 

بالخبـ الاخخُاَ  مً جىاٞغ مبرع مً مبرعاجه، ٦ما ؤهه باهتهاء الخد٤ُ٣ الابخضاج  جيخٟ  

 . (1)تمبرعاجه ألاؾاؾُ

  تحيُطي الحطالث اللطهىهُت للحبظ لا : الفزع الثطلث

ا   يغوعًٍ
ً

ا ومضزال ًُ جبضو الٗال٢ت بحن الجٍغمت والخبـ الاخخُاَ  للمتهم بها ؤمًغا مى٣ُ

لخ٣ُُض الخبـ الاخخُاَ  ٖلى هدى ال ًم٨ً اللجىء بلُه بال بهضص ما ٌؿخد٤ مً حغاثم، 

ها وال٣ٗىبت اإلا٣غعة  وبطا ٧ان اإلاُٗاع في جدضًض مضي حؿامت الجٍغمت وزُىعتها بدؿب هٖى

سخل٠ م ى٠٢ الدكَغٗاث الجىاثُت في جدضًض الجغاثم التي ًجىػ ٞحها الخبـ لها، ٍو

٤ًُ في البٌٗ آلازغ  ، و٢ض ازخلٟذ ال٣ىاهحن في جدضًض (2)الاخخُاَ  ُٞدؿ٘ ٖىض البٌٗ ٍو

                                                             
 ، وما بٗضَا.403مغح٘ ؾاب٤، مراحؼ: غبد الزؤوف مهدي،  -(1)

ٌ ٖىه صعاؾت م٣اعهت، أمين مصطف  محمد -(2) صاع الجامٗت : مك٨الث الخبـ الاخخُاَ  بحن ٢ُىصٍ والخٍٗى

ت،   .29، م2010الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

= 
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 خاالث الخبـ الاخخُاَ . 

: املػزع الفزوس ي:
ً

ـ الا هجض ؤن ال٣اهىن الٟغوس ي خه أوال  :في آلاح  خخَُا غ خاالث الخب

ٖلى ؤصلت الجٍغمت ؤو ًمى٘ اإلاتهم مً الخإزحر ٖلى الكهىص ؤو مماعؾت الخٟاّ  -1

 الًٍٛى ٖلى اإلاجني ٖلحهم، ؤو إلاى٘ اجها٫ اإلاتهم باإلاؿاَمحن مٗه في الجٍغمت.

خماًت اإلاتهم، ؤو لًمان جىُٟظٍ إلاخُلباث الٗضالت، ؤو لىي٘ جهاًت آلزاع الجٍغمت  -2

ضم الؿماح بخجضصَا.  ٖو

ؤو لخجىب ايُغاب ألامً الٗام بالىٓغ لجؿامت الجٍغمت ؤو لٓغوٝ اعج٩ابها  -3

 .(1)لجؿامت ألايغع التي هخجذ ٖجها

ط:املػزع ألامٍزك : ًُ ٩  الُٟضعالي واحاػث اإلاد٨مت الٗلُا الخبـ  ثطه اٖتٝر اإلاكٕغ ألامٍغ

جٍغمت ٣ٞض الاخخُاَ  )الى٢اج ( في خاالث الخُىعة ؾىاء ؤ٧اهذ الخُىعة هاججت ًٖ ٖٓم ال

ابُت والجيؿُت وحغاثم اإلاا٫ وحغاثم اإلاسضعاث؛ ؤو  جم احاػجه ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ في الجغاثم ؤلاَع

زُىعة اإلاتهم ٦إن ٩ًىن مجغم مً مٗخاصي ؤلاحغام ؤو له سجل بحغامى ًيبإ ًٖ زُىعجه، 

ا ومكاٖغ اؾغتها وانض٢ائها،  ٦ما ؤباخه حٗاَٟا م٘ ضخُت الجٍغمت وخٟاْا ٖلى مكاَٖغ

لهضٝ مً الخبـ الاخخُاَ  ؤما جد٤ُ٣ مهلخت ٖامت في خالت اعج٩اب حغاثم زُحرة ٞا

اب وماقابه مً حغاثم  ياعة باإلاجخم٘، وللخٟاّ ٖلى ألامً ال٣ىمى في خالت حغاثم ؤلاَع

=                                                             

الجغاثم التي ًجىػ خبـ 1950لؿىت  150( مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت اإلاهغي ع٢م ٣ٞ134ض خضصث اإلااصة )

ًجىػ ل٣اى الخد٤ُ٣ بٗض اؾخجىاب اإلاتهم ؤو في خالت َغبه بطا ٧اهذ ٞحها الخبـ الاخخُاَ  بالىو ٖلى ؤن: 

دت مٗا٢با ٖلحها بالخبـ إلاضة ال ج٣ل ًٖ ؾىت، والضالثل ٖلحها ٧اُٞه ؤن ًهضع ؤمغ بدبـ الىا٢ٗت حىاًت ؤو حى

مً  2-141و  1-143هو اإلااصة  - وباليؿبت لل٣اهىن الٟغوس ي خضص خاالث الخبـ الاخخُاَ  .اإلاتهم اخخُاَُا"

  جماما في اإلاسالٟاث ٞاؾدبٗض الخبـ الاخخُاَ ،بك٩ل ؤي٤ُ مً ال٣اهىن اإلاهغي  -٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت

هل ألامغ باليؿبت للجىذ ٞلم ًجٍؼ بال في الجىذ الخُحرة وؿبُا التي ٌٗا٢ب ٖلحها  وؤحاٍػ ل٩اٞت الجىاًاث، ٞو

حاٍػ للجىذ اإلاٗا٢ب ٖلحها بثالر ؾىىاث ٞإ٦ثر ولم ًجٍؼ للجىذ التي ؤبالخبـ إلاضة ال ج٣ل ًٖ زالر ؾىىاث ؤي 

 .ؾىىاث" ٌٗا٢ب ٖلحها بالخبـ مضة ؤ٢ل مً زالر

٤ مً ال٣اهىن اإلاهغي في اؾدبٗاص الخبـ الاخخُاَ  في الجىذ البؿُُت ؤو  خطح ؤن ال٣اهىن الٟغوس ي ؤٞو ٍو

 الجىذ التي ال جدؿم بالجؿامت التي جض٫ ٖلى زُىعة مغج٨بها.

 .( مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الٟغوس ي144عاح٘ هو اإلااصة ) -(1)
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؛ و٢ض اهخ٣ض البٌٗ الخبـ (1)جخٗل٤ بإؾغاع الضولت، وما ًخٗل٤ بمغاٖاة مكاٖغ الطخُت

اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت باٖخباٍع ًاصي الهتها٥ خ٣ى١ الٟغص جدذ مؿمى الاخخُاَ  في الىالًاث 

م مً ؤهه قٕغ ٦ اؾخثىاج  ال ًجىػ الخىؾ٘ في  ةحغاءمى٘ ؤلايغاع باإلاجخم٘، واهه بالٚغ

اؾخسضامه، بال ؤهه مً اإلاالخٔ ؤهه ًخم اؾخسضامه بك٩ل ؤ٦ثر مما َى يغوعي ومُلىب 

ُلب الخإ٦ُض ٖلى زُىعة الجٍغمت اإلاغج٨بت زهىنا وؤن الىهىم ال٣اهىهُت التي احاػجه جخ

م مً طل٪ وزهىنا بٗض ؤخضار  ًخم  2011ؾبخمبر  11ؤو زُىعة اإلاتهم؛ بال ؤهه بالٚغ

٩  واإلاد٨مت الٗلُا لخاالجه  اؾخسضامه بك٩ل مىؾ٘، مما ٌؿخىحب مغاحٗت اإلاكٕغ ألامٍغ

 . (2)للخض مجها ووي٘ مٗاًحر ص٣ُ٢ت حضا لها اهخهاع للخٍغت الٟغصًت

ط: املػزع املصزي:ث
ً
م مً ههجه لظاث الىهج الظي  طلث هجض ؤن اإلاكٕغ اإلاهغي بالٚغ

( مً 134/1اجبٗه اإلاكٕغ الٟغوس ي بال ؤهه جىؾ٘ في خاالث الخبـ الاخخُاَ  ٞىو في اإلااصة)

 اث الجىاثُت ٖلى حىاػ الخبـ الاخخُاَ  في الخاالث آلاجُت والتي مجها:حغاء٢اهىن ؤلا 

جب جىُٟظ الخ٨م ٞحها ٞىع نضوعٍ. بطا ٧اهذ الجٍغمت في -1  خالت جلبـ ٍو

 الخكُت مً َغوب اإلاتهم. -2

زكُت ؤلايغاع بمهلخت الخد٤ُ٣ ؾىاء بالخإزحر ٖلى اإلاجني ٖلُه ؤو الكهىص ؤو  -3

اجٟا٢اث م٘ باقي الجىاة لخُٛحر الخ٣ُ٣ت ؤو َمـ  ةحغاءالٗبث في آلاصلت ؤو ال٣غاثً اإلااصًت، ؤو ب

 مٗاإلاها.

 م باألمً والىٓام الٗام الظي ٢ض ًترجب ٖلى حؿامت الجٍغمت.جىقى ؤلازال٫ الجؿُ -4

ًجىػ خبـ اإلاتهم بطا لم ٨ًً له مدل ب٢امت زابذ ومٗغوٝ في مهغ و٧اهذ   -5

                                                             
(1) - Rinat Kitai-Sangero:The Limits of Preventive Detention, McGeorge Law 

Review / Vol. 40, 2009,p 904 est. Available on the website: https://www.mcgeorge. 

edu/Documents/Publications/04_KitaiSangero_MasterMLR40.pdf. 

: ٩  عاح٘ ال٣اهىن الُٟضعالي ألامٍغ

28 U.S. Code §     .Removal of civil actionsU.S. Code 

اث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت وخاالجه ومى٠٢ اإلاد٨مت ا -(2) ُاَ  )الى٢اج ( في الىاًل ٟانُل ه٣ض الخبـ الاخخ ٗلُا مىهعاح٘ في ج  :ل

Adam Klein &Benjamin Wittes: Preventive Detention in American Theory and 

Practice, article, Harvard National Security Journal / Vol. 2, 2011, p.86 ets. 

Available on the website: http://www.harvardnsj.org/wp-content/uploads/sites/ 

13/2011/01/Vol.-2_Klein-Wittes_Final-Published-Version.pdf. 
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، وفي َظٍ الخالت ألازحرة ال ًخ٣ُض ألامغ بدض (1)ىاًت ؤو حىدت مٗا٢ب ٖلحها بالخبـالجٍغمت ح

ـ الاخخُاَ  ولٗل ٖلت طل٪ َى مٗحن ل٣ٗىبت الخبـ مما ًاصي للخىؾ٘ في خاالث الخب

 .(2)الخكُت مً ٖضم الاَخضاء بلى اإلاتهم ٖىض اإلادا٦مت 

هٓم اإلاكٕغ الجؼاثغي خاالث الخبـ الاخخُاَ  في اإلااصة  رابًػط: املػزع الجشائزي:

اث الجؼاثُت الجؼاثغي ٖلى ؤن: "ال ًم٨ً ؤن ًامغ بالخبـ اإلاا٢ذ ؤو حغاء( مً ٢اهىن ؤلا 123)

 بال بطا ٧اهذ التزاماث الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٚحر ٧اُٞت في الخاالث آلاجُت:ؤن ًب٣  ٖلُه 

ً مؿخ٣غا و٧ان ال ٣ًضم يماهاث ٧اُٞت للمثى٫ ؤمام  -1 بطا لم ٨ًً للمتهم مَى

 الٗضالت ؤو ٧اهذ ألاٞٗا٫ حض زُحرة.

ٖىضما ٩ًىن الخبـ اإلاا٢ذ الىؾُلت الىخُضة للخٟاّ ٖلى الدج ؤو ألاصلت اإلااصًت  -2

ىء بحن اإلاتهمحن والكغ٧اء، ؤو وؾُلت  إلاى٘ الًٍٛى ٖلى الكهىص ؤو الطخاًا ؤو لخٟاصي جَى

 والظي ٢ض ًاصي بلى ٖغ٢لت ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت.

ا لخماًت اإلاتهم ؤو وي٘ خض للجٍغمت ؤو الى٢اًت مً  -3 ٖىضما ٩ًىن َظا الخبـ يغوعًٍ

 خضوثها مً حضًض.

اث الغ٢ابت بحغاءٖلى  ٖىضما ًسال٠ اإلاتهم مً جل٣اء هٟؿه الىاحباث اإلاترجبت -4

 .(3)ال٣ًاثُت اإلادضصٍ لها"

 الحبظ لاتحيُطي  وتحصطهت ألايفطل: املطلب ألاول 

ٟا٫ وخغم الٗالم ٖلى خماًت الُٟىلت بضاًت مً بٖالن  هًٓغا لالَخمام الٗالمى باأَل

، وبٖالن خ٣ى١ الُٟل اإلاٗخمض مً الجمُٗت الٗامت لؤلمم 1924حى٠ُ لخ٣ى١ الُٟل ٖام 

، والٗهض الضولى للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، والٗهض الضولى للخ٣ى١ 20/11/1959 اإلاخدضة في

الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت، واجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل الهاصعة بمىحب ٢غاع الجمُٗت 

والتي صزلذ خحز الخىُٟظ في  20/11/1989اإلااعر في  44/25الٗامت لؤلمم اإلاخدضة 

                                                             
 وحٗضًالجه. 1950لؿىت  150( مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت اإلاهغي ع٢م 134هو اإلااصة ) -(1)

 .53، مغح٘ ؾاب٤، مإبزاهُم تحطمد يىططوي  -(2)

 8/6/1966اإلااعر في  155-66( مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي الهاصع باألمغ 123عاح٘ هو اإلااصة ) -(3)

 .26/6/2001اإلااعر في  08-01 واإلاٗض٫ بال٣اهىن ع٢م
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الاخخُاَ  ٌكخمل ٖلى ج٣ُُض لخٍغت الُٟل، وحٍٗغًه للخُغ  ؛ وإلاا ٧ان الخبـ(1)2/9/1990

بدبؿه م٘ مجغمحن زٍُغً باإلياٞت القخماله ٖلى حُُٗل لخ٤ الُٟل في الضعاؾت 

ٟا٫ مً  ٞضعحذ الدكَغٗاث الجىاثُت  الخبـ الاخخُاَ . بحغاءٖلى اؾخثىاء ألَا

: التػَزؼ الفزوس ي
ً

ؤلخضار بمىحب الامغ : هٓم اإلاكٕغ الٟغوس ي الخبـ الاخخُاَ  لأوال

ا ال٣اهىن  1945ٞبراًغ  2الهاصع في  بكإن جىُٓم قئىن ألاخضار واإلاٗض٫ ؤ٦ثر مً مغة، ؤزَغ

 :(2)ل الخىُٓم الٟغوس ي في آلاح ، و٢ض جمث2019/ 11/9في  950-2019

ً الثالثت ٖكغ. - ٍ ؾ مغ  ًٖ ٜ م بل َُا  في ٧ل ألاخىا٫ للخضر الظي لمً  ـ الاخخ جىػ الخب  الً 

مىاص الجىاًاث: ًجىػ اللخبـ الاخخُاَ  للخضر الظي لم بلٜ جمام الثالثت ٖكغ وفى  -

ولم ًبلٜ بٗض الؿاصؾت ٖكغ، وطل٪ إلاضة ؾخت ؤقهغ ابخضاء ًجىػ مضَا إلاضة ؾخت ؤقهغ 

ؤزغي، وطل٪ بٗض مغاٖاة ٢ىاٖض الاؾخجىاب، وفي خالت الخضر الظي لم بلٜ الؿاصؾت ٖكغ 

جىػ خبؿه اخخُاَُا ابخضاء إلاضة ال جٍؼض ٖلى ؾىت ًجىػ ولم ًبلٜ الثامىت ٖكغ مً ٖمٍغ ً

مضَا إلاضة ؾخت ؤقهغ بدض ؤ٢ص ي ؾيخحن م٘ مغاٖاة ٢ىاٖض الاؾخجىاب والدؿبِب اإلا٣غع 

 اث الجىاثُت.حغاءمً ٢اهىن ؤلا  3-145باإلااصة 

في مىاص الجىذ: ال ًجىػ الخبـ الاخخُاَ  للخضر الظي لم ًبلٜ بٗض الؿاصؾت ٖكغ  -

، ؤ ما الخضر الظي بلٜ الؿاصؾت ٖكغ ولم ًبلٜ بٗض الثامىت ٖكغ مً ٖمٍغ ًجىػ مً ٖمٍغ

ً وبمغاٖاة  خبؿه اخخُاَُا إلاضة ال جٍؼض ٖلى قهغ ًجىػ مضَا إلاضة قهغ وبدض ؤ٢ص ي قهٍغ

٢ىاٖض الاؾخجىاب بطا ٧اهذ ال٣ٗىبت التي ًم٨ً ؤن ًخٗغى لها الخضر ال جٍؼض ٖلى ؾب٘ 

ض ٞحه ا َظٍ ال٣ٗىبت ٖلى ؾب٘ ؾىىاث ًجىػ الخبـ الاخخُاَ  ؾىىاث، وفى الخالت التي جٍؼ

جىػ مضَا مغة ؤزغي  ض ٖلى ؤعبٗت ؤقهغ بمغاٖاة ٢ىاٖض الاؾخجىاب، ٍو لهظا الخضر إلاضة جٍؼ

                                                             
غاٝ آلاحؤ( مً الاجٟا٢ُت ٖلى 37اإلااصة )خُث جىو  -(1) ؤال ٌٗغى ؤي َٟل للخٗظًب ؤو -"ؤ : ن ج٨ٟل الضو٫ ألَا

ضام ؤو السجً مض لٛحٍر مً يغوب اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت. وال   يجٟغى ٣ٖىبت ؤلٖا

م ًٖ زماو  ٖكغة ؾىت صون وحىص بم٩اهُت لئلٞغاج ٖجهم، ب -الخُاة بؿبب حغاثم ًغج٨بها ؤشخام ج٣ل ؤٖماَع

جب ؤن ًجغي اٖخ٣ا٫ الُٟل ؤو اخخجاٍػ ؤو  خه بهىعة ٚحر ٢اهىهُت ؤو حٗؿُٟت. ٍو ؤال ًدغم ؤي َٟل مً خٍغ

٣ا لل٣اهىن وال ًجىػ مماعؾخه بال آملجإ ؤزحر وأل٢هغ ٞترة ػمىُ  32 اصةاإلا٦ما جدضزذ في  .ت مىاؾبت..."سجىه ٞو

 .ه ؤن ًازغ ٖلى حٗلُم الُٟل وهمٍىو بحغاء مً قإهؤًٖ ٖضم حىاػ اجساط ؤي جضبحر زغي ؤ

 .( مً ال٣اهىن الؿاب4٤وعص الىو ٖلى خاالث الخبـ الاخخُاَ  في اإلااصة ) -(2)
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إلاضة ؤعبٗت ؤقهغ وبدض ؤ٢ص ي إلاضة ؾىت م٘ مغاٖاة ٢ىاٖض الاؾخجىاب والدؿبِب اإلاىهىم 

 .اث ال٣اهىهُتحغاءمً ٢اهىن ؤلا  3-145ٖلحها باإلااصة 

ط: التػَزؼ ألامٍزك  ًُ  § Bail Reform Act of 1984 (18 USCS : ؤحاػ الدكَغ٘ ألامٍغ٩  اإلاؿمىثطه

    ) 

خبـ الخضر اخخُاَُا بطا ٧اهذ الجٍغمت اإلاتهم ٞحها مً الجغاثم التي حك٩ل زُىعة 

٦بحرة ٖلى اإلاجخم٘، وؤن البضاثل اإلاُغوخت للخبـ الاخخُاَ  ًغاَا ال٣اض ي ٚحر ٧اُٞت، 

ت ٖلى اخخما٫ ٖضم مثى٫ الخضر ؤمام اإلاد٨مت ٖىض مدا٦مخه، وؤن َىا٥  ىا٥ ؤصلت ٢ٍى َو

 .(1)مساَغ حؿُمت مً ب٣اء الخضر خًغا

ط:
ً
واإلاٗض٫ بال٣اهىن  1996لؿىت  12: مى٘ ٢اهىن الُٟل اإلاهغي التػَزؼ املصزي ثطلث

خبـ الُٟل الظي ٣ًل ٖمٍغ ًٖ زمؿت ٖكغ ؾىت ٞىو في اإلااصة  2008لؿىت  126

جىػ ال ًدبـ اخخُاًَُ ( مىه ٖلى ؤن:"119) ا الُٟل الظي لم ًجاوػ زمـ ٖكغة ؾىت،ٍو

ض ٖلى ؤؾبٕى و ج٣ضًمه ٖىض ٧ل َلب  للىُابت الٗامت بًضاٖه بخضي صوع اإلاالخٓت مضة ال جٍؼ

بطا ٧اهذ ْغوٝ الضٖىي حؿخضعى الخدٟٔ ٖلُه، ٖلى ؤال جٍؼض مضة ؤلاًضإ ٖلى ؤؾبٕى ما 

 ل٣ىاٖض الخبـ الاخخُاَ  اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ؤلا لم جإمغ اإلاد٨مت 
ً
٣ا اث حغاءبمضَا ٞو

  .الجىاثُت
ً

جىػ بضال اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ألامغ بدؿلُم الُٟل بلى  حغاء مً ؤلا ٍو

ٗا٢ب ٖلى ، ؤخض والضًه ؤو إلاً له الىالًت ٖلُه للمداٞٓت ٖلُه وج٣ضًمه ٖىض ٧ل َلب َو

 .(2)غامت ال ججاوػ ماثت حىُه"ؤلازال٫ بهظا الىاحب بٛ

ش  15-12وعص ب٣اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي  رابًػط: التػَزؼ الجشائزي: الهاصع بخاٍع

( مىه ٖلى ٖضم 48لؤلخضار ٞىو في اإلااصة ) جىُٓم ًخٗل٤ بالخبـ الاخخُاَ  15/7/2015

                                                             
(1)- : ٩  عاح٘ ههىم ال٣اهىن الُٟضعالي ألامٍغ

18 U.S. Code §     .Release or detention of a defendant pending trial.avalibleat 

website: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3142. 

غاح٘ ٢اهىن مد٨مت ألا  ٩ :ٍو  ؾغة ألامٍغ

New York Consolidated Laws, Family Court Act - FCT § 320.5. The initial 

appearance; release or detention.avalible at website: https://codes.findlaw. 

com/ny/family-court-act/fct-sect-320-5.html. 

ضة الغؾمُت الٗضص )وال٣اهىن وكغ ب -(2)  126، و٢ض ٖض٫ بال٣اهىن ع٢م 1996ماعؽ ؾىت  28في  الهاصع ( 13الجٍغ

ضة الغؾمُت الٗضص  2008لؿىت   .2008ًىلُت ؾىت  10 يف 28، والٗضص 2008ًىهُت ؾىت  15 في ام٨غًع  24الجٍغ
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جى٠ُ٢ للىٓغ، ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدل " : حىاػ خبـ مً صون الثالثت ٖكغ ٞجاء ههها ٧اآلح

ل الظي ٣ًل ؾّىه ًٖ زالر ٖكغة ) ْٟ ْو مداولت اعج٩ابه 13الُّ
َ
( ؾىت اإلاكدبه في اعج٩ابه ؤ

"؛ زم هو ٖلى يماهاث جسو اخخجاػ مً َى بلٛىا ؾً الثالر ٖكغة ؾىت مً حٍغمت

كغون ؾاٖت  كغون ؾاٖت ججضص العبٗت ٖو خُث مضة الخبـ وجمضًضَا ٞجٗلها ؤعبٗت ٖو

٨ظا ٞىو في اإلااص ت  :ه( ٖلى ؤه49ة )َو بطا صٖذ م٣خًُاث الخدّغي ألاولي يابِ الكَغ

ل الظي ًبلٜ ؾىه زالر ٖكغة ) ْٟ كدبه 13ال٣ًاثُت ؤن ًى٠٢ للىٓغ الُّ ( ؾىت ٖلى ألا٢ل َو

٣ضم له ج٣ٍغغا ًٖ  ْو خاو٫ اعج٩اب حٍغمت، ٖلُه ؤن ًُل٘ ٞىعا و٦ُل الجمهىعٍت ٍو
َ
ؤهه اعج٨ب ؤ

كٍغً ) صواعي الخى٠ُ٢ للىٓغ.ال ًم٨ً ؤن ( ؾاٖت، 24جخجاوػ مضة الخى٠ُ٢ للىٓغ ؤعبٗا ٖو

 
ً

ا بالىٓام الٗام وجل٪ التي ٩ًىن الخض ألا٢ص ى  ْاَغً وال ًخّم بال في الجىذ التي حك٩ل بزالال

ا وفي الجىاًاث.ًخم جمضًض الخى٠ُ٢ للىٓغ ( ؾىىاث خبًؿ 5لل٣ٗىبت اإلا٣غعة ٞحها ًٟى١ زمـ )

٣ا للكغوٍ وال٨ُُٟاث اإلاىهىم ٖلحها اث الجؼاثُت وفي َظا ال٣اهىن.٧ل حغاءفي ٢اهىن ؤلا  ٞو

 ًٗ كٍغً )جمضًض للخى٠ُ٢ للىٓغ ال ًم٨ً ؤن ًخجاوػ ؤعب ( ؾاٖت في ٧ل مغة.بن اهتها٥ 24ا ٖو

ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بأحا٫ الخى٠ُ٢ للىٓغ، ٦ما َى مبحن في ال٣ٟغاث الؿاب٣ت، ٌٗغى يابِ 

ت ال٣ًاثُت لل٣ٗىباث اإلا٣غعة للخبـ الخٗؿٟ  "؛ زم ؤُٖاٍ يماهت ؤزغي وهى بباٙل الكَغ

( مىه 50ممثله ال٣اهىو  وبجاخت الٟغيت للخضر للخىانل م٘ ممثلت ال٣اهىو  ٞىو في اإلااصة )

ت ال٣ًاثُت، بمجغص جى٠ُ٢ َٟل للىٓغ، بزُاع ممثله ٖلى ؤن:" ًجب ٖلى يابِ الكَغ

ل ٧ل وؾُلت جم٨ىه مً الا ْٟ جها٫ ٞىعا الكغعي ب٩ل الىؾاثل، وؤن ًً٘ جدذ جهٝغ الُّ

 ٣ً اعتها له وػٍاعة مدام ٞو اث الجؼاثُت، و٦ظا حغاءا ألخ٩ام ٢اهىن ؤلا بإؾغجه ومدامُه وجل٣  ٍػ

ل بد٣ه في َلب ٞدو َبي ؤزىاء الخى٠ُ٢ للىٓغ ْٟ  ".بٖالم الُّ

 نيالصحفُالحبظ لاتحيُطي  وتحصطهت : املطلب الثطوى

ظا ما  الجمُٗت  ٦ضجهؤٌٗض الخ٤ في خٍغت الخٗبحر ؤخض الخ٣ى١ الاؾاؾُت لالوؿان، َو

ا ع٢م )  لؤلممالٗمىمُت  ٖىضما ٢غعث ؤن  1946/ 12/ 14( الهاصع في 1/ 59اإلاخدضة ب٣غاَع

:"خٍغت اإلاٗلىماث هي ؤخض الخ٣ى١ الاؾاؾُت لالوؿان وهي اإلاد٪ ل٩ل الخٍغاث التي ج٨غؾها 

 خ٤ الصخو بجم٘، ه٣ل، ووكغ  ااإلام اإلاخدضة ...
ً
ت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ٌٗني يمىا خٍغ

كحر مهُلح خٍغت الخٗبحر الى الٗضًض مً (1)ٚال٫"ؤالازباع في اي م٩ان وفي ٧ل م٩ان صون  ؛ َو

                                                             
(1) - V: Resolutions Adopted by the General Assembly During First Session. 59 

= 
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ت  ت اإلاٗلىماث، خٍغ الم، خٍغ ت الصخاٞت ووؾاثل ؤلٖا ت الغؤي، خٍغ اإلاٟاَُم مثل: خٍغ

الاجهاالث، الخ٤ في الخهىنُت، خٍغت ال٨ٟغ والضًً، خٍغت الاحخمإ والخجم٘، خٍغت 

اث الخٗلُم ا مً الخٍغ حَر  .(1)ٚو

الن الٗالمى  الاجٟا٢ُاث الضولُت والضؾاجحر و٢ض ؤ٦ضث ؤٚلب   َظٍ الخٍغت مجها ؤلٖا

ل٩ل شخو ( مىه التي حاء ههها ٖلى ؤن:" 19في اإلااصة ) 1948لخ٣ى١ ؤلاوؿان الهاصع ؾىت 

كمل َظا الخ٤ خٍغخه في اٖخىا١ ألاعاء صون مًا٣ًت، خ٤ الخمخ٘ بدٍغت  الغؤي والخٗبحر َو

وفي الخماؽ ألاهباء وألا٩ٞاع وجل٣حها وه٣لها بلى ألازٍغً، بإًت وؾُلت وصوهما اٖخباع للخضوص"، 

والتي حاء ههها ٖلى  1950( مً الاجٟا٢ُت ألاوعبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان الهاصعة ٖام 10واإلااصة )

ت جل٣  ؤن:" ل٩ل اوؿان ا ت الغؤي، وخٍغ كمل َظا الخ٤ خٍغ لخ٤ في خٍغت الخٗبحر. َو

اإلاٗلىماث ؤو ألا٩ٞاع واطاٖتها مً صون جضزل الؿلُاث الٗامت ومً صون الخ٣ُض بالخضوص 

( والتي 13في اإلااصة ) 1960الجٛغاُٞت"؛ والاجٟا٢ُت الامٍغ٨ُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان الهاصعة ٖام 

ت الغؤي حغي ههها ٖلى ؤن:" ل٩ل اوؿاهالخ٤  كمل َظا الخ٤ -ال٨ٟغ-في خٍغ والخٗبحر. َو

خٍغخه في البدث ًٖ مسخل٠ اهىإ اإلاٗلىماث والا٩ٞاع وج٣ٟحها وه٣لها بلى آلازٍغً، صوهما 

ى  ا"، َو اٖخباع للخضوص، ؾىا قٟاَا ؤو ٦خابت ؤو َباٖت ؤو في ٢الب ٞني ؤو باًت وؾُلت ًسخاَع

( مىه ٖىضما ٢غع 19الؿُاؾُت في اإلااصة )ما ؤ٦ض ٖلُه الٗهض الضولى للخ٣ى١ اإلاضهُت و 

ت الخٗبحر. 2.ل٩ل بوؿان خ٤ في اٖخىا١ آعاثه صون مًا٣ًت.1ؤن:" .ل٩ل بوؿان خ٤ في خٍغ

كمل َظا الخ٤ خٍغخه في الخماؽ مسخل٠ يغوب اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع وجل٣حها وه٣لها بلى  َو

٢الب ٞني ؤو بإًت وؾُلت  آزٍغً صوهما اٖخباع للخضوص، ؾىاء ٖلى ق٩ل م٨خىب ؤو مُبٕى ؤو في

ت الغؤي  ت ال بض لها مً ٢ُىص ج٣ُضَا، وإلاا ٧ان ؤخض وؾاثل خٍغ ا". بال ؤن ٧ل خٍغ ؤزغي ًسخاَع

والخٗبحر هي الٗمل الصخٟى ٞىجض ؤن صؾاجحر و٢ىاهحن الضو٫ جداو٫ ؤن جدض ب٣ضع ؤلام٩ان مً 

ٍٗغٌ ألامً هُا١ خبـ الصخُٟحن وجغح٘ بلى الخٗغى لؿمٗت آلازٍغً ؤو ما ًخٗل٤ بخ

 ."ال٣ىمى للخُغ

بال ؤن ٧اٞت ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للٗمل الصخٟى اهُل٣ذ مً ؤن الصخاٞت ٢ض ج٩ىن 

=                                                             
(I).Calling of an International Conference on Freedom of Information.  

available at: http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm 

(1) - Michel Verpeaux. Freedom of Expression: In Constitutional and International 

Case Law. Council of Europe. September 2010,p.11. 
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ؤًٞل ؤو ؤؾىء ألاقُاء ٞهى وٗمت وه٣مت في هٟـ الى٢ذ، ٞخ٩ىن وٗمت بطا اؾتهضٞذ زضمت 

ل التي اإلاجخم٘ واإلاهلخت الٗامت وجخدى٫ بلى ه٣مت بطا ما خاص ناخبها ًٖ اإلاباصت وال٣ُم واإلاث

ُت والهض١ آجد٨م  صاب وؤزال٢ُاث اإلاهىت والًغاعى مخُلباث الجزاَت والخُاص واإلاىيٖى

ىهب هٟؿه زاصما للًٛاثً والاخ٣اص والٗضاواث وال٨غاَُت والاهخ٣ام بعياء ألَىاثه ٚحر  ٍو

 .(1)اإلاكغوٖت ُٞيكغون ألا٧اطًب والاٞتراءاث 

 فزوططفي  نيالصحفُالحبظ لاتحيُطي  وتحصطهت  :الفزع ألاول 

 وحٗضًالجه عسخ لخٍغت الصخٟ  1881 ًىلُى 29ال٣اهىن الٟغوس ي الهاصع في  

ٞدٓغ ؤي يِٛ ًخم إلحباع الصخٟى لل٨ك٠ ًٖ مهاصٍع ؤو الخى٢ُ٘ ٖلى  ؛والصخاٞت

م بعاصجه، وال  م٣ا٫ ؤو بغهامج ؤو حؼء مً بغهامج ؤو حٗضًل ما ٢ام ب٨خابخه صون ٖلمه ؤو ٚع

امه ٖلى ٢بى٫ ؤي بًجىػ  ، ٦ما ؤحاػ (2)ٞٗل ًخٗاعى م٘ ٢ىاٖخه اإلاهىُت ومُثا٢ها ألازالقىٚع

ال٣اهىن الؿاب٤ ؤن ًخم وكغ ؤي صخُٟت ؤو صوعٍت صون جهٍغذ ؤوبطن مؿب٤ ؤو بًضإ 

؛ ٦ما ؤن ال٣اهىن ًمُل لٗضم خبـ الصخُٟحن ومال٥ الصخ٠ بهٟت ٖامت في (3)يمان

الٛغامت في الجغاثم اإلاخٗل٣ت الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالصخ٠ ٞىجض ؤن ؤٚلب ههىنه جيخهى ب

ذ مؿب٤ مً ؾلُاث الضولت، ؤو بد٤ الغص في طاث اإلا٩ان  باليكغ صون الخهى٫ جهٍغ

 .(4)واإلاؿاخت خا٫ مهاحمت ؤخض ٖبر الصخُٟت

و٢لو ال٣اهىن الٟغوس ي مً ٣ٖىبت الخبـ بهٟت ٖامت ٣ٞغعَا في ٖضص مً الجغاثم  

                                                             
ت الصخاٞت والخضوص الىاعصة ٖلحها صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ى١،  ألاسرق بن غبد هللا: -(1) خٍغ

غان، الجؼاثغ،   .512، م2011حامٗت َو

 وعاح٘ في ؤزغ الصخاٞت ٖلى ا٢خهاص الضو٫:

Roumeen Islam :Into the Looking Glass: What the Media Tell and Why-An 

Overview, The Rig/lt to Tell: Tlhe Role of Mass Media in Econonmic Development, 

The World Bank, Washington, D.C., November 2002,p.1 ets. avalible at: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/957661468780322581/pdf/multi0page.pdf 

مبر  14اإلااعر في      -     ( مً ال٣اهىن 2عاح٘ هو اإلااصة ) -(2)  .2016هٞى

 ( مً ال٣اهىن والتي حغي ههها بالٟغوؿُت ٖلى ؤن:5عاح٘ هو اإلااصة ) -(3)

Article 5: En savoir plus sur cet article.Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 

2012 - art. 99 (V) :Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration 

ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement". 

 ؾال٠ الظ٦غ. ( مً ال٣اهىن 13، 12، 11عاح٘ ههىم اإلاىاص ) -(4)
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، ٞدهغ الخبـ في (1)( مً ال٣اهىن ٣ٞ23ِ مجها الؿب وال٣ظٝ ٖبر الصخ٠ في اإلااصة )

الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالخدٍغٌ ٖلى الٗى٠ ؤو ال٨غاَُت صازل اإلاجخم٘ يض بٌٗ ٞئاث 

( مً 24اإلاجخم٘، و٦ظل٪ الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالخٗاون م٘ الٗضو واإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة )

ت مً ألاشخام(2)ال٣اهىن   ، والجغاثم الخانت بالؿب وال٣ظٝ يض شخو ؤو مجمٖى

ت مً ألاشخام بؿبب مُىلهم  بؿبب الضًً ؤو ألانل ؤو الٗٝغ ؤو يض شخو ؤو مجمٖى

تهم الجيؿبت  .(3)الجيؿُت ؤو ٍَى

وؤلغى ال٣اهىن في حٗضًالجه اإلاسخلٟت الخبـ في حغاثم وكغ الازباع ال٩اطبت ؤو اإلال٣ٟت ؤو  

 الغى الخبـ في؛ ٦ما (4)( مً ال٣اهىن 27الخاصٖت وا٦خٟى بالٛغامت ٣ِٞ ٞىو في اإلااصة )

ه  حٍغمت الؿب وال٣ظٝ الىا٢ٗت ٖلى َُئاث وماؾؿاث الضولت ؤو الجِل الٟغوس ي بإٖٞغ

٠ ٖمىمى  اإلاسخلٟت، ؤو مً ًمثل َظٍ الهُئاث مً عثِـ الجمهىعٍت والىػعاء ؤو ؤي مْى

( مً ال٣اهىن 31، 30مؿئى٫ ًٖ زضمت ٖامت ؾىاء ٧ان ٖمل صاثم ؤو ما٢ذ وطل٪ في هو )

، و٦ظل٪ الغى ٣ٖىبت الخبـ في حغاثم اليكغ يض عئؾاء الضو٫ والبٗثاث (5)توا٦خٟ  بالٛغام

الضبلىماؾُت اإلاٗخضة لضي خ٩ىمت ٞغوؿا م٘ الا٦خٟاء بالٛغامت وطل٪ بخٗضًله لىو اإلااصة 

 .(6)( مً ال٣اهىن 36)

كط الصحفُينالحبظ لاتحيُطي  وتحصطهت : الفزع الثطوى  في أمٍز

بىاؾُت الىاٞضًً  1492اإلاخدضة ؤلامٍغ٨ُت ٖام ْهغث الصخاٞت في الىالًاث   

 1607ألاوعبُحن وزانت ؤلاهجلحز اإلاؿخٗمٍغً ألاواثل الظًً ؤلٟىا ؤو٫ مؿخٗمغة َىا٥ ٖام 

خُث ٢امىا بى٣ل خُاتهم الث٣اُٞت والضًيُت وألازال٢ُت مً زاللها بلى اإلاؿخٗمٍغً في مداولت 

ً ممازل في الٗالم الجضًض، ولٗ ً َو ٨ُت صوعا َاما ٖام لبث عوح ج٩ٍى بذ الصخاٞت ألامٍغ

( مؿخٗمغة يض الىحىص ؤلاهجلحزي ُٞما ٖٝغ 13م٘ الثىعة الٟغوؿُت التي ج٨خلذ ٞحها ) 1775

                                                             
 .(23عاح٘ هو اإلااصة ) -(1)

 .(24عاح٘ هو اإلااصة ) -(2)

 .(32عاح٘ هو اإلااصة ) -(3)

 .(27عاح٘ هو اإلااصة ) -(4)

 .(31، 30عاح٘ هو اإلااصجحن ) -(5)

 .(37، 36اإلااصجحن )عاح٘ هو  -(6)
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٨ُت خُث ٢امذ ) خاولذ ،و (1) ( صخُٟت في ه٣ل ازباع الخغب37بدغب الاؾخ٣ال٫ ألامٍغ

التي ال جىا٤ٞ ٖلحها الؿلُاث البًرُاهُت ٢بل اٖالن الاؾخ٣ال٫ خٓغ وكغ وجضاو٫ اإلاٗلىماث 

لُىو  مؿخٗمغة ؤمٍغ٨ُت في طل٪ الى٢ذ، زم حاء الخٗضًل ألاو٫ للضؾخىع ألامٍغ٩  13في 

ت ٖلى ؤن:"  ال ًهضع ال٩ىوٛغؽ ؤي ٢اهىن زام بة٢امت صًً مً ألاصًان ؤو ًمى٘ خٍغ

، وفي 
ً
مماعؾخه، ؤو ًدض مً خٍغت الخٗبحر ؤو الصخاٞت، ؤو مً خ٤ الىاؽ في الاحخمإ ؾلمُا

لِؿمذ بدٍغت جضاو٫ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع وآلاعاء "،و مُالبت الخ٩ىمت بةههاٞهم مً ؤلاجخاٝ

 1791/ 15/12صون جضزل ؤو ٢ُض ؤو مالخ٣ت ٢ًاثُت مً ٢بل الخ٩ىمت وجم اٖخماصة في 

ُت الخ٣ى١، ومىظ طل٪ الخحن،٧ان الخٗضًل  باٖخباٍع ؤخض الخٗضًالث الٗكغة التي حك٩ل قٖغ

 . وصٕع لجمُ٘ ألامٍغ٨ُحنألاو٫ بمثابت يمحر 

ا بىاؾُت اإلاُاب٘، ٢لُلت  الم،التي جم بوكاَئ في جل٪ ألاًام ألاولى،٧اهذ وؾاثل ؤلٖا

، بٗض ٞترة وححزة مً اٖخماص 1798في ٖام الصخ٠ واليكغاث وال٨خب، و – وبؿُُت

الضؾخىع، خاو٫ الخؼب الاجداصي الخا٦م زى٤ خ٤ الى٣ض وخٍغت الغؤي والخٗبحر ب٣اهىن 

٩  في طل٪ الخدٍغ ٩  ؤو الغثِـ ألامٍغ ٌ ٖلى الٟخىت، والظي حغم اهخ٣اص ال٩ىهجغؽ ألامٍغ

ٌ هاثب الغثِـ ألامٍغ٩  جىماؽ حُٟغؾىن َظا ال٣اهىن باٖخُاٍع ٚحر  الى٢ذ، و٢ض ٞع

ألامٍغ٩  في طل٪ الى٢ذ بؿبب طل٪ ال٣اهىن وجىلى  وبالٟٗل جم اؾ٣اٍ خؼب الغثِـ ُٞضعالى

ٟا ًٖ مٗٓم اإلاضاهحن في ْل َظا  1800هخسابت عثِؿا ٖام هاثبت حُٟغؾىن الخ٨م بٗض ا ٖو

ٖلى التزامه ال٣ضًم بدٍغت الخٗبحر  1801ماعؽ  4ال٣اهىن وؤ٦ض في زُاب جىهِبه في 

ىع٥ 1861والصخاٞت؛ في مىخه٠ ؤٚؿُـ  ، جم ج٣ضًم ؤعب٘ صخ٠ في مضًىت هٍُى

ىع٥ صًلي هُىػ  ىع٥ ، اإلاجلت الخجاٍعت، )هٍُى ٍٞغمان( بلى اإلادا٦مت بتهمت صي بى٥ و حٍغضة هٍُى

"حصجُ٘ اإلاخمغصًً بك٩ل مخ٨غع بخٗابحر الخٗا٠َ والاجٟا١ "؛ خُث ؤن َظٍ الصخ٠ 

ؤٖغبذ زال٫ الخغب ألاَلُت ًٖ حٗاَٟها م٘ ال٣ًاًا الجىىبُت وطل٪ بٗض ؤن ؤنضع الغثِـ 

ضام 1871ؤٚؿُـ  7ألامٍغ٩  في طل٪ الى٢ذ ببغاَام لى٩ىلً ؤمٍغ في  ٧ل  بإن ٌٗا٢ب باإٖل

ُٗى مٗلىماث اؾخسباعاجُه للٗضو، ؾىاء بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ؛ زم  مً ًغاؾل ؤَو

 1918و٢اهىن الخدٍغٌ ٖلى الٟخىت الهاصع ٖام  1917ٞغى ٢اهىن الخجؿـ الهاصع ٖام 

                                                             
٨ُت ) هجلت إبزاهُم مصطف  الػشاوي:عاح٘: ، -(1) ش الصخاٞت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ (، 1945-1690جاٍع

 .458، م2014مجلت ألاؾخاط، ٧لُت التربُت بً عقض، حامٗت بٛضاص، 
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ت الصخاٞت زال٫ ػمً الخغب وطل٪ بخجٍغم وكغ ؤي حٗبحراث  بٗض حٗضًله، ٢ُىًصا ٖلى خٍغ

ؤو ال٣ىاث ، ؤو صؾخىع الىالًاث اإلاخدضة، خ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضةبظًئت ؤو مؿِئت خى٫ ق٩ل 

 10،000و٢غعث ٣ٖىبت الٛغامت اإلا٣ضعة ، الٗؿ٨ٍغت ؤو البدٍغت للىالًاث اإلاخدضة، ؤو الٗلم

ظٍ ال٣ىاهحن ؤًضتها اإلاد٨مت  ٖاًما ألولئ٪ الظًً ًيكغون 20صوالع، والسجً ختى  طل٪"، َو

الخُغ الخالي والىاضح "، ٞال ًم٨ً الدؿلُم بالخماًت الٗلُا ألامٍغ٨ُت وايٗت مُٗاع" 

٨ُت  الضؾخىعٍت لخٍغت الغؤي والخٗبحر في وكغ جٟانُل جخٗل٤ بخدغ٧اث ال٣ىاث اإلاؿلخت ألامٍغ

ما٫ ؤلاحغامُت، ؤومداولت  في ػمً الخغب، ؤو وكغ ما ًخٗل٤ بالخدٍغٌ ٖلى الٗى٠ وألٖا

ت مً زال٫ جىػَ٘ اإلايكىعاث، و٧ان طل٪ ببان وبٗض  الدؿبب في الٗهُان في الخضمت الٗؿ٨ٍغ

ؤو ما ًخٗل٤ بال٨الم الٟاخل البظيء الظي ٌس يء لؤلشخام، زم  الخغب الٗاإلاُت ألاولى،

ؤ٦ضث اإلاد٨مت الٗلُا ألامٍغ٨ُت ٖلى ٨ٞغة ال٨الم الٟاخل البظيء مً اإلا٣هىص به ٞجغصث 

ا الهاصع ٖام ًذ  1931 الصخهُاث الؿُاؾُت الٗامت مً َظٍ الخماًت في ٢غاَع والتي ٞع

ًها  ُٞه ٢اهىن والًت مُىِؿىجا الظي ٌؿتهضٝ هاقغي الصخ٠ الخبِثت ؤو الٟاضخت بٞغ

الخام لىي٘ ٢ُىص ؾاب٣ت ٖلى اليكغ، باٖخباٍع ًىته٪ الخٗضًل ألاو٫ في الضؾخىع ألامٍغ٩ ؛ زم 

ا "خ٤ شخص ي ؤؾاس ي" ال ج٣خهغ ٖلى ، وؾٗذ اإلاد٨مت في خماًت خٍغت الصخاٞت باٖخباَع

غ وؾُلت للمٗلىماث  خ٠ والضوعٍاث ٣ِٞ بل حكملالص اث التي جٞى "٧ل هٕى مً اإلاُبٖى

والغؤي"، زم اهتهذ بلى جىؾُ٘ َظا الخ٤ لِكمل الصخ٠ وال٨خب واإلاؿغخُاث وألاٞالم 

٩  لخُب٤ُ ٢اهىن قحرمان إلا٩اٞدت الاخخ٩اع ٖلى  وؤلٗاب الُٟضًى"، زم جُغ١ ال٣ًاء ألامٍغ

صخ٠ اخخ٩اع ألا٩ٞاع ؤو اإلاٗلىماث باٖخباع ؤن الخٗضًل ألاو٫ الصخ٠ ما٦ضا ؤهه ال ًجىػ لل

ت ومخىا٢ًت  ًغج٨ؼ ٖلى اٞتراى ؤن وكغ اإلاٗلىماث ٖلى ؤوؾ٘ هُا١ مم٨ً مً مهاصع مخىٖى

اَُت الجمهىع ٦ما ؤن خٍغت اليكغ مًمىهت بمىحب الضؾخىع"، زم ٢ًذ  ؤمغ يغوعي لٞغ

ت بكإن اؾخسضام "ال ٛلى الخُاب " في مهاحمت شخهُت بٗضم حىاػ م٣اياة مىٓمت بزباٍع

ٖامت وبن حؿمُت طل٪ بال٣ظٝ ؾٝى ًسغب اإلاٗنى ألاؾاس ي للصخاٞت الخغة؛ زم ؾاوث 

والصخاٞت ٚحر اإلااؾؿُت، وؾاوث ؤًًا ، اإلاد٨مت الٗلُا في الخماًت بحن الصخاٞت اإلااؾؿُت

لخٗضًل ألاو٫ بحن الخماًت التى ًخمخ٘ الصخُٟىن واإلاضوهىن ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ باٖخباع ؤن ا

ا مضعًباللضؾخىع ألامٍغ٩  ال ًٟغ١ في الخماًت بحن ما بطا ٧ان  ًُ ا اإلاضعى ٖلُه صخٟ
ً
، مغجبُ

ا ب٨ُاهاث ألاهباء الخ٣لُضًت ًُ ، ٣ًىم ال٨ك٠ ًٖ الاَخمام -ىسٍغ في نغإوبحن م، عؾم

ا؛ وؤ٦ضث اإلاد٨مت الٗلُا، ججمُ٘ ٦خاباث آلازٍغً  ؤو ًداو٫ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت ووكَغ
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بإن مً خ٤ مضًغ اإلاضعؾت في مغاحٗت )و٢م٘( اإلا٣االث اإلاثحرة للجض٫ في صخُٟت مضعؾُت 

ا بإؾمها باٖخباع ؤن اإلاضعؾت هي التي ج٣ىم بخدمل ج٩الُٟها وهى التي  جمىلها اإلاضعؾت ووكَغ

ت  ،ؾِخم م٣اياتها في خالت بطا ما ٧ان ما جم وكٍغ مسال٠ لل٣اهىن  ؤي ؤن هُا١ خٍغ

الصخاٞت ألامٍغ٨ُت ًخم جدضًضٍ بك٩ل ؤؾاس ي مً زال٫ ٢غاعاث اإلادا٦م التي جٟؿغ الٟغو١ 

 .(1) الض٣ُ٢ت في الخٗضًل ألاو٫ بك٩ل ٖام

غ ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للصخاٞت اإلاٗمى٫ بها في الىالًاث اإلاخدضة الخماًت الضؾخىعٍت    وجٞى

،ؤوكإ 1934ضعالي وصؾاجحر والًاتها اإلاسخلٟت، في ٖامالىاؾٗت لخٍغت الصخاٞت في الضؾخىع الُٟ

(. FCC) ال٩ىهجغؽ و٧الت لئلقغاٝ ٖلى نىاٖت البث واإلاؿماٍ بلجىت الاجهاالث الُٟضعالُت

اث٠( FCC) ولم ًسى٫ ال٣اهىن للجىت الاجهاالث الُٟضعالُت ٞدؿب،بل " اإلاغا٢بت" ْو

ىا٥ "الٗامت والغاخت والًغوعةاإلاهلخت " ؾلُاث الترزُو ووي٘ ال٣ىاٖض،م٘ مغاٖاة ، َو

ٖضص مً ال٣ىاهحن جمثل جىٓم ٖملُت جض٤ٞ اإلاٗلىماث مجها ٢اهىن خٍغت اإلاٗلىماث الُٟضعالي 

ىٓم جض٤ٞ اإلاٗلىماث الُٟضعالُت 1966 لٗام و٢ىاهحن ، للجمهىع والصخُٟحن والظي ًدُذ ٍو

اهىن الخهىنُت لخماًت بٌٗ ٞئاث اإلاجخم٘ التي ًم٨ً ؤن جًاع مً َظٍ الخٍغت مثل ٢

،ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، والظي ًىٓم حم٘ ووكغ اإلاٗلىماث الصخهُت الىاعصة في 1974لٗام

 .(2)ملٟاث الى٧االث الُٟضعالُت

 في مصز الصحفُينالحبظ لاتحيُطي  وتحصطهت : الفزع الثطلث

بػاء يِٛ الصخُٟحن ومُالبتهم اإلاؿخمغة بخ٣لُو ٨ٞغة الخبـ باليؿبت إلاا ًهضع  

زهىنا م٘ وحىص باب ٧امل في ٢اهىن ال٣ٗىباث اإلاهغي الباب الغاب٘ ٖكغ  ؤٖما٫،مجهم مً 

ا  حَر ٣ٞض حاء الضؾخىع اإلاهغي ، (3)ًخدضر ًٖ الجغاثم التي ج٣٘ بىاؾُت الصخ٠ ٚو

                                                             
٨ُت: -(1) ت الغؤي والخٗبحر في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ش خٍغ  عاح٘ في جاٍع

FREEDOM OF EXPRESSION-SPEECH AND PRESS Adoption and the Common 

Law Background, avalible at: https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/ 

amendment-1/freedom-of-expression-speech-and-press.; Media Law Handbook: 

United States Department of State, Bureau of International Information Programs, 

and p.2 est. avalible at: https://photos.state.gov/libraries/korea/49271/p_ 

december2010/media-law-handbook.pdf. 

(2) - MARK PEARSON:Press freedom, social media andthe citizen, Griffith 

University, PACIFIC JOURNALISM REVIEW 19 (2) 2013, p.215 ets. 

 ( وما بٗضَا.171مً ٢اهىن ال٣ٗىباث اإلاهغي اإلاىاص مً ) 1937لؿىت  58عاح٘ ال٣اهىن  -(3)
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الخالي هانا ٖلى الخض مً ٞغى الغ٢ابت ٖلى الصخُٟحن والصخ٠، ؤو جى٢ُ٘ ال٣ٗىباث 

( 71الخضوص التي ج٣ًحها خماًت ألامً ال٣ىمىٟ  اإلااصة )الؿالبت للخٍغت ٖلحهم بال في ؤي٤ُ 

الم اإلاهٍغت ؤو  مىه ٖلى ؤن:" ًدٓغ بإي وحه ٞغى ع٢ابت ٖلى الصخ٠ ووؾاثل ؤلٖا

جىػ بؾخثىاء ٞغى ع٢ابت مدضصة ٖلحها فى َػمً الخغب ؤو  مهاصعتها ؤو و٢ٟها ؤو بٚال٢ها. ٍو

جغاثم التى جغج٨ب بٍُغ٤ اليكغ ؤو وال جى٢٘ ٣ٖىبت ؾالبت للخٍغت فى ال .الخٗبئت الٗامت

الٗالهُت، ؤما الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالخدٍغٌ ٖلى الٗى٠ ؤو بالخمُحز بحن اإلاىاَىحن ؤو بالًُٗ في 

ى ما ٌٗض جغحمت لل٣ىاهحن اإلاهٍغت اإلاسخلٟت(1)ؤٖغاى ألاٞغاص، ُٞدضص ٣ٖىباتها ال٣اهىن"  ،؛ َو

خاالث والتي ٧اهذ جدٓغ مهاصعة الصخ٠ ؤو ٞغى الغ٢ابت ٖلحها بال في خاالث مدضصة مجها 

ًدٓغ، والتي ههذ ٖلي ؤن:"  2018لؿىت  180( مً ال٣اهىن ع٢م 3والتي مجها هو اإلااصة )

دٓغ مهاصعتها، ؤو و٢ٟها،  الم اإلاهٍغت، ٍو بإي وحه، ٞغى ع٢ابت ٖلى الصخ٠ ووؾاثل ؤلٖا

جىػ .ؤو بٚال٢ها وفي َظٍ .اؾخثىاء ٞغى ع٢ابت مدضصة ٖلحها في ػمً الخغب ؤو الخٗبئت الٗامتٍو

لى ؤن ًهضع ٢غاعا بًبِ وسخ الصخُٟت الىع٢ُت ؤو خظٝ ؤو حجب  الخالت للمجلـ ألٖا

ا في صخُٟت بل٨تروهُت ؤو مى٢٘ بل٨تروو ، ؤو  اإلااصة اإلاسالٟت لخٗلُماث الغ٢ابت في خالت وكَغ

المُت، ولظوي الكإن الًُٗ ٖلى ال٣غاع الهاصع بظل٪ ؤمام و٠٢ بٖاصة بثها في الىؾُلت  ؤلٖا

                                                             
ى ما ؤ٦ضج -(1) لى  2018لؿىت  ٣180اهىن ع٢م ( مً ال2ه اإلااصة )َو الم واإلاجلـ ألٖا بكإن جىُٓم الصخاٞت وؤلٖا

الم واإلايكىع ب ضة الغؾمُتلخىُٓم ؤلٖا ش (ـ م٨غع )ٌ    الٗضص الجٍغ  :ح اآل٧والتي حاء ههها ، 27/8/2018بخاٍع

الم والُباٖت واليكغ الىعقي واإلاؿمٕى واإلاغج  والال٨تروو "." ت الصخاٞت وؤلٖا  ج٨ٟل الضولت خٍغ

 ؤو ؤ٦ثر باعج٩اب حىاًت ؤو ٧ل مً خغى ( مً ٢اهىن ال٣ٗىباث جىو ٖلى ؤن:" 171و٢ض وعصث اإلااصة )
ً
واخضا

 ؤو ب٨خابت ؤو عؾىم ؤو نىع ؤو نىع قمؿُت ؤو 
ً
 ؤو بٟٗل ؤو بًماء نضع مىه ٖلىا

ً
حىدت ب٣ى٫ ؤو نُاح حهغ به ٖلىا

 في 
ً
٩ا ٣ت ؤزغي مً َغ١ الخمثُل حٗلها ٖلىُت ؤو بإًت وؾُلت ؤزغي مً وؾاثل الٗالهُت ٌٗض قٍغ عمىػ ؤو ؤًت ٍَغ

ٗا٢ب بال٣ٗاب ؤما بطا جغجب .اإلا٣غع لها بطا جغجب ٖلى َظا الخدٍغٌ و٢ٕى جل٪ الجىاًت ؤو الجىدت بالٟٗل ٞٗلها َو

مت ُُٞب٤ ال٣اض ي ألاخ٩ام ال٣اهىهُت في ال٣ٗاب ٖلى الكغوٕ ٗخبر  .ٖلى الخدٍغٌ مجغص الكغوٕ في الجٍغ َو

 بطا خهل الجهغ به ؤو جغصًضٍ بةخضي الىؾاثل اإلا٩ُاه٨ُُت ف
ً
٤ ٖام ؤو ال٣ى٫ ؤو الهُاح ٖلىُا ي مدٟل ٖام ؤو ٍَغ

٤ ؤو  ؤي م٩ان آزغ مُغو١ ؤو بطا خهل الجهغ به ؤو جغصًضٍ بدُث ٌؿخُُ٘ ؾماٖه مً ٧ان في مثل طل٪ الٍُغ

٣ت ؤزغي  ٤ الالؾل٩  ؤو بإًت ٍَغ  بطا و٢٘ في مدٟل ٖام ؤو .اإلا٩ان ؤو بطا ؤطٌ٘ بٍُغ
ً
٩ىن الٟٗل ؤو ؤلاًماء ٖلىُا ٍو

٤ ٖام ؤو في ؤي م٩ان آزغ مُغ  ٤ ؤو ٍَغ و١ ؤو بطا و٢٘ بدُث ٌؿخُُ٘ عئٍخه مً ٧ان في مثل طل٪ الٍُغ

ا مً َغ١ الخمثُل ٖلىُت بطا وػٖذ بٛحر .اإلا٩ان حَر وحٗخبر ال٨خابت والغؾىم والهىع والهىع الكمؿُت والغمىػ ٚو

٤ الٗام ؤو ؤي م٩ان مُغ  و١ جمُحز ٖلى ٖضص مً الىاؽ ؤو بطا ٖغيذ بدُث ٌؿخُُ٘ ؤن ًغاَا مً ٩ًىن في الٍُغ

 ؤو بطا بُٗذ ؤو ٖغيذ للبُ٘ في ؤي م٩ان".
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ا مً ؤن مهمت الصخاٞت هبُلت ٞهى جىُىي حسجُل مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي"
ً
؛ وطل٪ اهُال٢

لؤلخضار وج٣ضًم للمٗلىماث وحصخُو للمك٨الث ٞبهظا اليكغ ًيخ٣ل الغؤي الٗام مً صاثغة 

خدى٫ مً خالت ال ت، ٞدٍغت جض٤ٞ اإلاٗلىماث الٛمىى بلى صاثغة الىىع، ٍو جهل بلى خالت اإلاٗٞغ

والازباع هي ؤؾاؽ ج٣ضم واػصَاع ألامم والىؾُلت الىخُضة لخىانل ألا٩ٞاع والخٗاٝع ٖلى 

ت ؤلاوؿاهُت في حمُ٘ مجاالث الٗلىم الاحخماُٖت  .(1)الث٣اٞاث اإلاسخلٟت وجض٤ٞ اإلاٗٞغ

ا ألانل جىاو٫ في بٌٗ مىاصة  ت الصخاٞت باٖخباَع زم بٗض ؤن عسخ ال٣اهىن لخٍغ

( مىه ٖلى ؤن:"ًدٓغ ٖلى اإلااؾؿت الصخُٟت والىؾُلت 4اإلااصة )اإلادٓىعاث ٞىو في 

المُت واإلاى٢٘ ؤلال٨تروو  وكغ ؤو بث ؤي ماصة ؤو بٖالن ًخٗاعى مدخىاٍ م٘ ؤخ٩ام  ؤلٖا

هىن، ؤو جسال٠ الالتزاماث الىاعصة في مُثا١ الكٝغ اإلانهي، الضؾخىع، ؤو جضٖى بلى مسالٟت ال٣ا

ت ؤو  ؤو ًسال٠ الىٓام الٗام ؤو آلاصاب الٗامت، ؤو ًدٌ ٖلى الخمُحز ؤو الٗى٠ ؤو الٗىهٍغ

اث ؤو .ال٨غاَُت خباعاث التي ٣ًخًحها ألامً ال٣ىم ، ؤن ًمى٘ مُبٖى لى، لاٖل وللمجلـ ألٖا

ث ؤو حغي بثها مً الخاعج مً الضزى٫ بلى مهغ ؤو صخٟا ؤو مىاص بٖالمُت ؤو بٖالهُت نضع 

اث ؤو اإلاىاص ؤلاباخُت، ؤو التي .الخضاو٫ ؤو الٗغى لى اإلاجلـ ؤن ًمى٘ جضاو٫ اإلاُبٖى ٖو

جخٗغى لؤلصًان واإلاظاَب الضًيُت حٗغيا مً قإهه ج٨ضًغ الؿلم الٗام، ؤو التي جدٌ ٖلى 

ت ؤو ال٨غاَُت إن الًُٗ في َظا ال٣غاع ؤمام مد٨مت ول٩ل طي ق.الخمُحز ؤو الٗى٠ ؤو الٗىهٍغ

( ٖلى ؤن:"ال ًجىػ بإي خا٫ مً ألاخىا٫ بنضاع ؤي 5ال٣ًاء ؤلاصاعي"،وجىو اإلااصة )

صخُٟت، ؤو الترزُو بةوكاء ؤي وؾُلت بٖالمُت ؤو مى٢٘ بل٨تروو ، ؤو الؿماح له باالؾخمغاع 

الخٟغ٢ت بؿبب الجيـ في مماعؾت وكاَه، متى ٧ان ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ جمُحز صًني ؤو مظَبي ؤو 

ؤو ألانل، ؤو ٖلى ؤؾاؽ َاثٟ  ؤو ٖغقي، ؤو حٗهب حهىي، ؤو مماعؾت وكاٍ مٗاص إلاباصت 

الضًم٣غاَُت، ؤو ٖلى وكاٍ طي َاب٘ ؾغي ؤو جدٍغٌ ٖلى ؤلاباخُت ؤو ال٨غاَُت ؤو الٗى٠، 

ما٫ (2)ؤو ًضٖى بلى ؤي مً طل٪، ؤو ٌؿمذ به" ؛ ٦ما خٓغث مً طل٪ ال٣اهىن بٌٗ ؤلٖا

خُٟت ميكىعة بإي ق٩ل في الىهىم الخالُت، وال٣ٗاثض الضًيُت مجها امتهان ألاصًان الص

ت المُت ؤو ( مىه ٖلى ؤن:" 19 )اإلااصة٣ٞض ههذ  الؿماٍو ًدٓغ ٖلى الصخُٟت ؤو الىؾُلت ؤلٖا

اإلاى٢٘ ؤلال٨تروو  وكغ ؤو بث ؤزباع ٧اطبت، ؤو ما ًضٖى ؤو ًدغى ٖلى مسالٟت ال٣اهىن ؤو بلى 

                                                             
غبُت، ٍ.يطرق ضزور:  -(1) ُت، صاع الجهًت اٗل الم، ال٨خاب ألاو٫، ألاخ٩ام اإلاىيٖى  .255، م2004، 1حغاثم اليكغ والٖا

ى ما ههذ ٖلُه  -(2)  .بكإن جىُٓم الصخاٞت 1996لؿىت  96ع٢م ال٣اهىن مً  5و  4اإلااصجان َو
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ال٨غاَُت، ؤو ًىُىي ٖلى جمُحز بحن اإلاىاَىحن، ؤو ًضٖى بلى الٗىهٍغت ؤو ًخًمً الٗى٠ ؤو 

ت ؤو لل٣ٗاثض الضًيُت . َٗىا في ؤٖغاى ألاٞغاص، ؤو ؾبا ؤو ٢ظٞا لهم، ؤو امتهاها لؤلصًان الؿماٍو

لتزم بإخ٩ام ال٣ٟغة الؿاب٣ت ٧ل مى٢٘ بل٨تروو  شخص ي ؤو مضوهت بل٨تروهُت شخهُت ؤو  ٍو

وم٘ ٖضم ؤلازال٫ ،   شخص ي، ًبلٜ ٖضص مخابُٗه زمؿت آالٝ مخاب٘ ؤو ؤ٦ثرخؿاب بل٨تروو

لى اجساط  باإلاؿئىلُت ال٣اهىهُت اإلاترجبت ٖلى مسالٟت ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة، ًجب ٖلى اإلاجلـ ألٖا

اإلاىاؾب خُا٫ اإلاسالٟت، وله في ؾبُل طل٪ و٠٢ ؤو حجب اإلاى٢٘ ؤو اإلاضوهت ؤو  حغاءؤلا 

ولظوي الكإن الًُٗ ٖلى ال٣غاع الهاصع بظل٪ ؤمام مد٨مت مىه.  الخؿاب اإلاكاع بلُه ب٣غاع

٠ ال٣ًاء ؤلاصاعي  "؛ ٦ما خٓغ ال٣اهىن الخٗغى للخُاة الخانت للمىاَىحن ؤو مؿل٪ اإلاْى

ًدٓغ في ؤي وؾُلت مً وؾاثل اليكغ ( مجها ٖلى ؤن:" 20الٗام وألاشخام الىُابحن في اإلااصة )

٦ما ًدٓغ في ؤي وؾُلت مً وؾاثل اليكغ ؤو  .َىحنؤو البث الخٗغى للخُاة الخانت للمىا

البث جىاو٫ مؿل٪ اإلاكخٛل بالٗمل الٗام ؤو الصخو طي الهٟت الىُابُت الٗامت ؤو اإلا٩ل٠ 

 
ً
 ".ا اإلاهلخت الٗامتبسضمت ٖامت بال بطا ٧ان الخىاو٫ وز٤ُ الهلت بإٖمالهم، ومؿتهضٞ

 والتيو٢ض ٢غع ال٣اهىن الخالي خبـ الصخُٟحن في حغاثم مُٗىت وهي الجغاثم الخُحرة  

جخمثل في وكغ ما مً قإهه ؤزاعة الٟخىت الُاثُٟت  جمـ بإمً اإلاجخم٘ بك٩ل مباقغ والتى

ٞىو في اإلااصة  صازل اإلاجخم٘ ؤما بالخد٣حر ؤو امتهان ألاصًان ؤو الخدٍغٌ ٖلى ٞئت ؤو َاثٟت

ت في الجغاثم التي جغج٨ب بٍُغ٤ اليكغ ؤن:" ( مىه ٖلى 29) ال ًجىػ جى٢ُ٘ ٣ٖىبت ؾالبت للخٍغ

ؤو الٗالهُت، ُٞما ٖضا الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالخدٍغٌ ٖلى الٗى٠ ؤو بالخمُحز بحن اإلاىاَىحن ؤو 

المى ةبجمُحز  ال٣اهىن الجضًض بال ؤن؛ (1)بالًُٗ في ؤٖغاى ألاٞغاص" مً ٖٟاء الصخٟى ؤوؤلٖا

                                                             
ى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  -(1) ًلتزم الصخٟى باالمخىإ ًٖ الاهدُاػ " ٖلى ؤن: 1996لؿىت  96ً ال٣اهىن ( م20)َو

ت ؤو التى جىُىي ٖلى امتهان الاصًان ؤو الضٖىة بلى ٦غاَُتها ؤو الًُٗ ً ؤو في  بلى الضٖىاث اإلاهٍغ بًمان آلازٍغ

 ( مىه.22حٗا٢ب بالخبـ َب٣ا لىو اإلااصة ) جغوٍج الخدحز ؤو الاخخ٣اع ألي مً َىاث٠ اإلاجخم٘". و٧اهذ

وعص به ال٣ٗاب بالخبـ ٖلى بٌٗ ألاٞٗا٫ الخُحرة اإلااؾت بإمً  1937لؿىت  58و٢اهىن ال٣ٗىباث اإلاهغي ع٢م 

م مً جىؾٗه ٞحها  ت الصخُٟحن، مدضصا جل٪ ألاٞٗا٫ بالٚغ ً وؾالمخه اإلاغج٨بت بمٗٞغ ؤجها مً  –بال ؤهىا هغي -الَى

 ( ٖلى ؤن:176)ومً َظٍ ألاٞٗا٫ ما ههذ ٖلُه اإلااصة  .ًم٨ً ؤن ٨ًخٟى ٞحها بالٛغامت ٣ِٞالخُىعة بدُث ال 

ا ٖلى الخمُحز يض َاثٟت مً َىاث٠ الىاؽ بؿبب " ٌٗا٢ب بالخبـ ٧ل مً خغى بةخضي الُغ١ اإلاخ٣ضم ط٦َغ

الٗام"، وما ههذ الجيـ ؤو ألانل ؤو اللٛت ؤو الضًً ؤو ال٣ُٗضة بطا ٧ان مً قإن َظا الخدٍغٌ ج٨ضًغ الؿلم 

( مً ال٣اهىن مً ؤن:"ٌٗا٢ب بالسجً مضة ال جخجاوػ زمـ ؾىحن وبٛغامت ال ج٣ل ًٖ زمؿت 174ٖلُه اإلااصة )

ا ٞٗال مً ألاٞٗا٫ آلاجُت ض ٖلى ٖكغة آالٝ حىُه ٧ل مً اعج٨ب بةخضي الُغ١ اإلاخ٣ضم ط٦َغ  :آالٝ حىُه وال جٍؼ

= 
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يكغ ما ًخٗغى للخُاة الٗامت لؤلشخام الٗاصًحن ؤو ألصخاب بال٣ٗاب الجىاج  بطا ما ٢ام 

( مىه 32اإلااصة )في هو ٖىضما اإلاىانب مً ال٣ُاصًت للؿلُت الخىُٟظًت ؤو للؿلُت الىُابُت 

٠ ٖام، ؤو شخو ٖلى ؤن:" ا ٖلى الًُٗ في ؤٖما٫ مْى ًُ الم  حىاث ال ٌٗا٢ب الصخٟ  ؤو ؤلٖا

هُابُت ٖامت، ؤو م٩ل٠ بسضمت ٖامت بٍُغ٤ اليكغ ؤو البث بال بطا زبذ ؤن اليكغ ؤو طي نٟت 

ُٟت ؤو  البث ٧ان بؿىء هُت، ؤو ال ؤؾاؽ له مً الصخت، ؤو ٧ان ٖضًم الهلت بإٖما٫ الْى

لغى ؤمىه ٢ض ( 24َب٣ًا لىو اإلااصة ) ؛ ٦ما ؤن ال٣اهىن (1)الهٟت الىُابُت ؤو الخضمت الٗامت"

في خالت ٖضم وكغ جصخُذ إلاا وكغ ُٞما ٌؿمى " بد٤ الغص" واؾدبض٫ الخبـ  الخبـ

الم ٞجاء ههها ٧اآل لى للصخاٞت وؤلٖا بطا لم ًخم وكغ ؤو بث :"ح بالخٓلم للمجلـ ألٖا

( مً َظا ال٣اهىن، ٧ان لظي الكإن الخٓلم 22الخصخُذ في اإلاضة اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة )

لى ب٨خاب مىص ي ٖلُه بٗلم الىنى٫ الجساط ما ًلؼم ليكغ ؤو بث  بلى اإلاجلـ ألٖا

 .(2)"الخصخُذ

خطح مما ؾب٤ ؤن اإلاكٕغ اإلاهغي خاو٫ ؤن ٣ًلو مً خبـ الصخُٟحن  ٍو

المُحن بهٟت ٖامت بخ٣لُل خاالث خبـ الصخُٟحن، وبالخالي ج٣لُل ٞغنت الخبـ  والٖا

ت الصخاٞت بًمان ؤال ج٩ىن ؾلُت اإلاد٤٣ في للصخُٟحن،  خخُاَ الا  لت طل٪ ٦ٟالت خٍغ ٖو

بن اخخما٫ َغوبه ي٠ُٗ بلى الخبـ الاخخُاَ  ؾالح تهضًض يض الصخُٟحن؛ باإلياٞت 

بضو للبٌٗ ؤن الٛاء الخبـ في حمُ٘ حغاثم الصخاٞت (3)الصخٟ  العجباَه بم٣غ ٖمله  ، ٍو

=                                                             

( الخدٍغٌ ٖلى ٢لب هٓام الخ٩ىمت اإلا٣غع في ال٣ُغ اإلاهغي 
ً

ا( جغوٍج اإلاظاَب التي جغم  بلى حُٛحر مباصت .)ؤوال ًُ )زاه

اب ٗا٢ب بىٟـ ال٣ٗىباث ٧ل مً .الضؾخىع ألاؾاؾُت ؤو الىٓم ألاؾاؾُت للهُئت الاحخماُٖت بال٣ىة ؤو باإلَع َو

٤ اإلاؿاٖضة اإلااصًت ؤو اإلاالُت ٖلى اعج٩ا مت مً الجغاثم اإلاىهىم ٖجها في ال٣ٟغجحن الؿاب٣خحن شج٘ بٍُغ ب حٍغ

 الاقترا٥ مباقغة في اعج٩ابها"؛ ومجها ما ًخٗل٤ بخدٍغٌ الجىض يض الضولت في 
ً
اإلااصة هو صون ؤن ٩ًىن ٢انضا

ضم جُب٤ُ ال٣اهىن ف175)  .(177هو في اإلااصة )ي (، ٖو

 (.178زم جُغ١ لجغاثم زضف الخُاء الٗام ٞىو في اإلااصة )

، و٢ض (22)و  (21)في اإلااصجحن  بالخبـ ٖلى َظٍ ألاٞٗا٫ٌٗا٢ب  1996لؿىت  96و٢ض ٧ان ال٣اهىن ال٣ضًم  -(1)

 .الىو الؿاب٤ الخبـ ٖلحها ىؤلغ

( مً 28هو في اإلااصة )ي ٌٗا٢ب بالخبـ ٖلى َظا الٟٗل ف 1996لؿىت  96 و٢ض ٧ان ال٣اهىن ال٣ضًم -(2)

 (.24) هو اإلااصةو ، ال٣اهىن 

٘ اإلاهغي، الجؼء ألاو٫، صاع الجهًت الٗغبُت، مأمىن محمد ضالمتعاح٘:  -(3) : ؤلاحغاءاث الجىاثُت في الدكَغ

 ، وما بٗضَا.373، مغح٘ ؾاب٤، ممحمد غبد اللطُف فزج، 703، م2004

= 
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ا ؤ٦ثر مىه جدحًزا لٟئت  ًُ ال٣اثمحن ٖلى الصخاٞت وطل٪ إلوٗضام مبرعاث خبؿه ٌٗض ؤمًغا مى٣ُ

اخخُاَُا ٞبٗضما ًيكغ الصخٟى ما ٌٗض حٍغمت َب٣ًا لل٣اهىن ٞةن خبؿه اخخُاَُا ؾ٩ُىن 

ىىان م٣غ ٖمله، وؤهه لً  ٚحر مُٟض وزانت في خالت وحىص مدل ب٢امت له زابذ ومٗغوٝ، ٖو

املت، وؤن َلبه للخد٤ُ٣ لً ٩ًىن ٌؿخُُ٘ ؤن ًازغ ٖلى ؤصلت الجٍغمت التي و٢ٗذ باع٧اجها ٧

٣ا لجهت الخد٤ُ٣، ٦ما ؤن ؤلاب٣اء ٖلى الخبـ الاخخُاَ  للصخٟ  ولى في بٌٗ الجغاثم  مَغ

اث التي ًم٨ً ؤن حك٩ل حٍغمت  ُب جمىٗه مً جىاو٫ اإلاىيٖى ؾِب٣  وؾُلت للًِٛ والتَر

ة اؾخدبضا٫ ؛ ٦ما ًغي البٌٗ يغوع (1)ختى ولى ٧ان في جىاولها ما ًد٤٣ اإلاهلخت الٗامت

٣ٖىبت خبـ الصخٟى ختى في الجغاثم ال٨بري ب٣ٗىبت الٛغامت بمبالٜ ٦بحرة باٖخباع ؤن طل٪ 

ت الصخاٞت، وحصجُ٘ الٗمل الصخٟى الظي ٢ض ٌٗغى ناخبه إلاىاحهت  ؤًٞل لهالح خٍغ

حغاثم اليكغ بجهالت ؤو بدؿً هُت، ٦ما ان ٣ٖىبت الٛغامت ؾخ٩ىن عاصٖت ألصخاب 

ظًً ٌؿخُُٗىن اؾدبضا٫ صخٟى بإزغ سجً بؿهىلت، ل٨ً ؾخ٩ىن اإلااؾؿاث الصخُٟت ال

 .(2)الٛغامت مىحٗت لهم، ُٞخدغون ما ًجب وكٍغ

 في الجشائز الصحفُينالحبظ لاتحيُطي  وتحصطهت : الفزع الزابؼ

ت الصخاٞت والصخُٟحن ٞىو في البضاًت   خاو٫ الضؾخىع الجؼاثغي للترؾُش لخٍغ

اث ال ًجىػ حجؼ  ( ٖلى ؤن:"......44ٞىو في اإلااصة ) خاْغا ٨ٞغة مهاعصة الصخ٠ والُبٖى

الم بال بم٣خط ى ؤمغ  ؤي مُبٕى ؤو حسجُل ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي مً وؾاثل الخبلُٜ وؤلٖا

( مىه ما٦ضا ٖلُه ٖىضما هو ٖلى 50......."؛ زم حاء مغسخا لهظا الخ٤ في اإلااصة ).٢ًاج 

لى ؤن:"  ت ٖو ت الصخاٞت اإلا٨خىبت والؿمُٗت البهٍغ ض خٍغ ُّ المُت مًمىهت وال ُج٣ الكب٩اث ؤلٖا

ت للمؿاؽ ب٨غامت الٛحر  .بإي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الغ٢ابت ال٣بلُت ال ًم٨ً اؾخٗما٫ َظٍ الخٍغ

ت مًمىن في بَاع  .وخٍغاتهم وخ٣ى٢هم وكغ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع والهىع وآلاعاء ب٩ل خٍغ

ال ًم٨ً ؤن جسً٘ حىدت  .ُٞتال٣اهىن واخترام زىابذ ألامت و٢ُمها الضًيُت وألازال٢ُت والث٣ا

=                                                             

( مىه ٌؿمذ بدبـ الصخُٟحن 135في اإلااصة ) 1950لؿىت  ٣ٞ150ض ٧ان ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت اإلاهغي ع٢م 

خخُاَُا بالىو ٖلى ؤن:" ال ًجىػ الخبـ الاخخُاَ  في الجغاثم التي جغج٨ب بىاؾُت الصخ٠ بال بطا ٧اهذ ا

مت مً الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص  مً ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤو جخًمً َٗىا في  180، 179، 173الجٍغ

ًا ٖلى اٞؿاص ألازال١". غاى ؤو جدٍغ  ألٖا

 .42ؾاب٤، ممغح٘ أمين مصطفى محمد،  -(1)

ت،  مطحد راغب الحلى: -(2) ، ألاؾ٨ىضٍع الم وال٣اهىن، ميكإة اإلاٗاٝع ت الٖا  .285، م2006خٍغ
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 .(1)الصخاٞت ل٣ٗىبت ؾالبت للخٍغت"

الم الجؼاثغي الهاصع ٖام  وحاء ٢اهىن  الم بهٟت ٖامت  2012ؤلٖا ت ؤلٖا هاًنا ٖلى خٍغ

، بال ؤهه وي٘ ؤزني ٖكغ خضا لهظٍ الخٍغت وهي خضوص (2)والتي حٗض خٍغت الصخاٞت ق٤ مجها 

اإلااصة  ًم٨ً مً زاللها جَٟغٜ َظٍ الخٍغت مً مًمىجهاٞىو في-مً وحهت هٓغها –مُاَُت 

َـاع ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن الًٗىي  ( مىه ٖلى ؤن:"2) ٖـالم بدغٍـت ٞــ  ب ًمـاعؽ وكــاٍ ؤلا

 :والدكَغ٘ والخىُٓم الـمٗمى٫ بهما، وفي ْل اخترام

 الضؾخىع و٢ىاهحن الجمهىعٍت.-1

 ألاصًان.الضًً ؤلاؾالم  وباقي -2

ىُت وال٣ُم الث٣اُٞت للمجخم٘.-3 ت الَى  الهٍى

ىُت.-4 ىُت والىخضة الَى  الؿُاصة الَى

ني.-5  مخُلباث ؤمً الضولت والضٞإ الَى

 مخُلباث الىٓام الٗام.-6

 الـمهالح الا٢خهاصًت للبالص.-7

 مهام والتزاماث الخضمت الٗمىمُت.-8

 خ٤ الـمىاًَ في بٖالم آامل ومىيىعي.-9

 الخد٤ُ٣ ال٣ًاج .ؾٍغت -10

 الُاب٘ الخٗضصي لآلعاء وألا٩ٞاع.-11

اث الٟغصًت والجماُٖت". ٦غامت-12  ؤلاوؿان والخٍغ

خمحز ال٣اهىن الجؼاثغي بإهه حٗل ؤٚلب ال٣ٗىباث الجىاثُت التي جى٢٘ ٖلى الصخٟى  ٍو

٣ٞلو مً خبـ الصخُٟحن في الجغاثم اإلاغج٨بت هدُجت ٖملهم، ج٩ىن في نىعة الٛغامت 

ٟٞ  حٍغمت  ؛ٞىو في ٖضص مً مىاصٍ ٖلى طل٪٫ ٣ٖىبت الخبـ ب٣ٗىبت الٛغامت واؾدبض

ظٍ الجغاثم جخٗل٤  وكغ ازباع الخد٣ُ٣اث الجىاثُت ؤو الجلؿاث الؿٍغت للمدا٦ماث، َو

باإلاؿاؽ بؿحر الٗضالت ُٞاصي اليكغ بلى الخإزحر ٖلى ٖمل ال٣اض ي مما ًمـ ؤَغاٝ 

                                                             
ضة  6/3/2016واإلااعر في  01-16ال٣اهىن ع٢م  -(1) والظي ًخًمً حٗضًل الضؾخىع الجؼاثغي، واإلايكىع بالجٍغ

 (.35( الؿىت )14الغؾمُت الٗضص)

الم الجؼاثغي ع٢م  -(2)  .1990، 1982. َىما ؤ٢غجه ال٣ىاهحن اإلاسخلٟت ٢اهىن 12/1/2012اإلااعر في  05-٢12اهىن ؤلٖا
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ٗغ٢ل خؿً ؾحر الٗضا  لت، وخ٤ ؤَغاٝ الخهىمت ال٣ًاثُتالخهىمت ال٣ًاثُت َو

( ٖلى ؤن:" ٌٗا٢ب بٛغامت مً 119في اإلااصة ) ، ٞىو(1)واإلاجخم٘ في مدا٦مت ٖاصلت مداًضة 

صج( ٧ل مً وكغ ؤو بث بةخضي 100000صج( بلى ماثت ؤل٠ صًىاع )50000زمؿحن ؤل٠ صًىاع )

الم اإلاىهىم ٖلحها في َظا ال٣اهىن الًٗىي، ؤي زبر ؤو  وز٣ُت جلخ٤ يغعا بؿغ وؾاثل ؤلٖا

( ٖلى ؤن:" ٌٗا٢ب بٛغامت مً ماثت ؤل٠ 120الخد٤ُ٣ الابخضاج  في الجغاثم"؛ وهو في اإلااصة )

صج( ٧ل مً وكغ ؤو بث بةخضي وؾاثل 200000صج( بلى ماثتي ؤل٠ صًىاع )100000صًىـاع )

الم اإلاىهىم ٖلحها في َظا ال٣اهىن الًٗىي، ٞدىي مىا٢كاث الجهاث ال٣ًاثُت  التي ؤلٖا

( مىه ٖلى ؤن : ٌٗا٢ب بٛغامـت 121جهضع الخ٨م، بطا ٧اهذ حلؿاتها ؾٍغت"؛ وجىو اإلااصة )

صج( ٧ل مً وكغ ؤو بث  200000صج( بلى ماثتي ؤل٠ صًىاع ) 50000مً زمؿحن ؤل٠ صًىاع )

الم اإلاىهىم ٖلحها في َظا ال٣اهىن الًٗىي، ج٣اٍعغ ًٖ اإلاغاٞٗاث التي  بةخضي وؾاثل ؤلٖا

ت ألاشخام وؤلاحهاى"، والٗلت مً َظا الىو ألازحر َى ٞغى هٕى مً الخماًت جخٗل٤ بدال

م مً ٧ىهه ٢ُضا ٖلى  الخانت ألؾغاع الىاؽ وخُاتهم الصخهُت مً ًٞى٫ الٗامت؛ بالٚغ

هدى الخض مً  ٖالهُت الجلؿاث التي ججغي ٞحها اإلاغاٞٗاث ال٣ًاثُت، ٞةن ٢هض اإلاكٕغ

المُحن بؿبب مُلهم بلى الدكهحر الٗالهُت التي جخم ًٖ ٍَغ٤ اليكغ بى  اؾُت الصخُٟحن وؤلٖا

اإلاٍٟغ بى٢اج٘ ال٣ًاًا وؤَغاٞها والظي ٌك٩ل مؿاؾا بالخُاة الصخهُت لؤلٞغاص، و٦ظا ُٞه 

م التي ًدمحها ال٣اهىن، والتي ال ًٍغضوجها ؤن جهل بلى ٖلم الٛحر، ٞاألمغ ًخهل  اٞكاء ألؾغاَع

ؼة م٩اهخه الاحخماُٖتبمؿاثل زانت وله٣ُت بالصخو ًم٨ً ؤن ًاص ا بلى ٖػ  .(2)ي وكَغ

زباع ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بال٣خل الٗمضي ؤالجغاثم اإلاخٗل٣ت بيكغ  زم جىاو٫ اإلاكٕغ الجؼاثغي 

وال٣خل ًٖ ٍَغ٤ الؿم ؤو  وال٣خل م٘ ؾب٤ ألانغاع والترنض و٢خل ألانى٫ والٟغوٕ

بالخُاء وػها اإلاداعم وهى  الخٗظًب، والجغاثم اإلاخٗل٣ت باألٞٗا٫ الجيؿُت الكاطة، وواإلاسلت

ها الخ٣الُض وال٣ُم ألازال٢ُت والضًيُت الؿاثضة في اإلاجخم٘ الجؼاثغي،  حغاثم جمـ في مجمٖى

، وجم اؾدبضا٫ ٣ٖىبت الخبـ (3)ل٣اهىن ال٣ٗىباث و٢ض ٧ان ٌٗا٢ب ٖلحها بالخبـ َب٣ا

                                                             
 .594، 593مغح٘ ؾاب٤، مألاسرق بن غبد هللا،  -(1)

 مظ٦غةاإلاؿئىلُت الجؼاثُت الىاقئت ًٖ حغاثم الصخاٞت اإلا٨خىبت،  ضهطم بن مدور، لُدًت رمضطوى: -(2)

 .40، م2013ماحؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت بجاًت، الجؼاثغ، 

٘ الجىاج  الجؼاثغي،  ولُد ضطملى:عاح٘:  -(3) مت الصخُٟت في الدكَغ ماحؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١  مظ٦غةالجٍغ

 ، وما بٗضَا.41، م2017والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت اإلاؿُلت، الجؼاثغ، 
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الم والتي جىو ٖلى ؤن": ٌٗ ( مً ٢اهىن 122َب٣ا لىو اإلااصة ) بالٛغامت ا٢ب بٛغامت مً ؤلٖا

ًـىـاع ) ًٍـ ؤلـ٠ ص كغ صج( ٧ل مً وكغ ؤو 100000صج( بلــى ماثت ؤل٠ صًىاع ) 25000زمؿت ٖو

الم اإلاىهىم ٖلحها في َظا ال٣اهىن الًٗىي، نىعا ؤو عؾىما ؤو ؤًت  بث بةخضي وؾاثل ؤلٖا

 بُاهاث جىيُدُت ؤزغي حُٗض جمثُل ٧ل ؤو حؼء مً ْغوٝ الجىاًاث ؤو الجىذ الـمظ٧ىعة في

 335و 334و 333م٨غع و 263و 262و 261و 260و 259و 258و 257و 256و 255الـمىاص 

 مً ٢اهىن ال٣ٗىباث". 342و 341و 339و 338و 337و 336و

زم جىاو٫ ال٣اهىن حٍغمت بَاهت عئؾاء الضولت ألاحىبُت وؤًٖاء البٗثاث الضبلىماؾُت  

كٍغً ؤلـ٠  ( مىه ٖلى ؤن: " ٌٗا٢ب123اإلاٗخمضًً لضحها ٞىو في اإلااصة) بٛغامت مً زمؿت ٖو

ًـىـاع ) الم  100000صج( بلــى ماثت ؤل٠ صًىاع ) 25000ص صج( ٧ل مً ؤَان بةخضي وؾاثل ؤلٖا

اإلاىهىم ٖلحها في َظا ال٣اهىن الًٗىي، عئؾاء الضو٫ ألاحىبُت وؤًٖاء البٗثاث 

"، وحكمل الضبلىماؾُت الـمٗخمضًً لضي خ٩ىمت الجمهىعٍت الجؼاثٍغت الضًم٣غاَُت الكٗبُت

َظٍ اإلااصة الؿُاؾُحن، والؿٟغاء، والىػعاء، ٖلى ؤن ج٩ىن مهامهم ٢اثمت لم جيخهى، وؤن ج٩ىن 

ُٟتهم وؤن ًىحه يض الخ٩ىمت ؤو الخُاة الخانت  ؤلاَاهت بؿبب ٞٗل ًخٗل٤ بإصاء ْو

 .(1)للضبلىماؾُِحن

الم الجؼاثغي مً الخماًت اإلا٣غعة للصخٟى ٞجٗل مُٗاص    ؾ٣ٍى زم وؾ٘ ٢اهىن ؤلٖا

جدٍغ٪ الضٖىي الجىاثُت واإلاضهُت يض الصخٟى ؾخت ؤقهغ ٣ِٞ مً جاٍعش و٢ٕى الجٍغمت 

( مىه ٖلى ؤن:" جخ٣اصم الضٖىي الٗمىمُت والضٖىي اإلاضهُت الـمخٗل٣خان 124ٞىو في اإلااصة )

بالجىذ اإلاغج٨بت ًٖ ٍَغ٤ الصخاٞت الـم٨خىبت ؤو الؿمُٗت البهٍغت ؤو ؤلال٨تروهُت، بٗض ؾخت 

ى ما ًسال٠ اإلاضص الىاعصة لخ٣اصم الضٖاوي ( ؤق6) هغ ٧املت ابخضاء مً جاٍعش اعج٩ابها"؛ َو

اث الجؼاثُت الجؼاثغي، والظي خضص مضة ؾٍغاث الخ٣اصم ٦إنل حغاءالجىاثُت في ٢اهىن ؤلا 

الخالى لى٢ٕى الجٍغمت ؾىاء ؤ٧اهذ حىاًت ؤو حىدت ؤو مسالٟت، ؤو الُىم الخالى ألزغ  ٖام بالُىم

٢اهىوى اجسظ ٞحها ال ٞغ١ في طل٪ بحن ما بطا ٧اهذ الجٍغمت جامت ؤو مكغوٕ ٞحها و٧ل ما  بحغاء

بضؤ  اجها مً جاٍعش البضء في جىُٟظَا، ٍو َىال٪ ؤن الجٍغمت اإلاكغوٕ ٞحها ٌٗخبر مُٗاص بضء ؾٍغ

جبلُٜ للؿلُاث، ومُٗاص الخ٣اصم في الجىاثاث  ؾٍغان الخ٣اصم ؾىاء خهل جبلُٜ ؤو لم ًدهل

                                                             
 .35ب٤، ممغح٘ ؾاولُد ضطملى،  -(1)
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 .(1)ىىاث، وفي الجىذ زالر ؾىىاث، وفي اإلاسالٟاث ؾيخحنٖكغ ؾ

 الحبظ لاتحيُطي  وتحصطهت اللضطة: املطلب الثطلث

هِب، و٢ض ًغج٨ب ؤزُاء في بَاع مباقغجه   ال٣اض ي بكغ مثله مثل ٚحٍر ًسُىء ٍو

ُٟخه جاصي بلى ٢ُام مؿئىلُخه ؾىاء ؤ٧اهذ اإلاضهُت ؤو الخإصًبُت ؤو الجىاثُت؛ بال ؤن ؤَم  لْى

وؤزُغ َظٍ اإلاؿئىلُاث هي اإلاؿئىلُت الجىاثُت، وطل٪ ألجها جمـ مباقغة َُبت ال٣ًاء 

ال ٩ًاص صؾخىع في الٗالم ًسلى مً الىو ٖلى مبضؤ اؾخ٣ال٫ ؛ و (2)وؾمٗت ال٣اض ي وخغمخه

ًدا في ؾُا١ الترجِباث الؿُاؾُت ال٣اثمت بحن  ا نٍغ
ً
ال٣ًاء و٢ض مىذ اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء اٖتراٞ

ى ٌك٩ل ؤخض ألاع٧ان الثالزت التي ٣ًىم ٖلحها مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث الؿلُاث الثالز ت، َو

خباع وحىص مىاهج مخباًىت في الخٗامل م٘ اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت  م٘ آلازظ في الٖا

ج٣٘ خماًت الاؾخ٣ال٫ الصخص ي لل٣ًاة في حؼء ٦بحر مجها ٖلى ؛ و(3)والٟهل بحن الؿلُاث

ً مضي جإزحر الؿلُت الؿُاؾُت ؤو الخىُٟظًت ٖلى اث اإلاٗخمضة لخُٗحن حغاءؤلا  ال٣ًاة ٖو

ؾلى٥ الجهاػ ال٣ًاج  بٗض الخُٗحن؛ بال ؤن الاؾخ٣ال٫ ال ًيبغي ؤن ٩ًىن ٖلى خؿاب جد٤ُ٣ 

الٗضالت ٞال ًسً٘ ال٣ًاة الظًً ٌعجؼون ًٖ ؤصاء مامهم بك٩ل ٧امل ؤو مؿخ٣ل ؤو ٚحر 

اتهم، ول  ظل٪ ًيبغي ؤن ٩ًىن َىا٥ هٕى مً الخىاػن مىداػ إلاؿاءلتهم وإلاداؾبتهم ٖلى جهٞغ

بحن ال٣ىاٖض الخانت بدىُٓم ٖمل ال٣ًاة وخماًتهم مً الخإزحر الخاعجي ٖلى بعاصتهم، 

 .(4)والخاحت بلى مؿاءلت ال٣ًاة

                                                             
ة ماحؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم مظ٦غ جهاء الضٖىي الٗمىمُت، بالخ٣اصم الجؼاج  وؤزٍغ في  ضػدًت غطغىة: -(1)

غة، الجؼاثغ، ُالؿ  ، وما بٗضَا.20، م2017اؾُت، حامٗت البٍى

ؤلاحغاءاث الظي ًخًمً ٢اهىن  8/6/1966اإلاغر في  155-66( مً ألامغ ع٢م 9، 8، 7عاح٘ ههىم اإلاىاص )

 الجؼاثُت الجؼاثغي اإلاٗض٫ واإلاخمم.

، ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مظ٦غة ماحؿخحراإلاؿئىلُت الجؼاثُت لل٣اض ي،  فطيمت سمطل: -(2)

 .3، م2017الجؼاثغ،  ت،جبؿ

(3) - V: Nathan j. Brown: Mechanisms of Accountability in the Arab Governance: 

the Present and the Future of the Judiciaries and Parliaments in the Arab Word, 

POGAR ( 2001). P 2. 

(4) - V: Stefan Voight, The Economic Effects of Judicial Accountability- 

Preliminary Insights, & supra n 1, p. 5. 

تػطرد ضيطس ي، ضىحُت ضىدري: عاح٘: اإلاٗاًحر الضولُت بكإن اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء، مغ٦ؼ الٗملُاث الاهخ٣الُت  ٍر

ىع٥، ٖضص ) ، الفضُلي يمهد، جغحمت: 6، م2013(، ؾبخمبر 41الضؾخىعٍت، ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت هٍُى

= 
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غ  ولظل٪ هجض ؤن ٚالبُت الىٓم ال٣اهىهُت اإلاٗى٫ بها في حمُ٘ اهداء الٗالم جمُل بلى ج٣ٍغ

ا جخم َب٣ًا وؤعؾاء مبضؤ اإلاؿئىلُت  ًُ الجىاثُت لل٣ًاة، ؾىاء ٧اهذ مؿاءلت ال٣اض ي حىاث

للىٓام ال٣اهىو  الؿاثض واإلاُب٤ ٖلى ٧اٞت اإلاىاَىحن في الضولت ؤو في ْل هٓام اؾخثىاج  ًىٓم 

ا ج٩ىن بىهىم  ًُ ٦ُُٟت مؿاءلت ال٣ًاة حىاثُا، وفي حمُ٘ ألاخىا٫ مؿاءلت ال٣ًاة حىاث

ُبه والخإزحر ٖلى ٖمله ومىاػهت بحن طل٪ ومؿاءلخه  حُٗى ال٣اض ي امخُاػاث مُٗىت جمى٘ جَغ

 . (1)حىاثُا ٖما ًغج٨به مً ؤٞٗا٫ حك٩ل حغاثم حىاثُت

: فزوطط: 
ً

الؿلُت " ًا٦ض الباب الثامً مً الضؾخىع الٟغوس ي اإلاٗىىن بٗىىان:أوال

( مىه اؾخ٣اللُت َظٍ الؿلُت التي ٩ًىن يامجها عثِـ 64في اإلااصة )" ال٣ًاثُت

لى  .ًًمً عثِـ الجمهىعٍت اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت."الجمهىعٍت ؿاٖضٍ اإلاجلـ ألٖا َو

؛ وخضص الضؾخىع الٟغوس ي (2)....".ًدضص ٢اهىن ًٖىي الىٓام ألاؾاؽ ًلل٣ًاة .لل٣ًاء

ت الٟغصًت ٞىو في  الؿبب الغثِس ي الؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت ألجها الىنُت ٖلى الخٍغ

وج٨ٟل الؿلُت  .الًم٨ً اٖخ٣ا٫ ؤي شخو بك٩ل حٗؿٟ "( مىه ٖلى ؤن:66اإلااصة )

تالٟغصًت، وبمىحب الكغوَالتي ًىو  ا الخاعؾت للخٍغ ال٣ًاثُت اخترام َظا اإلابضؤ،باٖخباَع

سً٘ ال٣اض ي لل٣اهىن الٗام الجىاج  ٞال ٌُُٗه (3)"ٖلحها ال٣اهىن  ًُ ٘ الٟغوس ي  ؛ بال ؤن الدكَغ

 ًىاًغ 4 اإلااعر في 2-93 اهىن ع٢مؤي امخُاػاث وال خهاهاث وطل٪ مىظ نضوع ال٣

اث اإلاخبٗت م٘ اإلاىاَىحن الٗاصًحن حغاء؛وبالخالي ًم٨ً مدا٦مخه ٖلى حغاثمه بظاث ؤلا 1993

 إلابضؤ اإلاؿاواة بحن الجمُ٘
ً

 .(4)بٖمال

ط: ًُ كُت:  ثطه حكمل مضوهت ٢ىاٖض الؿلى٥ ال٣ًاء في الىالًاث الىالًطث امليحدة ألامٍز

اإلاخدضة ٖلى ال٣ىاهحن ألازال٢ُت التي جىُب٤ ٖلى ال٣ًاة الُٟضعالُحن ووي٘ بعقاصاث خى٫ 

=                                                             

غ ًٖ الضًم٣غاَُت مخاح ٖلى مى٢٘:  www.democracy.reporting.org اإلاىٓمت الضولُت للخ٣ٍغ

(1) -V: Guy CANIVETet Julie JOLY-HURARD :La RESPONSABILITÉ des JUGES, 

ici Etailleurs, Revueinter,NATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-2006, p. 1052. 

 .( مً الضؾخىع الٟغوس ي64عاح٘ هو اإلااصة ) -(2)

 .( مً الضؾخىع الٟغوس ي66عاح٘ هو اإلااصة ) -(3)

(4) -V: Guy CANIVETet Julie JOLY-HURARD :LA RESPONSABILITÉ DES 

JUGES, ICI ET AILLEURS, REVUE INTERNATIONALE DE DROIT 

COMPARÉ 4-2006, p. 5511 ; Marie Goré: La responsabilité civile, pénale et 

disciplinaire des magistrats, Electronic Journal of Comparative Law, vol. 11.3 

(December 2007), p. 8. http://www.ejcl.org. 
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يض اإلاؿاءلت  2012وال٣اهىن ألامٍغ٩  ٞغى خماًت لل٣ًاة بضاًت مً ٖام ، (1)ؤصائهم لٗملهم

٨ُت ب٣ىلها  ى مابغعجه اإلاد٨مت الٗلُا ألامٍغ  م٘ الخٗامل ٖلى لل٣ًاة ال٣هىي  ال٣ضعة بإن:"َو

ا ٣ِٞ ٖلى خالت" الاهتها٥ الجؿُم لل٣اهىن مً ٢بل  وهؼاَت"، زٝى بال  الجمهىع  و٢هَغ

٨ُت بإهه ٌٗنى" ؤن ال٣اض ي ًاصي واحباجه  ال٣اض ي"، والظي ٞؿغجه اإلاد٨مت الٗلُا ألامٍغ

لُا هجض ؤن اإلاهُلح بك٩ل ٚحر الث٤"، وؤمام َظا الىو وجٟؿحٍر مً ٢بل اإلاد٨مت الٗ

 .(2)مُاَى مما ٌؿمذ بمؿإلت ال٣ًاة جدخه بتهم مسخلٟت ٚحر مدضصة 

ط: مصز: 
ً
ت في ٖضص مً ثطلث عسخ الضؾخىع اإلاهغي الخالي الؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاُث

ت مؿخ٣لت، جخىالَا اإلادا٦م ٖلى  :"( ٖلى ؤن184ههىنه ٞىو في اإلااصة ) الؿلُت ال٣ًاُث

ُاتها، والخضزل فى  بحن ال٣اهىن نالخ  لل٣اهىن، ٍو
ً
٣ا ٝ ؤهىاٖها وصعحاتها، وجهضع ؤخ٩امها ٞو ازخال

ت  ًا، حٍغمت ال حؿ٣ِ بالخ٣اصم"؛ وخضص ٢اهىن الؿلُت ال٣ًاُث ًا  46قئىن الٗضالت ؤو ال٣

في ٚحر " ( مىه بالىو ٖلى ؤن:96ي في اإلااصة )الخالت التي ًجىػ ٞحها خبـ ال٣اض  1972لؿىت 
                                                             

٨ُحن اإلاُب٣ت -(1) ؛ و٢ض جم اٖخماص 2019ماعؽ  12اٖخباًعا مً  عاح٘: مضوهت الؿلى٥ ال٣ًاج  لل٣ًاة ألامٍغ

ل  5مضوهت ٢ىاٖض الؿلى٥ ل٣ًاة الىالًاث اإلاخدضة في البضاًت مً ٢بل اإلااجمغ ال٣ًاج  في  ، و٧اهذ 1973ؤبٍغ

ٗٝغ باؾم "مضوهت ٢ىاٖض الؿلى٥ ال٣ًاج  ل٣ًاة الىالًاث اإلاخدضة":
ُ
 ح

Code of Conduct for United States Judges, avalible at: https://www.uscourts.gov/ 

judges-judgeships/code-conduct-united-states-judges. 

٩  ٞب -(2) ٘ الخهاهت ال٣ًاثُت ًٖ ال٣ًاة ٦مبضؤ اإلاد٨مت الٗلُا  -مىحب ال٣اهىن الُٟضعالي ألامٍغ ٨ُت لم جٞغ ألامٍغ

٣ت التي ًاصون بها واحباتهم. بطا ٧ان ٚحر ؤمحن، وبطا  صؾخىعي باٖخباع ؤن ال٣ًاة: "مؿئىلحن ؤمام الكٗب وخضَم ًٖ الٍُغ

ؼلهم مً مىهبهم؛ بال ؤن اإلاؿئىلحن م ٤ الٗؼ٫، ٖو ً ال٣ًاة ٧ان ٞاؾًضا، ؤو ٧ان مخٗؿ٠، ٣ٞض جخم مداؾبتهم ًٖ ٍَغ

لِؿىا ؤَغاٝ زانت في الضٖاوي اإلاضهُت اإلا٣امت ٖلحهم لؤلٞٗا٫ ال٣ًاثُت اإلاغج٨بت مً ٢بلهم، مهما ٧اهذ جل٪ ألاٞٗا٫ ياعة، 

ومهما ٧اهذ حؿخد٤ ؤلاصاهت، بال بطا ٧اهذ َظٍ ألاٞٗا٫ جخجاوػ بك٩ل واضح ازخهام ال٣ًاة، و٢ام باجساطَا بك٩ل ياع 

، ىاث ونٟذ اإلاد٨مت َظا الاؾخثىاء بدهاهت ال٣ًاة: الٗباعة التي جبضؤ بـ "ما لم ٨ًً عبما"ؤو ٞاؾض؛ وبٗض طل٪ بثالزت ؾى

ذ صخُذ لل٣اهىن  ت لخهٍغ وال٣ًاة ال ًسًٗىن إلحغاءاث مضهُت بؿبب ؤٞٗالهم ، ٦ما ٦خبذ اإلاد٨مت : "لم ج٨ً يغوٍع

م ؤجها ا، ال٣ًاثُت، ختى ٖىضما جخجاوػ َظٍ ألاٞٗا٫ ازخهانهم ال٣ًاج  ٖؼ ًجب ؤن ًالخٔ  عج٨بذ بك٩ل ياع ؤو ٞاؾض.وٍُ

َىا جمُحز بحن الازخهام ال٣ًاج  والُٛاب الىاضح لجمُ٘ الازخهام ال٣ًاج  ٖلى اإلاىيٕى "، خُث ال ًسً٘ ال٣ًاة 

  للمؿئىلُت بال في الخالت ألازحرة.

 عاح٘ في طل٪: 

The U.S. Legal System: A Short Description Federal Judicial Center, p. 1- . avalible 

at:https://ar.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/26/2016/03/U_S__Legal_Syste

m_English07.pdf.; HANS PETTER GRAVER: Judging without Impunity: On the 

Criminal Responsibility of Authoritarian Judges, Bergen Journal of Criminal Law 

and Criminal Justice, Volume 4, Issue 1, 2016, p125 ets. avalible at: 

https://www.legal-tools.org/doc/70d29c/pdf. 
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خاالث الخلبـ بالجٍغمت ال ًجىػ ال٣بٌ ٖلى ال٣اض ي وخبؿه اخخُاَُا بال بٗض الخهى٫ ٖلى 

وفى خاالث الخلبـ بالجٍغمت ال ًجىػ ال٣بٌ ٖلى  94بطن مً اللجىت اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

٘ ألامغ بلى اللجىت اإلاظ٧ىعة  ت وللجىت ال٣اض ي وخبؿت ؤم ًٞغ في مضة ألاعب٘ والٗكٍغً ؾاٖت الخاُل

ٟالت ولل٣اض ي ؤن ًُلب ؾمإ ؤ٢ىاله ؤمام اللجىت  ؤن ج٣غع ؤما اؾخمغاع الخبـ ؤو ؤلاٞغاج ب٨

ٖىض ٖغى ألامغ ٖلحهاوجدضص اللجىت مضة الخبـ في ال٣غاع الظي ًهضع بالخبـ ؤو باؾخمغاع 

ًاء اإلاضة التي حغاءوجغاعى ؤلا  اث الؿالٟت الظ٦غ ٧لما عؤي اؾخمغاع الخبـ الاخخُاَ  بٗض اه٣

ُما ٖضا ما ط٦غ ال ًجىػ اجساط اي  اث باؾخمغاع الخد٤ُ٣ م٘ بحغاءمً  بحغاء٢غاعاتها اللجىتٞو

٘ الضٖىي الجىاثُت ٖلُه في حىاًت ؤو حىدت بال بإطن مً اللجىت اإلاظ٧ىعة وبىاء  ال٣اض ي ؤو ٞع

لب الىا ًاة وجىُٟظ ال٣ٗىباث اإلا٣ُضة للخٍغت باليؿبت ٖلىَ  ثب الٗام ٍوجغي خخما خبـ ال٣

ـ السجىاء آلازٍغً" ً اإلاسههت لخب  .(1)لهم في ألاما٦

ُما ٖضا ما ط٦غ ال ًجىػ اجساط ؤي  ٘  بحغاءٞو مً حغاءاث الخد٤ُ٣ م٘ ال٣اض ي ؤو ٞع

الضٖىي الجىاثُت ٖلُه ٖلُه في حىاًت ؤو حىدت بال بةطن مً اإلاجلـ وبىاء ٖلى َلب الىاثب 

الٗام، وبدُث ًجغي خبـ ال٣ًاة وجىُٟظ ال٣ٗىباث اإلا٣ُضة للخٍغت باليؿبت لهم في ؤما٦ً 

غ َظٍ الخهاهت مؿخ٣لت ًٖ ألاما٦ً اإلاسههت لخبـ السجىاء آلازٍغً، وال ج٣خه

ال٣ًاثُت ٖلى ال٣ًاة ٣ِٞ ول٨ً جمخض بلى ؤًٖاء الىُابت الٗامت و٢ًاة مجلـ الضولت 

ا ؤن ج٩ىن و٢ًاة اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا، ون الُبُعى ؤن ًلؼم لخبـ ال٣اض ي اخخُاًَُ 

٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الٗام )٢اهىن  الجٍغمت اإلاؿىضة بلُه مما ًجىػ الخبـ الاخخُاَ  ٞحها ٞو

                                                             
مً جا٢اء هٟؿه ؤو بىاء ٖلى ٢غاع الجمُٗت الٗامت  –اإلاد٨مت  لغثِـ" ٣اهىن ٖلى ؤن:( مً ال94وجىو اإلااصة ) -(1)

٩ىن الخىبُت  اث٠ بٗض ؾمإ ؤ٢ىالهم ٍو بها جىبُت ال٣ًاة بلى ما ٣ً٘ مجهم مسالٟا لىحباتهم ؤو م٣خًُاث ْو

ؤن ٌٗخبر ٖلى الخىبُت الهاصع بلُه ٦خابت مً  . ولل٣اض يؾٟاَت ؤو ٦خابه وفى خالت ألازحرة ًبلٜ نىعجه لىػٍغ الٗض٫

 ٘ ش جبلُٛه بًاٍ بلى اللجىت اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٟغة الثاهُت مً  –عثِـ اإلاد٨مت بُلب ًٞغ زال٫ ؤؾبٕى مً جاٍع

لى للهُئاث ال٣ًاثُت". 1969لؿىت -82اإلااصة الؿاصؾت مً ال٣اهىن ع٢م   بكإن اإلاجلـ ألٖا

ًترجب خخما ٖلى خبـ ال٣اض ي بىاء " ن آلازاع اإلاترجبت ٖلى خبـ ال٣اض ي بإجها:( مً ال٣اهى 97زم خضصث اإلااصة )

جىػ إلاجلـ الخإصًب ؤن ًإمغ بى٠٢ ال٣اض ي  ُٟخه مضة خبؿه ٍو ٖلى اممغ ؤو خ٨م و٢ٟت ًٖ مباقغة ؤٖما٫ ْو

مت و٢ٗذ مىه وطل٪ ؾىاء مً جل ُٟت في ؤزىاء بحغاءاث الخد٤ُ٣ ؤو اإلادا٦م ًٖ حٍغ ٣اء ًٖ مباقغة ؤٖما٫ ْو

وال ًترجب ، هٟؿه بىاء ٖلى َلب وػٍغ الٗض٫ ؤو الىاثب الٗام ؤو عثِـ اإلاد٨مت ؤو بىاء ٖلى ٢غاع الجمُٗت الٗامت

ٖلى الى٠٢ خغمان ال٣اض ي مً مغجبه مضة الى٠٢ وم٘ طل٪ ًجىػ إلاجلـ الخإصًب خغمان مً هه٠ اإلاغجب 

 وللمجلـ في ٧ل و٢ذ ؤن ٌُٗض الىٓغ في ؤمغ الى٢ذ وهه٠ واإلاغجب".



  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض َكام
 

   

 .(1)اث الجىاثُت( وؤن ج٩ىن ألاصلت ٢بل ال٣اض ي اإلاتهم ٧اُٞتحغاءؤلا 

بطا عؤث الىُابت الٗامت ؤن الجغاثم اإلادالت بلحها ًٖ ٍَغ٤ مدايغ ؤو الجشائز: رابًػط: 

ٟحن الظًً ال ق٩اوي ؤو ب ٚاث جُٟض ؤن مغج٨ب الجٍغمت َى ؤخض ؤًٖاء الخ٩ىمت ؤو بٌٗ اإلاْى

ًُ  اإلاكٕغاقتٍر  ًم٨ً لها ؤن جدُل الضٖىي في َظٍ  ٞال اث زانت، بحغاءا بهضص مخابٗتهم حؼاث

٠ بالخًىع للمد٨مت اإلاسخهت ختى و ان ٧اهذ الجغاثم م٨ُٟت بإجها  ٍغ٤ الخ٩ُل الخالت ًَٖ 

ؤما في مىاص الجىذ " بإهه:الخد٤ُ٣  بحغاء١.ب.ج ٖلى  22/16في اإلااصة  اإلاكٕغحىدت خُث هو 

ُاعًٍ  والٗلت في طل٪ جمخ٘ َظا الهى٠ مً "؛ لم ٨ًً زمت ههىم زانتا ما ٩ُٞىن ازخ

ٌؿخُٟض ٞحها  ال د٤ُ٣ خهما جسً٘ ٞحها اإلاخابٗت والب" وهي نىع و شخام بـ"امخُاػ الخ٣اض يألا

ْاثٟهم الهامت التي زانت هٓغً اث بحغاء، الجىاثُتبٗضم اإلاؿاءلت  الجغاثممغج٨ب  ا لهٟت و

١.ب.ج وما ًلحها ٖلى وحىب بجبإ  723في اإلااصة  الجؼاثغي اإلاكٕغ خُث هو  ؛ًخ٣لضوجها في الضولت

الخد٤ُ٣ ختى ولى ٧اهذ  بحغاء َاالءالىُابت الٗامت في ؾبُل جدٍغ٪ الضٖىي الٗمىمُت يض 

ظا  اث زانت مجها ج٣ضًم بحغاءبةجبإ  بال ًم٨ً  ال  حغاءؤلا الجغاثم مً هٕى ال٣ٗىبت الجىدُت، َو

ت اإلاىاٍ بها   بحغاءَلب اٞخخاح الخد٤ُ٣ بلى حهاث زانت ومدضصة ٚحر الجهاث ال٣ًاُث

ٗاصًت ًاة؛، الخد٤ُ٣ في الخاالث ال ُاػ الخ٣اض ي هجض ال٣  ومً بحن َاالء ألاشخام طي امخ

ٗا٫ جىن٠ بإجها حغاثم حىذ  ًاة اإلاغج٨بحن ألاٞ ُابت الٗامت مخابٗت ال٣ ؤو ؤحاػ اإلاكٕغ للى

ًاة مغج٨بي  حىاًاث بال ؤن ؾلُت الاتهام ممثلت في و٦ُل الجمهىعٍت ال حؿخُُ٘ مخابٗت ال٣

ؤو ج٣ضًم الُلب الاٞخخاحي للخد٤ُ٣ مباقغة ، ؤلالخالت بلى اإلاد٨مت اإلاسخهت ةحغاءالجغاثم ب

ُابت الٗامت بجبإ  اث زانت لخىحُه الاتهام لهظٍ بحغاءل٣اض ي الخد٤ُ٣، بل ٌؿخىحب ٖلى الى

ً "امخُاػ الخ٣اض ي"الٟ  .(2)ئت، إلاا ًخمخٗىن به م

 الحبظ لاتحيُطي  وتحصطهت البرملطهُين: املطلب الزابؼ

ني ٖلـى الـهُٗض اإلادلـ  لغثِـ  الضؾاجحر  جمـىذ الخـهاهاث بم٣خـط ى  الدـكَغ٘ الـَى

اء في  ًٖـ ُـظي بـهٟتهم ؤ اء آزـٍغً في الجهـاػ الخىٟ ًٖـ الضولت، ؤو عثِـ الخ٩ىمت، ؤو ؤ

اء الجمُٗــاث  ًٖـ ـ البرإلاـان ؤو ؤ ٞـحهم عثِـ اء في الجهـاػ الدـكَغعي، بمًـ  ًٖـ الخ٩ىمـت، ؤو أل

َىن به ؤزىاء ؤصائهم إلاهامهم الغؾمُت؛ وألاؾاؽ الدكَغُٗت، وال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ بما ًخٟى 

                                                             
 .44، 43مغح٘ ؾاب٤، م أمين مصطف  محمد، -(1)

٘ الجؼاثغي:  -(2)  .35، 34مغح٘ ؾاب٤، م فطيمت سمطل،عاح٘ في جٟانُل الًماهاث الجىاثُت لل٣اض ي في الدكَغ



 
 "ملطرهت دراضت" لألشخطص الجىطئُت والحصطهت لاتحيُطيى الحبظ

 

   

ما في مبــضؤ  اإلاى٣ُـ  الــظي حــؿدىض بلُــه َــظٍ الخــهاهاث ٨ًمـًـ في الىٓــام الضؾــخىعي، وال ؾـُـ

ٞــهل بحن الؿلُاث؛ ٞمً ألاؾاس ي لؿحر قتى ٞغوٕ الخ٨م ؤن ٨ًـىن مـؿئىلٍى ٢ـاصٍعً ٖلـى 

بحر ًٖ ؤعائهم بهض١ صون ؤن ًسكىا اإلاالخ٣ت ال٣ًاثُت ؤو بهجـاػ الؿلُاث مهامهم ؤو الخٗ

ًاء البرإلاان مغجبُت بالضوع اإلاىٍى بهم ولخم٨ُجهم مً (1)صون مداباة ؛ ٞالخهاهت اإلامىىخت أٖل

ؤصاء مهامهم صازل اإلاجالـ الىُابُت ختى جضعؤ ٖجهم ما ٢ض ٤ٌُٗ ٢ُامهم بما َى مإمى٫ مجهم، 

ًدبحن لهم مً مٓاَغ ٞؿاص ؤو اهدغاٝ وزانت مً ٢بل  وجمىدهم الجغؤة ٖلى مىاحهت ما ٢ض

 .(2)الؿلُت الخىُٟظًت

امخُاػ صؾخىعي م٣غع لًٗى البرإلاان بهٟخه وحٗٝغ الخهاهت البرإلااهُت بإجها:" 

البصخهُت ًخمثل في ٖضم مؿاءلخه مُل٣ًا ًٖ ألا٩ٞاع وآلاعاء التي ًبضحها ازىاء ٖمله البرإلااو  

اث الجىاثُت يضٍ ٖضا في خالت الخلبـ حغاءمباقغة ؤلا  ؤو بمىاؾبت، و٦ظل٪ ٖضم حىاػ 

ا ؤمام  ًُ بالجٍغمت ما لم ًهضع ؤطن بظل٪ مً اإلاجلـ اإلاسخو، و٦ظل٪ ٖضم مؿاءلخه جإصًب

؛ وبالخالي الخهاهت البرإلااهُت نىعة (3)ؤي حهت جىُٟظًت ًماعؽ ٖمله ٞحها ؤزىاء مضة الخهاهت"

اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن الظًً َم في ألانل مدؿاوون ؤمام اؾخثىاثُت لل٣اهىن باليؿبت إلاٟهىم 

حر  جُب٤ُ ال٣اهىن ٖلحهم وجغج٨ؼ مهمت َظٍ الخهاهت بىي٘ ٢ُىص جمى٘ بهىعة اؾخثىاثُت ٚو

اث ال٣اهىهُت ٖلى الىاثب اإلاتهم بال بٗض الخهى٫ ٖلى بطن مً البرإلاان حغاءاٖخُاصًت جُب٤ُ ؤلا 

٤ ما ٣ًغعٍ الضؾخىع وال٣اهىن؛ وال  ٗلت مً الخهاهت لِـ زل٤ حؼء ؤو ٞئت مً ألاٞغاصٞو

ً وبهما خماًت الؿُاصة الكٗبُت اإلامثلت  ٞى١ ال٣اهىن وحٗل البرإلااهُحن ؤشخام ممحًز

بالىاثب، وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ؤلاق٩الُت في مٟهىم الخهاهت هاقئه في بٌٗ ألاخُان ًٖ 

لت مٟهىمها، ٞاإلاالخٔ ؤن ٦ثحر مً ا لىاؽ ًسُئىن في جدضًض الهضٝ ؾىء ٚاًت الخهاهت ٖو

ىن هُا٢ها وخضوصَا التى ال ًجىػ ؤن جخسُاَا مىٗا  الخ٣ُ٣  مً الخهاهت، وال ٌٗٞغ

                                                             
(1 ) - V: Antonio Cassese: International Criminal, Oxford University Press, 2003, p. 264. 

 .44ؾاب٤، م ، مغح٘أمين مصطف  محمد -(2)

٠ الؿاب٤ ًخطح ؤن زهاثو الخهاهت البرإلااهُت جخمثل في ؤجها امخُاػ ٣ًغع بىو صؾخىعي،  -(3) ومً الخٍٗغ

ُت ًخٗل٤ بىُا١ ٖمله صازل البرإلاان وهى خهاهت مُل٣ت، وحٗل٤  وهُا١ َظٍ الخماًت مً الجهت اإلاىيٖى

طن ًٖ الجهت اإلاسخهت، وؤلاحغاءاث الخإصًبُت بالخماًت ؤلاحغاثُت في ال٣ًاًا الجىاثُت وهى م٣ُضة بهضوع ألا 

ظٍ الخهاهت مدضصة بىُا١ ػماوى وم٩اوى وشخص ي  الخٗؿُٟت التي ٢ض جخسظ يض البرإلااو  في حهت ٖمله، َو

ٗاث، عاح٘:  ٘ الٟلؿُُني صعاؾت ونُٟت محمد غمز مزادًسخل٠ بازخالٝ الدكَغ : الخهاهت البرإلااهُت في الدكَغ

 .5، م2015، الجامٗت ؤلاؾالمُت، ٚؼة، ٞلؿُحن، ماحؿخحر عؾالتجدلُلُت م٣اعهت، 



  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض َكام
 

   

 .(1)للىنى٫ لٗضم جُب٤ُ ال٣اهىن باإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن

ُت،  ىا٥ نىعجحن مً نىع الخهاهت البرإلااهُت، الهىعة ألاولى: الخهاهت اإلاىيٖى َو

ُت: حٗنى ٖضم مؿئىلُت ؤًٖاء الهىعة الثاهُت: الخهاهت ؤلا  حغاثُت، الخهاهت اإلاىيٖى

اثٟهم الىُابُت  البرإلااهُت ًٖ ألا٢ىا٫ ؤو ألا٩ٞاع ؤو آلاعاء التى جهضع مجهم ؤزىاء مماعؾتهم ْو

ولهظا ٣ًا٫ ٖلحها الخهاهت يض اإلاؿئىلُت البرإلااهُت؛ ؤما الخهاهت ؤلاحغاثُت: والتى حٗنى ٖضم 

ت يض ؤي ًٖى مً ؤًٖاء البرإلااهُت في ٚحر خالت الخلبـ بال اث حىاثُبحغاءحىاػ اجساط ؤي 

، و٢ض ازخل٠ ال٣ٟه خى٫ جاٍعش ا٦دؿاب ًٖى البرإلاان (2)بٗض بطن اإلاجلـ الىُاب  الخاب٘ له

للخهاهت ٞمجهم مً ًغي ؤن الًٗى ًخمخ٘ بالخهاهت البرإلااهُت مىظ جاٍعش اهخسابه ؤي مىظ 

٠٢ ٖلى خل٠ الُمحن الضؾخىعٍت، ختى ولى جم الًُٗ جاٍعش بٖالن هخاثج الاهخساباث صون الخى 

خه، وعؤي آزغ: ًغي ؤن الخهاهت البرإلااهُت ال ًخمخ٘ بها البرإلااوى بال بٗض خلٟه  ٖلى ًٍٖى

اث الجىاثُت التى حغاءللُمحن الضؾخىعٍت واو٣ٗاص اإلاجلـ الىُاب ؛ ٦ما ازخل٠ ال٣ٟه خى٫ ؤلا 

اث الجىاثُت التى اجسظث ٢بل ًٖى حغاءؤلا جخسظ يض الًٗى البرإلااوى ٞمجهم مً ًغي: ؤن 

البرإلاان ٢بل ؤن ٨ًدؿب الخهاهت جٓل صخُدت صون خاحت لُلب ؤلاطن مً اإلاجلـ 

اث الجىاثُت الؿاب٣ت ٖلحها حغاءالىُاب ، ؤما الجاهب ألازغ ٞحري: ؤن الخهاهت ججٗل ٧اٞت ؤلا 

اث حغاءلخهبذ ؤلا  باَلت ؤي ؤن الخهاهت جُب٤ بإزغ عحعى مما ٌؿخدب٘ ؤزظ بطن البرإلاان

ت صخُدتالج  .(3)ىاثُت الؿاب٣ت ٖلى الًٍٗى

 :
ً

: بضؤث الخهاهت البرإلااهُت في ٞغوؿا م٘ الثىعة الٟغوؿُت و٢ض ؤقاعث فزوططأوال

ىُت الٟغوؿُت في  لهظٍ الخهاهت ب٣ىلها ؤن:"حٗلً الجمُٗت  1789/ 23/6الجمُٗت الَى

ىُت ؤن شخو ٧ل هاثب مدهً وؤن ٧ل ٞغص ؤو حماٖت ؤو لجىت ًداو٫ ازىاء ؤو بٗض  الَى

ـ ؤي هاثب بؿبب ا٢تراح عؤي ٨ٞغة ؤو َظٍ الجلؿت مالخ٣خه ؤو ح٣ٗب ؤو جى٠ُ٢ ؤو خب

                                                             
: الجغم اإلاكهىص وؤزٍغ في ػوا٫ الخهاهت البرإلااهُت صعاؾت في فطرص مىطحى املطيري، غطسي غبُد الػُطع -(1)

دُت الٗاإلاُت، الٗضص ) ٘ اإلاهغي، مجلت ٧لُت ال٣اهىن ال٩ٍى تى م٣اعهت م٘ الدكَغ ٘ ال٩ٍى ( الؿىت الخامؿت، 3الدكَغ

 .24، م2017بخمبر ؾ

ذ"، مػػل محمد الػطسمى -(2) ، ٧لُت ماحؿخحر عؾالت: الخهاهت البرإلااهُت صعاؾت م٣اعهت بحن " ؤلاعصن وال٩ٍى

 .14، 13، م2011الخ٣ى١، حامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ألاعصن، 

د دبىغُت:عاح٘:  -(3) (، 1الجؼاثغ )، ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت مظ٦غة ماحؿخحرالخهاهت البرإلااهُت في الجؼاثغ،  فٍز

 ، وما بٗضَا.24، م2017بً ًىؾ٠ بً زضٍ، الجؼاثغ، 
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زُاب نضع في الجمُٗت ٌٗض زاثً ججاٍ ألامت ومجغما بالجٍغمت ال٨بري، وبجها ؾدخسظ ٧ل 

؛ وبالغحٕى ل٩اٞت (1)الخضابحر الًغوٍعت مً ؤحل مالخ٣ت، ومٗا٢بت ٧ل الٟاٖلحن واإلادغيحن 

ؾُت اٖخباع مً ٢غاع الىزاث٤ الضؾخىعٍت الٟغوؿُت هجض ؤجها ههذ ٖلى الخهاهت الضبلىما

، 1791زم هو ٖلحها صؾخىع ٖام  1789ًىهُى  23الجمُٗت الخإؾِؿُت الٟغوؿُت الهاصع في 

وصؾخىع ٖام ، 1848، وصؾخىع ٖام 1799والضؾاجحر اإلاخخالُت في ٖام ، 1795وصؾخىع ٖام 

 ، والظي هو في اإلااصة1958وؤزحًرا الضؾخىع الخالي الهاصع ٖام  1946، وصؾخىع ٖام 1875

ال ًجىػ م٣اياة ؤي ًٖى في البرإلاان ؤو الخماؾه ؤو اٖخ٣اله ؤو ؤخخجاٍػ ؤو ؤن:" ( مىه ٖلى26)

مدا٦مخه ٖلى ؤؾاؽ آلاعاء وألانىاث التى ٌٗبر ٖجها في مماعؾخه مهامه؛ الًجىػ ألي ًٖى في 

البرإلاان ؤن ًسً٘ في ألامىع الجىاثُت لالٖخ٣ا٫ ؤو ؤي جضبحر ؤزغ للخغمان مً الخٍغت ؤو 

ظا ؤلاطن ٚحر مُلىب في خالت  ج٣ُُضَا صون ؤطن مً م٨خب الجمُٗت التى َى ًٖى ٞحها؛ َو

 .(2)..".اعج٩اب حٍغمت ناعزت ؤو بصاهخه بصاهت جهاثُت" خالت الخلبـ بالجٍغمت"

٦ما ٌٗتٝر ال٣ًاء الٟغوس ي للكهىص الظًً ًمثلىن ؤمام اللجان البرإلااهُت لخ٣ص ي 

ش الخ٣اث٤ بد٤ الاؾخٟاصة مً ٖضم   29اإلاؿئىلُت البرإلااهُت ٖلى ؤؾاؽ ال٣اهىن الهاصع بخاٍع

ت ومؿئىلُت الصخاٞت الٟغوؿُت 1881ًىلُى ٘ وحٗضًله (3)والخام بدٍغ ؛ ٦ما مض َظا الدكَغ

مبر  14بخاٍعش  1187- 2008بال٣اهىن ع٢م  هُا١ الخهاهت للصخُٟحن الظًً  2008هٞى

٣ًىمىن بى٣ل حلؿاث البرإلاان وما ًخم ٞحها و٧ل مل ًغص مً ؾب و٢ظٝ ٖلى لؿان ؤًٖاء 

                                                             
(1) -V: Voir aussi: pierre AVRIL et jean GICQUEL, droit constitutionnel politiques, 

72eme éd¸L.G.D.J, Paris, 2013, p.49; Wasfi AYYAD: Les immunités diplomatiques 

en droit pénal, Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l'Université de Reims 

Champagne Ardenne, Université de Reims Champagne Ardenne, 2014, p.14 est. 

ى ما ؤقاع بلُه  لم جىي٘ الخهاهت والالمؿئىلُت في الخ٣ُ٣ت إلاهلخت " : Lean Duguit يغو الفلُه لُىن دَو

ىُت التى ًمثلها البرإلاان، ٞالخهاهاث  الىاثب ول٨ً إلاهلخت البرإلاان، ومً اإلام٨ً ال٣ى٫ ؤجها إلاهلخت الؿُاصة الَى

ُت". عاح٘:  ال حك٩ل خ٣ى٢ا شخهُت بل مؿاثل مىيٖى

Leon Duguit: Traité de Droit Constitutionnel, E. de Boccard, Paris,     , 3e éd, p. 213. 

(2) - Marc Verdussen: Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal (préface de 

Francis Delpérée), Bruylant (Bruxelles), 1995, P 593 ets. 

 .1958( مً الضؾخىع الٟغوس ي الهاصع ٖام 26وعاح٘ هو اإلااصة )

(3) -V: La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est une loi française, votée 

sous la IIIe République, qui définit les libertés et responsabilités de la presse 

française, imposant un cadre légal à toute publication. 
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 .(1)( مىه41البرإلاان في اإلااصة )

ط: الىالًطث امليحدة ألامٍزكُت ًُ ُحن مخإزغة : ؤزظث الى ثطه الًاث اإلاخدضة بالخهاهت للبرإلااه

( مىه ٖلى 9، والظي حاء باإلااصة )1689بملخمـ الخ٣ى١ والخغٍاث ؤلاهجلحزي والهاصع في ٖام 

اث في البرإلاان وال ًيبغي حغاءؤن:" ًمىذ ًٖى البرإلاان الخهاهت باليؿبت لئلعاء واإلاىاْغاث وؤلا 

ى ما ههذ اإلااصة ألاولى مً ال٣ٟغة )(2)البرإلاان"اؾخجىابه في ؤي مد٨مت ؤو ؤي م٩ان زاعج   6، َو

 ًخ٣اض ى” مخإزًغا بالىو الؿاب٤ ٞىو ٖلى ؤن: 1789( مً الضؾخىع ألامٍغ٩  الهاصع في 1/

                                                             
(1) - V: Loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 relative au statut des témoins 

devant les commissions d'enquête parlementaires, Article 41 :Modifié par loi 

n°2008-1187 du 14 novembre 2008  

اث ؤلا 9)عاح٘ هو اإلااصة  -(2)  هجلحزي:( مً ملخمـ الخ٣ى١ والخٍغ

In Article ) ( of the 1689 English Bill of Rights it was declared,":That the freedom 

of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or 

questioned in any court or place out of Parliament’…”. 

ل بحن البرإلاان والخاج اإلال ظا ال٣اهىن حاء هدُجت نغإ ٍَى ٩ى ؤلاهجلحزي ٞاإلال٪ ٧ان ًد٨م بالخ٤ ؤلالهي، زم َو

نالخُاث البرإلاان في مىاحهت ؾلُاث اإلال٪، والتى بضؤث مً زال٫ اليكإة ال٣ًاثُت للبرإلاان ؤلاهجلحزي ٢البرإلاان 

٧ان مغجبُا باإلاد٨مت اإلال٨ُت وحؼء مً اإلاجلـ الاؾدكاعي اإلال٩ ، ٩ٞان ًخىلى البرإلاان ؾلُت الىٓغ في ٖغاثٌ 

٢غاعث البرإلاان ال جسً٘ للخهض٤ً ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلحها، واخخٟٔ مجلـ اللىعصاث  ي ألاٞغاص، و٧اهذوق٩او 

 Constitutional Refom ACT 2005ختى نضوع ٢اهىن ؤلانالح الضؾخىعي لؿىت  باالزخهام ال٣ًاج 

ت ال٨الم في البرإلاان ؤلاهجلحزي  ٦د٤ له ٢بل نضوع حكَغ٘ بظل٪  The Freedom of Speechو٢ض بضؤث خٍغ

ٖىضما ٖغى عثِـ مجلـ الٗمىم ٖلى اإلال٪ للمىا٣ٞت ٖلى َظا الامخُاػاث. عاح٘ في جٟانُل  1523ٖام 

٧لُت ، الخهاهت البرإلااهُت صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ص٦خىعاٍ أتحمد بىمدًن:امخُاػاث الخهاهت البرإلااهُت عؾالت: 

 ، وما بٗضَا.17، م2015غ بل٣اًض، جلمؿان، الجؼاثغ، الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ؤبى ب٨

ُاهُا وم٩ىهاتها ا ُٗت الٗلُا في بٍغ مجلـ اللىعصاث اإلال٪ ومجلـ البرإلاان )– :لثالزتوالبرإلاان َى الؿلُت الدكَغ

خى٠٢ الىحىص ال٣اهىوى للبرإلاان ٖلى مماعؾت الخاج لؿلُ اجه، ٞاإلال٪ بهٟخه ومجلـ الٗمىم وم٩ىهاجه(، ٍو

ؾ٣اٞت الىػعاء بخُٗحن عئؾاء ألا لل٨يؿُت الغؾمُت في اهجلترا ٞهى ج٣ىم بىاء ٖلى مكىعة عثِـ  ي الضًىى الغثِـ 

مهضع الكٝغ مً مجلـ اللىعصاث بىنٟهم )لىعصاث عوخُحن(، واإلال٪ بهٟت  اؾا٢ٟت الظًً ٌك٩لىن حؼءً )ألا 

٨ظا ًخم حُٗحن اء آلا الظي ًلخمـ ٖاصة آع  ،ل٣اب بىاء ٖلى جىنُت عثِـ الىػعاءٞهى الظي ًمىذ ألا ً، َو زٍغ

ض ُحن(، ٍو ٣ىم صوعجه ٦ظل٪ بمغؾىم مل٩ يوجيخه  عى البرإلاان لالو٣ٗاص بمغؾىم مل٩)اللىعصاث الضهٍُى اإلال٪  ، ٍو

ان ؤؤٍ قغ   ـ اللىعصاث، ومىا٣ٞت الخاج اإلال٩باٞخخاح مجل وحغث الٗاصة ٖلى ؤن  .٢اهىن  يؾاس ي لبضء ؾٍغ

٘ ال٣ىاهحن ؤمام البرإلاان مً حاهب عثِـ اإلاجلؿحن، وللخاج الخ٤ في ؤن ٌؿدكاع  حٗلً اإلاىا٣ٞت اإلال٨ُت ٖلى مكاَع

ل. تراى ٞلم ٌٗض مٗمىال به مىظ و٢ذ ٍَى  والخ٤ في ؤن ٌصج٘ والخ٤ في ؤن ًدظع، ؤما خ٤ الٖا

 م اإلاخدضة: عاح٘ اله٩ى٥ الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان الهاصعة مً ألام

HRI/CORE/1/Add.5/Rev.1 13 July 1994,(A) GE.94-17610,PP3- . available at: 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/UkCore.pdf 
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ضٞ٘ مً زؼاهت الىالًاث اإلاخدضة. ولهم   ًدضصٍ ال٣اهىن، ٍو
ً
الكُىر والىىاب ل٣اء زضماتهم بضال

ُاهت ُاػ ٖضم  في حمُ٘ الخاالث، ما ٖضا خاالث الخ والجىاًاث وؤلازال٫ باألمً، ؤن ًخمخٗىا بامخ

ىصتهم مىه، وؤي  َابهم بلى طل٪ اإلاجلـ ٖو اٖخ٣الهم ؤزىاء خًىعَم حلؿاث مجلؿهم، وفي ط

ً اإلاجلؿحن ال ٌؿإلىن ٖجها في ؤي م٩ان آزغ"  .(1)زُاب ًل٣ى ؤو مىا٢كت ججغي في ؤي م

ط: مصز:
ً
ًاء اإلاجالـ الىُابُتمخضاص ٢غع الضؾخىع اإلاهغي الخالي ا ثطلث في  الخهاهت أٖل

خُث هو فى ألاولى  ( ٖلى الخهاهت بك٣حها اإلاىيىعى وؤلاحغاج 113، 112 ) هو اإلااصجحن

ؿإ٫ ًٖى مجلـ الىىاب ٖما ًبضًه مً آعاء جخٗل٤ بإصاء ؤٖماله ٞىاإلاجلـ ؤو ال ٌُ  :"ٖلى ؤهه 

حىاجى  بحغاءجساط ؤي اال ًجىػ فى ٚحر خالت الخلبـ  :"وهو فى الثاهُت ٖلى ؤهه "، فى لجاهه

يض ًٖى مجلـ الىىاب فى مىاص الجىاًاث والجىذ بال بةطن ؾاب٤ مً اإلاجلـ وفى ٚحر صوع 

سُغ اإلاجلـ ٖىض ؤو٫ بو٣ٗاص بما بجسظ مً   بحغاءؤلاو٣ٗاص ًخٗحن ؤزظ بطن م٨خب اإلاجلـ ٍو

  حغاءجساطؤلا اوفى ٧ل ألاخىا٫ ًخٗحن البدث فى َلب 
ً
الجىاجى يض الًٗى زال٫ زالزحن ًىما

 
ً
 .(2)"ٖلى ألا٦ثر وبال ٖض الُلب م٣بىال

                                                             
٩ :6/1عاح٘ هو اإلااصة ألاولى ) -(1)  ( مً الضؾخىع ألامٍغ

Article (1) Section    : "The Senators and Representatives shall receive a 

Compensation for their Services, to be ascertained by Law, and paid out of the 

Treasury of the United States. They shall in all Cases, except Treason, Felony and 

Breach of the Peace, be privileged from Arrest during their Attendance at the Session 

of their respective Houses, and in going to and returning from the same; and for any 

Speech or Debate in either House, they shall not be questioned in any other Place." 

V: SIMON WIGLEY: Parliamentary Immunity: Protecting Democracyor 

Protecting Corruption?, The Journal of Political Philosophy: Volume 11, Number 1, 

2003, Political Science, Bilkent University, Turkey,p.23 est.  

لعاح٘:  -(2) ت ال ي: ال٣اهىن الضؾخىع حما٫ حبًر ؾغاء للُباٖت، ٗامت الىٓام الضؾخىعي اإلاهغي، ؤلا الىٍٓغ

 ، وما بٗضَا.379، م2019

تهاوفي مهغ لم جخًمً ؤو٫  واهخساب ؤًٖاثه  مجلـ قىعي الىىاب وهي الثدت جإؾِـ ،وز٣ُت صؾخىعٍت ٖٞغ

هها ٌكحر بلى الخهاهت يض اإلاؿئىلُت البرإلااهُت. و٢ض ٩ًىن طل٪ عاحٗا بلى خضازت  ،1868ؤ٦خىبغ  22الهاصعة في 

مغا َبُُٗا ؤال الٗهض بالىٓم الضًم٣غاَُت ٣ٞض ٧ان َظا اإلاجلـ ؤو٫ ججغبت للخُاة الىُابُت في مهغ، ٩ٞان ؤ

ت الخٗبحر ؤو ال٣ى  اثٟهم الىُابُت، ل٨ً ًخ٣غع لؤلًٖاء ٧اٞت الًماهاث التي جد٤٣ لهم خٍغ ٫ ٖىض مباقغة ْو

لى  ،بمجغص ؤن اؾخ٣غث الخُاة الىُابُت ن الالثدت ألاؾاؾُت هجض ؤ 1882زغ بٖاصة حك٨ُل مجلـ الىىاب ٖام بٖو

ًاثه يض اإلاؿئىلُت البرإلااهُت  ،1882ٞبراًغ  7التي نضعث في  ،لهظا اإلاجلـ ٢ض جًمىذ هها ٣ًغع الخهاهت أٖل

ى هو اإلااصة الثالثت الظي حاء به اثٟهم ولِؿى " :َو ت في بحغاء ْو مغجبُحن بإوامغ ؤو حٗلُماث  الىىاب مُل٣ى الخٍغ

= 
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ٞىو  ٢غع الضؾخىع الجؼاثغي الخهاهت للبرإلااهُحن في ٖضص مً ههىنهرابًػط: الجشائز: 

ًاء مجلـ ألاّمت " ( مىه ٖلى ؤن:126) في اإلااصة ت ُمٗتَرٝ بها للّىّىاب وأٖل ُّ الخهاهت البرإلااه

ت.مّضة هُابتهم  ُّ ٘  ًى٢ٟىا. وال ًم٨ً ؤن ًخابٗىا ؤو  ومهّمتهم البرإلااه لى الٗمىم الًم٨ً ؤن جٞغ ٖو

ِ ٖلحهم ؤّي 
ّ
ؿل ت ؤَو ُّ ت ؤوحؼاث ُّ ت صٖىي مضه ًّ بؿببماّٖبرواٖىه مً آعاء ؤوما  يِٛ ٖلحهم ؤ

تهم زال ٓىا به مً ٦الم،ؤوبؿبب جهٍى ّٟ ت".، وهو في اإلااصة جل ُّ ٫ مماعؾت مهاّمهم البرإلااه

غوٕ في مخابٗت ؤّي  مىه ٖلى ؤن:" ال (721)
ّ

ًى مجلـ ألاّمت بؿبب حىاًت  ًجىػ الك هاثبإ ٖو

نّي ؤومجلـ  ٗبّي الَى
ّ

بدىاػ٫ نٍغذ مىه،ؤوبةطن،خؿب الخالت،مً اإلاجلـ الك
ّ
ؤوحىدت بال

ظي
ّ
ت ؤًٖاثه"، وهو في اإلااصة )٣ًّغعٞع ألاّمت ال ُّ خالت  في  ( ٖلى ؤن:"821٘ الخهاهت ٖىه بإٚلب

سُغ بظل٪  ؤًٖاء مجلـ ألاّمت بجىدت ؤو حىاًت، ًم٨ً جى٢ُٟه، الّىّىاب ؤو ؤخضجلّبـ ؤخض  ٍو

نّي،ؤوم٨خب مجلـ ألاّمت،خؿب الخالت،ٞىًعا ٗبّي الَى
ّ

ًم٨ً اإلا٨خب   .م٨خب اإلاجلـ الك

ًى مجلـ ألاّمت، ٖلى ؤن ٌٗمل  غ ؤن ًُلب ب٣ًاٝ اإلاخابٗت وبَال١ ؾغاح الّىاثب ؤٖو
َ
اإلاسُ

                                                                                                    .(1)ٍ"ؤٖال  127 ةُٞما بٗض بإخ٩ام اإلااصّ 

ظٍ الخهاهت ال جمى٘ مً اجساط ؤلا   اث الجىاثُت يض البرإلااهُحن وال جمى٘ مً حغاءَو

اث ال جازغ ٖلى شخو الًٗى ؤو بحغاءجٟخِل مجز٫ ًٖى البرإلاان ؤو جٟخِل عؾاثله ؤو اجساط 

=                                                             

ُض ًدهل جهضع لهم جسل باؾخ٣ال٫ آعا ض ؤو ٖو لىو م هها ممازال ل1930؛ ٦ما جًمً صؾخىع "لحهمبئهم وال بٖى

اص الٗمل بضؾخىع 1935صٌؿمبر ٖام  12الهاصع في  118مغ اإلال٩  ع٢م األ لغي بؤالؿاب٤؛ بال ؤن َظا الضؾخىع  م ٖو

م بما ٧ان ًخًمىه مً ههىم زانت بالخهاهت البرإلااهُت. زم هو بٗض طل٪ ٖلى الخهاهت يض 1923ٖام 

ؤما الضؾخىع اإلاا٢ذ الهاصع  .م1956ى صؾخىع بٗض ٢ُام الثىعة َواإلاؿئىلُت البرإلااهُت في ؤو٫ صؾخىع صاثم إلاهغ 

زالُا مً الىو ٖلى الخهاهت البرإلااهُت، و٢ض ًغح٘ طل٪ بلى ْغوٝ الىخضة م٘ ال٣ُغ الؿىعي  ؤحىم ٣ٞض 1958

وبٗض ؤن جم الاهٟها٫ ًٖ ال٣ُغ الؿىعي ٖاص اإلاكٕغ الضؾخىعي اإلاهغي، وهو ٖلى الخهاهت يض ، آهظا٥

الخهاهت  ؿاعي اإلاٟٗى٫ ختى آلان مخًمىام ال1971م، وؤزحرا نضع صؾخىع 1964ع اإلاؿئىلُت البرإلااهُت في صؾخى 

ال ًاازظ ؤًٖاء مجلـ الكٗب ٖما ًبضوهه مً ألا٩ٞاع " ( ٦ما ًلي:٣ٞ98ض حاء هو اإلااصة ) ،يض اإلاؿئىلُت

 يلضؾخىع : الىؾُِ في ال٣اهىن امحمد محمىد غمطروآلاعاء في ؤصاء ؤٖمالهم في اإلاجلـ ؤو في لجاهه". عاح٘: 

ُٗت"، صاع الخلُج لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن،  ألاعصو  .400، م2017" يماهاث اؾخ٣ال٫ اإلاجالـ الدكَغ

ضة الغؾمُت ع٢م  عاح٘: - (1)  10اإلااعر في  03-02ال٣اهىن ع٢م  :مٗض٫ بـ 1996صٌؿمبر  8اإلااعزت في  76الجٍغ

ل  ضة الغؾمُت ع٢م  2002ؤبٍغ ل  14اإلااعزت في  25الجٍغ مبر  15اإلااعر في  19-08؛ ال٣اهىن ع٢م 2002ؤبٍغ هٞى

ضة الغؾمُت ع٢م  2008 مبر  16اإلااعزت في  63الجٍغ  2016ماعؽ  06اإلااعر في  01-16ال٣اهىن ع٢م 2008هٞى

ضة الغؾمُت ع٢م   .2016ماعؽ  7اإلااعزت في  14الجٍغ

 بٗضَا. ، وما22، مغح٘ ؾاب٤، مغُتفٍزد دبى : راحؼ في غزح مىاد الحصطهت البرملطهُت في الدضيىر الجشائزي رضطلت
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٘ الخهاهت ًٖ الىاثب ٣ًخهغ ٞدو اإلاجلـ للمىيٕى  ىض َلب بطن اإلاجلـ لٞغ خٍغخه، ٖو

ا ؤو هدُجت صواٞ٘ خؼبُت ؤو  ًً ا ؤو ٦ُض ًً مً الىاخُت الؿُاؾُت لُدبحن ما بطا ٧ان الاتهام حض

غاى اهخ٣امُت؛ ٞلِـ الٛغى مً َلب بطن اإلاجلـ ؤن ٣ًىم اإلاجلـ بالخد٣ ٤ُ في التهم أٚل

اإلاىحهت يض البرإلااو  مً الىاخُت ال٣اهىهُت بط ال جخٗل٤ الخهاهت بٗضم مؿئىلُت الًٗى ًٖ 

اث الخد٤ُ٣ ؤو اإلادا٦مت بال بحغاءمً ؤزغ بال ب٣ًاٝ اجساط  –ؤٞٗا٫ اعج٨بها ٞلِـ للخهاهت 

 .(1)بٗض بطن اإلاجلـ

 الحبظ لاتحيُطي  وتحصطهت الدبلىمطضُين: املطلب الخطمظ

ُٟت   ا في مماعؾت الْى ًُ الخهاهت الجىاثُت للبٗثاث الضبلىماؾُت اضخذ ٖىهًغا اؾاؾ

الضبلىماؾُت؛ وجبىؤث م٩اهت مغمى٢ت في هٓام الخمثُل الضبلىماس ي خُث ق٩ل امخضاصَا 

ا َاًما الهجاح مهامهم ٖلى ؤوؾ٘ هُا١. ا خُىًٍ
ً
 للضبلىماؾُحن مىاز

 مطهُت الحصطهت الدبلىمطضُت: الفزع ألاول 

ذ وػاعة الخاعحُت ألامٍغ٨ُت الخهاهت  هىم الحصطهت الدبلىمطضُت:مف ٖٞغ

الضبلىماؾُت بإجها:" مبضؤ في ال٣اهىن الضولى ٌٟٗى بٌٗ اإلاؿئىلحن الخ٩ىمُحن مً ألاحاهب 

مالهم  مً الخًٕى الزخهام اإلادا٦م اإلادلُت للضو٫ اإلا٣ُمحن ٖلى ؤعايحها باليؿبت اٖل

 .(2)الغؾمُت واوكُتهم الصخهُت 

                                                             
غة، الخهاهت البرإلااهُت، مجلت اإلا٨ٟغ، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت بؿ٨ تحطِىت غزون: -(1)

 .154، 153، م2020الجؼاثغ، الٗضص الخامـ، ماعؽ 

تي البرإلاان هالخٔ ؤجها ؤ٢غث بم٩اهُت الاؾخٗاهت ب٨ٟاءاث وؤشخام مسخهحن  مً زال٫ الىٓامحن الضازلُحن لٛٞغ

ني: "ًم٨ً للجان  (43)إلاؿاٖضتها في ؤصاء مهامها، ٣ٞض ههذ اإلااصة  مً الىٓام الضازلي للمجلـ الكٗبي الَى

ؾخٗاهت بهم في ؤصاء مهامها".الىٓام ال مسخهحن وطوي زبرة ل اؤشخان في بَاع مماعؾت ؤقٛالها ؤن جضٖى  الضاثمت

ضة الغؾمُت الٗضص  ني ،الجٍغ ، 2000ًىلُى  30اإلاىا٤ٞ  1421عبُ٘ الثاو   28لــــ  46الضازلي للمجلـ الكٗبي الَى

 25اإلاىا٤ٞ  1437ام طي ال٣ٗضة ٖ 22اإلااعر في 12-16( مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 84/1؛ وههذ اإلااصة )16م 

ُُٟت ، 2016ؿُـ ؤٚ ملهما و٦ظل٪ الٗال٢اث الْى ني ومجلـ ألامت ٖو الظي ًدضص جىُٓم اإلاجلـ الكٗبي الَى

ًم٨ً للجىت الخد٤ُ٣ ؤن حؿخم٘ بلى ؤي شخو وؤن حٗاًً ؤي م٩ان وؤن جُل٘ ٖلى ؤًت " بُجها وبحن الخ٩ىمت:

ضة الغؾمُت  85ة مٗلىمت ؤو وز٣ُت جغي ؤن لها ٖال٢ت بمىيٕى الخد٤ُ٣، م٘ مغاٖاة ؤخ٩ام اإلااص ؤصهاٍ''. الجٍغ

 . 63، م2016ؤٚؿُـ  28 اإلاىا٤ٞ     طي ال٣ٗضة ٖام  25 لـ ،50الٗضص 

٨ُتبعاح٘  -(2)  :عقاصاث وػاعة الخاعحُت ألامٍغ

= 
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بغع ٣ٞهاء ال٣اهىن الخهاهت  ضطص اللطهىوى للحصطهت الجىطئُت للدبلىمطضُين:ألا 

ت الخمثُل الصخص ي: والتى  اث الىٍٓغت ألاولى: هٍٓغ اإلامىىخت للضبلىماؾُحن في زالزت هٍٓغ

٧اهذ جخمخ٘ بخإًُض ٦بحر في ال٣غهحن الثامً والخاؾ٘ ٖكغ والتى ٧اهذ جٟترى في الضبلىماس ي ؤهه 

ن الضبلىماس ي َى الؿلُت الؿُاصًت لخل٪ الضولت ؤي ؤـ صولخه اإلاغؾلت له ؤو ًمثل بضوع عثِ

ت الثاهُت: هٍٓغت ؤلامخضاص ؤلا٢لُمى: والتى مًمىجها ؤن الضبلىماس ي  البضًل لخا٦مه، والىٍٓغ

ٌٗامل ٦ما لى٧ان الػا٫ ٌِٗل في بلضٍ، وم٣غ البٗثت الضبلىماؾُت ما َى بال امخضاص ألعاض ي 

ُٟت: وهى حٗنى ؤن الامخُاػاث والًماهاث جل٪ الضولت،  ت الثالثت: هٍٓغت يغوعاث الْى والىٍٓغ

 .(1)اإلامىىخت للضبلىماس ي مغجبُت باصء الضبلىماس ي لٗمله بٟاٖلُت

مً ؤحل جىخُض الخامُت الجىاثُت التى املىكف الدولى من الحصطهت الدبلىمطضُت:

ٖخماص اجٟا٢ُت جىُٓم الٗال٢اث بحن جخمخ٘ بها البٗثاث الضبلىماؾُت لجإ اإلاجخم٘ الضولى ال 

ًاء لضي ألامم اإلاخدضة مً ٢بل الجمُٗت الٗمىمُت ٖام  مً ؤ٦ثر مً مئت  1946الضو٫ الٖا

ٟحن الضبلىماؾُحن ، زم جم وي٘ مٗاَضة (2)صولت إلاىذ الخماًت الخانت والاؾخثىاثُت للمْى

صولُت زانت بالخهاهت الضبلىماؾُت جًمً اؾخ٣غاع الخماًت الضبلىماؾُت التى ًخمخ٘ بها 

الضبلىماؾُحن وجىخُضَا بحن الضو٫، صون ؤن جخإزغ بالٗال٢اث الضولُت ال٣اثمت بُجهما خُث 

ُت صولُت جم٨ىذ اللجىت الؿاصؾت في ألامم اإلاخدضة مً جغصًض الٗٝغ الضولى في مكغوٕ اجٟا٢

الهاصعة  للٗال٢اث الضبلىماؾُت ُِٞىاهٓمذ ٞحها ال٣ىاٖض الضبلىماؾُت ؤَل٤ ٖلحها اجٟا٢ُت 

حر زاي٘ ألي 18/4/1961بخاٍعش  ؛ َظٍ الاجٟا٢ُت التى حٗلذ اإلابٗىر الضبلىماس ي مدهًىا ٚو

=                                                             
Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial 

Authorities, UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE OFFICE OF 

FOREIGN MISSIONS, 2018, p.10. avalible at: https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2019/07/2018-DipConImm_v5_Web.pdf. 

(1) -V: Robert A. Wilson: Diplomatic Immunity from Criminal Jurisdiction: 

Essential to Effective International Relations, Loyola Marymount University and 

Loyola Law School, Loy. L.A. Int'l & Comp. L., I, Vol. 7:113,1984,p.114 

est.avalible at: https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https:// 

www.google.com/&httpsredir=1&article=1070&context=ilr. 

(2) -V: Yu-Long Ling: Comparative Study Of The Privileges and Immunities of UN 

Member Representatives and Officials With The Traditional Privileges and 

Immunities of Diplomatic Agents’, Washington and Lee Review, Vol.   , Issue  , 

Article 4, 1976, P.25.avalible at: https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/ 

viewcontent.cgi?article=2225&context=wlulr. 



 
 "ملطرهت دراضت" لألشخطص الجىطئُت والحصطهت لاتحيُطيى الحبظ

 

   

خ٣ا٫ ؤو الاخخجاػ وج٣ىم الضو٫ التى حؿخ٣بله بمٗاملخه باخترام وجخسظ  ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٖا

 .(1)حمُ٘ الخضابحر الالػمت إلاى٘ ؤي اٖخضاء ٖلي شخهه ؤو خٍغخه ؤو ٦غامخه

بن اهتها٥ اإلابٗىر الضبلىماس ي ل٣ىاهحن الضولت اإلاؿخ٣بلت واعج٩ابه للجغاثم الجىاثُت ٞحها، 

ٞمً اإلاٟترى ؤن ال ًدضر ألن و٢ٕى مثل جل٪ الجغاثم ًدىافى م٘ م٣انض الٗامت لؤلمم 

ل ٖلى اٖٟاء اإلابٗىر الضبلىماس ي مً  ؛بال ؤن الٗمل(2)اإلاخدضة الضولى اؾخ٣غ مىظ ػمً ٍَى

، وال جغص ٖلُه ؤًت 
ً

الخًٕى لل٣ًاء الجىاج  في صولت م٣غ البٗثت الضبلىماؾُت ؤٖٟاًء ٧امال

٢ُىص ؤو اؾخثىاءاث مهما ٧ان هٕى الجٍغمت اإلاغج٨بت ؤو صعحت زُىعتها، وبظل٪ ال ٩ًىن لضولت 

ُت حىاج  يض اإلابٗىر الضبلىماس ي اإلاىحىص ٖلى ا٢لُمها اإلا٣غ مماعؾت ؤي ازخهام ٢ًاث

م مً وحىص عؤي ٣ٞهى ًغي ؤهه ًجىػ للضولت (3)مهما ٧اهذ حؿامت الٟٗل اإلايؿىب بلُه ؛ بالٚغ

ؤن ج٣بٌ ٖلى اإلابٗىر الضبلىماس ي الظي ٖلى ؤعايحها بطا اؾدكٗغث ؤن َظا اإلابٗىر ٢ض 

 . (4)ً هٟؿهااعج٨ب زًُغا مباقًغا ٖلى مهالخها لضعؤ الخُغ ٖ

ى ما هٓمخه اجٟا٢ُت  ( مً 31ٖىضما ههذ في اإلااصة ) للٗال٢اث الضبلىماؾُت ُِٞىاَو

ٟا٢ُت ٖلى ؤن: ًاء -1" الاج ت ُٞما ًخٗل٤ بال٣ ًخمخ٘ اإلابٗىر الضًبلىماس ي بالخهاهت ال٣ًاُث

ًائها اإلاضو  وؤلا  تال في بصاعي الجىاج  للضولت اإلاٗخمض لضحها،و٦ظل٪ ُٞما ًخٗل٤ ب٣  :الخاالث آلاُج

ُاػجه ال٩اثىت في  -ؤ  ٢لُم بالضٖاوي الُٗيُت اإلاخٗل٣ت باالمىا٫ ال٣ٗاٍعت الخانت ما لم ج٨ً خ

 -ب  .ٚغاى البٗثتؤفي لها بالىُابت ًٖ الضولت اإلاٗخمضة الؾخسضامها ،الضولت اإلاٗخمض لضحها

                                                             
(1 ) - V: Michaels B., International Privileges and Immunities. A Case for a 

Universal Statute. Maritinus Nijhoff Publications, Hague, Netherlands, 1971, p.10. 

ذ للخ٣ى١، الٗغا١، محمد أتحمد إًىطص: عاح٘ : الخماًت الجىاثُت للبٗثاث الضبلىماؾُت، مجلت حامٗت ج٨ٍغ

 .136، م2017(، ماًى 4(، الجؼء )3(، الٗضص )1(، اإلاجلض )1الؿىت )

وحٗٝغ البٗثاث الضبلىماؾُت بإجها:" بوؿان جىٞضٍ صولت لخمثُلها لضي صولت آزغي ومً ًىٞض م٘ َظا ؤلاوؿان 

ٗمل جدذ عثا هم اًٖاء َو ما٫ وزضم ٌك٩لىن في مجمٖى ىُحن ٖو حن ٞو ٟحن بصاٍع ؾخه مً صبلىماؾُحن ومْى

 .138، مغح٘ ؾاب٤، ممحمد أتحمد إًىطص: عاح٘، "البٗثت الضبلىماؾُت الضاثمت للٗاملحن جدذ ؤمغة عثِؿها

خهاهت اإلابٗىر الضبلىماس ي اإلاالخ٣ت ال٣ًاثُت ؤم ألاٞالث مً ال٣ٗاب؟، مجلت  غدهطن الػدًفطث: يغطد -(2)

ُت وال٣اهىهُت، ؤلاماعاث، اإلاجلض)  .393، م2017(، ًىهُى 1(، الٗضص)14حامٗت الكاع٢ت للٗلىم الكٖغ

ٗاث الىيُٗت، وع٢ت ٖمل م٣ضمت بلى هض  : الخهاهت في ال٣ٟه ؤلاؾالميغلى غبد هللا املطد -(3) وة والدكَغ

غ الٗلىم ال٣ٟهُت، مؿ٣ِ، ؾلُىت ٖمان، اإلاى٣ٗضة زال٫ الٟترة مً   .24، 23، م4/2013/ 9-6جٍُى

 .45، مغح٘ ؾاب٤، م أمين مصطف  محمد -(4)



  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض َكام
 

   

 وطل٪ ٞحها بىنٟه ، ىن الاعر والتر٧اث والتي ًضزلئاإلاخٗل٣ت بك ي الضٖاو 
ً
و ؤا و مضًغً ؤا مىٟظ

 
ً
ي إالضٖاوي اإلاخٗل٣ت ب-ج .و مىص ى له باالنالت ًٖ هٟؿه ال بالىُابت ًٖ الضولت اإلاٗخمضةؤا وعٍث

ْاثٟه الغؾمُتؤوكاٍ منهي  ال ًجىػ اجساط -2 .و ججاعي ًماعؾه في الضولت اإلاٗخمض لضحها زاعج و

اإلاىهىم ٖلحها في البىىص ؤ و ب  ال في الخاالثبػاء اإلابٗىر الضًبلىماس ي باث جىُٟظًت بحغاءًت ؤ

كتٍر ام٩ان اجساط جل٪ ؤلا  مً َظٍ اإلااصة، )1) ج مً ال٣ٟغة و اث صون اإلاؿاؽ بدغمت حغاءَو

ًاثُت في الضولتاإلاٗخمض لضحها ال -3.و مجزلهؤشخهه  جمخ٘ اإلابٗىر الضًبلىماس ي بالخهاهت ال٣

ٟا٢ُت 5/ 35، وجىو اإلااصة )(1)"ٌُٟٗه مً ٢ًاء الضولت اإلاٗخمضة للٗال٢اث  ُِٞىا( مً اج

ت  ضص  -5.:" ..26/2/2003ال٣ىهُل ًجب جؼوٍض الؿاعي ال٣ىهلي بىز٣ُت عؾمُت جبحن نٟخه ٖو

ت. وال ًجىػ ؤن ٩ًىن الؿاعي، بال بمىا٣ٞت الضولت  الُغوص التي جخإل٠ مجها الخ٣ُبت ال٢ىهُل

ٖاًا َظٍ الضولت ؤو مً اإلا٣ ضة. اإلاًُٟت، مً بحن ع ٖاًا الضولت اإلاٞى ُمحن الضاثمحن ٞحها مً ٚحر ع

ْاثٟه بدماًت الضولت اإلاًُٟت وبالخغمت الصخهُت وال  خمخ٘ َظا الؿاعي ؤزىاء مماعؾخه و ٍو

خ٣ا٫" ً ؤق٩ا٫ ال٣بٌ ؤو الٖا ٘ ألي ق٩ل م  .(2)ًم٨ً ؤن ًسً

                                                             
ٟاتها مً َى الضبلىماس ي اإلاكمى٫ بالخماًت بالىو ٖلى ؤو٢ض  -(1) وضخذ اإلااصة ألاولى مً الاجٟا٢ُت في حٍٗغ

٣ًهض بخٗبحر " عثِـ البٗثت -ؤ  :بالخٗابحر الخالُت :اإلاضلىالث اإلادضصة لها اصها٣ًٍهض في َظٍ الاجٟا٢ُت ؤن:"

٣ًهض بخٗبحر" اٞغاص البٗثت "عثِـ البٗثت  -"الصخو الظي ج٩لٟه الضولت اإلاٗخمضة بالخهٝغ بهظٍ الهٟت.ب

ٟى البٗثاث ٟىن الاصا-ج  .ومْى ٟىن الضبلىماؾُىن، واإلاْى ٟى البٗثت "اإلاْى ىن والٟىُىن ٣ًهض بخٗبحر" مْى ٍع

ٟىن الضبلىماؾُىن "مىْٟى البٗثت طوو الهٟت الضبلىماؾُت. ٌ-ومؿخسضمى البٗثت.ص ٣ًهض -٣ًهض بخٗبحر" اإلاْى

ٟحها الضبلىماؾُحن. و ىن  -بخٗبحر" اإلابٗىر الضبلىماس ي "عثِـ البٗثت ؤو ؤخض مْى ٟىن الاصاٍع ٣ًهض بخٗبحر"اإلاْى

ٟى البٗثت الٗاملىن في زضمتها الا  ت والٟىُت. ػوالٟىُىن مْى ٣ًهض بخٗبحر "الخاصم الخام " مً ٌٗمل في -صاٍع

 الخضمت اإلاجزلُت ألخض اٞغاص البٗثت وال ٩ًىن مً مؿخسضم  الضولت اإلاٗخمضة".

بَاع َظٍ الاجٟا٢ُت ًٟهم  ولى بالىو ٖلى ؤهه فيٟاَُم اإلاغجبُت بها في ماصتها ألا و٢ض ـىضخذ الاجٟا٢ُت اإلا -(2)

٣هض بها، ؤًت ٢ىهلُت ٖامتPost Consular البٗثت ال٣ىهلُت ؤ. :ًليالخالُت ما  بالخٗابحر Consulate  ، ٍو

General ؤو ٢ىهلُتConsulate  ؤو هُابت ٢ىهلُتConsulate-Vice ؤو و٧الت ٢ىهلُت Agency 

.Consular اإلاى٣ُت ال٣ىهلُتـب . District Consular ٣هض بها اإلاؿاخت اإلادضصة للبٗثت ال٣ىهلُت إلاماعؾت  ٍو

 .ؤٖمالها ال٣ىهلُت

٣هض به الصخو اإلا٩ل٠ بالٗمل بخل٪ الهٟتof District Head Consular ج. عثِـ البٗثت ال٣ىهلُت  ، ٍو

 .البٗثتفي 

٠ ال٣ىهلي ٣هض به ؤي شخو، بما فOfficer Consular ص.اإلاْى طل٪ عثِـ البٗثت م٩ل٠ ال٣ُام بخل٪  ي، ٍو

اث٠ ال٣ىهلُت ٣هض بهم ألاشخام Employees Consular ٌ. اإلاؿخسضمىن ال٣ىهلُىن .الهٟت بالْى ، ٍو

ت ؤو الٟىفي  اإلاؿخسضمىن  ما٫ ؤلاصاٍع of the service  Member زاصم البٗثتو  .البٗثت ال٣ىهلُت يُت فألٖا

= 
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ٟحن ال٣ىهلُحن بالىو 41ههذ في اإلااصة )و٢ض   ( مجها ٖلى الخغمت الصخهُت للمْى

خ٣ا٫  -ٖلى ؤن:"  ٟىن ال٣ىهلُىن لاٖل و الخى٠ُ٢ الاخخُاَ  باهخٓاع ؤال ًسً٘ اإلاْى

باؾخثىاء -2 .ال في خالت الجغم الخُحر وجىُٟظا ل٣غاع الؿلُت الٗضلُت اإلاسخهتباإلادا٦مت 

ٟحن ال٣ىهلُحن  الخالت اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٟغة الاولى مً َظٍ اإلااصة ال ًجىػ سجً اإلاْى

ال في خالت جىُٟظ ٢غاع ٖضلي بي هٕى مً اهىإ ال٣ُىص ٖلى خٍغاتهم الصخهُت ؤوال ٞغى 

٠ ال٣ىهلي ًجب ٖلُه -3ا٦دؿب الضعحت ال٣ُُٗت. لضي ٢ُام مالخ٣اث حؼاثُت بد٤ اإلاْى

خًاء اإلاثى٫ امام الؿلُاث اإلاسخهت ٦ما ًجب ٖلى َظٍ ال٣ُام بمالخ٣اتها بٍُغ٣ت ٖىض الا٢

( مجها 42جل٤ُ بمغ٦ٍؼ الغؾمي ووجخٟاصي ب٣ضع الام٩ان اٖا٢ت ٖمله ال٣ىهلي"؛ وههذ اإلااصة )

خ٣ا٫ والاصٖاء الٗام بطا ؤو٠٢ ؤخض مإمىعي البٗثت جى٢ُٟا  ٖلى ؤن:" جبلُٜ الخى٠ُ٢ والٖا

مدا٦مخه ؤو لضي ٢ُام مالخ٣اث حؼاثُت بد٣ه ًجب ٖلى الضولت اإلاًُٟت  اخخُاَُا باهخٓاع 

جبلُٜ طل٪ ٞىعا بلى عثِـ البٗثت ال٣ىهلُت،وبطا ٧ان عثِـ البٗثت َى مىيٕى اإلاالخ٣ت ؤو 

ضة بىاؾُت الُغ١ الضبلىماؾُت"الخى٠ُ٢ ُٞجب جبلُٜ طل٪ ٞىًع   .(1)ا بلى الضولت اإلاٞى

=                                                             

Staff ٣هض به ؤي شخو مؿخسضم ما٫ في  ٍو ٟى البٗثت ال٣ىهلُت.البٗثت ال٣ىهلُتفي  اإلاجزلُتألٖا  ػ. مْى

Members of the Consular Post ٟىن ال٣ىهلُىن واإلاؿخسضمىن ال٣ىهلُىن وزضم ٣هض بهم اإلاْى ، ٍو

ٟىن ، Members of the Consular Staff ح. مإمىعو البٗثت ال٣ىهلُت.البٗثت ٣هض بهم اإلاْى ٍو

Member of ٍ. الخاصم الخام، .واإلاؿخسضمىن ال٣ىهلُىن وزضم البٗثتباؾخثىاء عثِـ البٗثت ، ال٣ىهلُىن 

the Private Staff٣هض به الصخو اإلاؿخسضم ٧لُت ٟ  البٗثت في  ، ٍو الخضمت الخانت لضي ؤخض مْى

 ..."..ال٣ىهلُت

اإلااصة ٞىهذ  و٢ض وعص بٌٗ الخهاهاث اإلاىهىم ٖلحها في الاجٟا٢ُت في اجٟا٢ُت ُٞىا للٗال٢اث ال٣ىهلُت -(1)

ٟحن ال٣ىهلُحن 41)  Personal Inviolability of Consular( مجها جدذ ٖىىان: الخغمت الصخهُت للمْى

Officers ":ٟحن ال٣ىهلُحن لالٖخ٣ا٫ ؤو الاخخجاػ الاخخُاَ  باهخٓاع -1بالىو ٖلى ؤن ال ًم٨ً بزًإ اإلاْى

لى ؤزغ ٢غاع مً الؿلُت ال٣ً باؾخثىاء الخالت اإلاىهىم -2.اثُت اإلاسخهتاإلادا٦مت بال في خالت الجغم الخُحر ٖو

ٟحن ال٣ىهلُحن ال ًم٨ً سججهم وال بزًاٖهم ألي ق٩ل آزغ مً  ٖلحها في ال٣ٟغة ألاولى مً َظٍ اإلااصة، ٞةن اإلاْى

تهم الصخهُت بال جىُٟظا ل٣غاع ٢ًاج  جهاج  ٠ ال٣ىهلي ملؼم لضي ٢ُام بحغاءاث -3.ال٣ُض ٖلى خٍغ بن اإلاْى

ؤمام الؿلُاث اإلاسخهت. وم٘ طل٪، ٞةن ؤلاحغاءاث ًجب ؤن حؿحر باالخترام الظي ًل٤ُ به، حؼاثُت يضٍ باإلاثى٫ 

٣ت جخٟاصي ب٣ضع ؤلام٩ان، باؾخثىاء الخالت اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٟغة ألاولى مً َظٍ  هٓغا إلاغ٦ٍؼ الغؾمي، وبٍُغ

ا، في الٓغوٝ اإلا ىضما ًهبذ يغوٍع اث٠ ال٣ىهلُت. ٖو ظ٧ىعة في ال٣ٟغة ألاولى مً َظٍ اإلااصة، ٖغ٢لت مماعؾت الْى

٠ ٢ىهلي في الاخخجاػ الاخخُاَ ، ٞةن اإلادا٦مت اإلاىحهت يضٍ ًجب ؤن ج بضؤ في ؤ٢هغ اإلااصة، وي٘ مْى

بحغاءاث ًم٨ً ؤن جخسظ يض ال٣ىانل جسخل٠ بٌٗ الص يء ٖما وعص مً  ( مجها ٖلى42مهلت".وجىو اإلااصة )

خ٣ا٫ ذ جدذ ٖىىانُىا للضبلىماؾُحن ٞىهخماًت مُل٣ت في اجٟا٢ُت ٞ : ًٖ الضبلىماؾُحن جبلُٜ الخى٠ُ٢ والٖا

= 
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 الدبلىمطضُت الجىطئُتهططق الحصطهت : الفزع الثطلث

ُٟت اإلابٗىر الضبلىماس ي ٖلى ٧ل صولت اخترام خغمت الضبلىماؾُحن التى  جٟغى ْو

حكمل حمُ٘ اإلاُٗىحن صازل البٗثت مهما ٧اهذ عجبهم، ؤٞغاص الٗاثلت، ٧ل مً ٌِٗل م٘ ؤي 

للٗال٢اث الضبلىماؾُت، بلى  ُِٞىامبٗىر بط ؤن هُا١ ؾ٨ىه م٣ضؽ َب٣ا لىو اجٟا٢ُت 

و٢ض هٓمذ الاجٟا٢ُت الضولُت الخانت  ؛(1)حاهب حمُ٘ اإلاؿدىضاث الخانت بالبٗثت

في زالزت هُا٢اث: الىُا١  بالضبلىماؾُحن هُا١ الخماًت الجىاثُت للضبلىماس ي والتى جخمثل

ى:ًخٗل٤ ألاشخام، والىُا١ الثاو ألاو٫ : ًخٗل٤ بالخهاهت الضبلىماؾُت الجىاثُت مً خُث

ًخٗل٤ بالخهاهت  بالخهاهت الضبلىماؾُت الجىاثُت مً خُث اإلا٩ان، والىُا١ الثالث:

=                                                             

بن الضولت اإلاًُٟت ملؼمت في خا٫ Notification of Arrest, Detention and Prosecution وؤلاصٖاء

اٖخ٣ا٫ ؤخض مإمىعي البٗثت ال٣ىهلُت ؤو في خا٫ اخخجاٍػ اخخُاَُا باهخٓاع مدا٦مخه، ؤو في خا٫ ٢ُام مالخ٣اث 

جبلُٜ عثِـ البٗثت ال٣ىهلُت بظل٪ في ؤؾٕغ و٢ذ. وبطا حٗغى َظا الازحر هٟؿه ألخض َظٍ الخضابحر حؼاثُت يضٍ، 

٤ الضبلىماس ي"،وجىو اإلااصة ) ضة بالٍُغ  (: الخهاهت ال٣ًاثُت43ٞٗلى الضولت اإلاًُٟت بباٙل طل٪ بلى الضولت اإلاٞى

Immunity from jurisdiction ":ىن ال٣ىهلُىن الزخهام ال ًسً٘ اإلاىْٟىن واإلاؿخسضم-1ٖلى ؤن

اث٠  ت في الضولت اإلاًُٟت باليؿبت بلى ألاٞٗا٫ اإلاىجؼة في مجغي مماعؾتهم للْى الؿلُاث الٗضلُت وؤلاصاٍع

 :بن ؤخ٩ام ال٣ٟغة ألاولى مً َظٍ اإلااصة ال حؿغي، م٘ طل٪ ٖلى الضٖاوي اإلاضهُت-2.ال٣ىهلُت

٠ ؤو مؿخسضم ٢ىهلي صون ؤ1 ن ًبرمه نغاخت ؤو يمىا بهٟخه مىخضبا ًٖ . الىاججت ًٖ ٣ٖض اعجبِ به مْى

ضة  .الضولت اإلاٞى

ٌ ًٖ يغع هاجج ًٖ خاصر و٢٘ في الضولت اإلاًُٟت وؾببخه ؾُاعة ؤو  ٤ زالث للخٍٗى ب. ؤو التي ٣ًُمها ٍٞغ

 .ؾُٟىت ؤو َاثغة

ًم٨ً -1ٖلى ؤن:" Liability to give Evidence التزام ؤلاصالء بالكهاصة (مجها جدذ ٖىىان44وجىو اإلااصة )

ت وال ًد٤ للمؿخسضمحن  ٟ  البٗثت ال٣ىهلُت بلى ؤلاصالء بالكهاصة في الضٖاوي الٗضلُت وؤلاصاٍع صٖىة مْى

ٌ ؤلاصالء بالكهاصة بال في الخاالث اإلاظ٧ىعة في ال٣ٟغة الثالثت مً َظٍ اإلااصة. وبطا  ال٣ىهلُحن وزضم البٗثت ٞع

ٟحن ال٣ىهلُحن ؤلاصالء بالكهاصة ٞال ًم ٌ ؤخض اإلاْى ٖلى -٨.2ً بجساط ؤي بحغاء ٢ؿغي ؤو ؤًت ٣ٖىبت يضٍٞع

م٨جها الخهى٫ ٖلى قهاصجه  اثٟه. ٍو ٠ ال٣ىهلي ؤن جخجىب مًا٣ًخه في بصاء ْو الؿلُت التي جُلب قهاصة اإلاْى

ذ زُ  مىه ٟ  البٗثت ال٣ىهلُت ٚحر ملؼمحن -3.في مؿ٨ىه ؤو في البٗثت ال٣ىهلُت، ؤو ال٣بى٫ بخهٍغ بن مْى

اثٟهم، وبةبغاػ الغؾاثل واإلاؿدىضاث الغؾمُت اإلاخٗل٣ت بها. ولهم  بخ٣ضًم الكهاصة خى٫  و٢اج٘ جخٗل٤ بمماعؾت ْو

ضة". ني للضولت اإلاٞى ٌ ؤلاصالء بالكهاصة بىنٟهم زبراء في ال٣اهىن الَى  ٦ظل٪ خ٤ ٞع

(1) - V: Yu-Long Ling :Comparative Study Of The Privileges and Immunities of UN 

Member Representatives and Officials With The Traditional Privileges and 

Immunities of Diplomatic Agents’, Washington and Lee Review, Vol.   , Issue  , 

Article 4, 1976, P.35. Avalible at: https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/ 

viewcontent.cgi?article=2225&context=wlulr. 
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 مً خُث الؼمان. الضبلىماؾُت الجىاثُت

بضؤ جدضًض  :ألاشخطص صطهتالجىطئُت الدبلىمطضُت من تحُثالىططق ألاول: ًيػلم بطلح

والتى  1814 ُِٞىامً َم اإلاكمىلحن بالخهاهت الضبلىماؾُت بضاًت مً اإلااصة ألاولى مً ماجمغ 

ُحن بلى زالزت ٞئاث:" ٞئت الؿٟغاء ٟحن الضبلىماؾ وو٦الء البابا ؤو ال٣انضًً ، ٢ؿمذ اإلاْى

م ممً ٌٗخمضون لضي اإلالى٥ وصعحت ال٣ اثمحن الغؾىلحن، وصعحت اإلاىضوبحن، والىػعاء ؤو ٚحَر

ىاَغ ؾُاصة الضولت  ما٫ ممً ٌٗخمضون لضي وػاعة الخاعحُت"؛ ٞالضبلىماؾُت هى ؤخضْ  بااٖل

ُٟخه ألاولى: جمثُلُت ٧ىهه ٣ًىم بالٗال٢اث الضبلىماؾُت هُابت ًٖ  ٞاإلابٗىر الضبلىماس ي ْو

ت: ٞهى ؾُاؾُت باٖخباٍع ٣ًىم بدىُٟظ الؿُاؾت الخاعحُت لبال  ُٟخه الثاُه صٍ؛ عثِـ بالصة؛ ؤما ْو

ٗاَضاث ُٟت الثالثت: ٞهى مهمت ٢اهىهُت جخجلى بخى٢ُ٘ اإلا  .(1)ؤما الْى

ٞهىا٥ صو٫ ال  جسخل٠ الضو٫ ُٞمً حكملهم الخهاهت مً اشخام البٗثت الضبلىماؾُت

ُحن،وهى  ى ًاء البٗثت الضبلىماؾُت مً ملخ٣حن ومؿدكاعٍحن وؾ٨غجاٍعت وبصاعٍحن ٞو جٟغ١ بحن اٖ

ىا٥ صو٫ جٟغ١ في مىذ الخهاهت صو٫ اهجلترا وامٍغ٩ا وبلج٩ُا ؛ ٞخ٣ؿمهم لضعحاث خؿب  َو

ُا وؾَىؿغا والؿٍىض ؛ و٢ض ؤًضث (2)مىهبهم في البٗثت الضبلىماؾُت ومً َظٍ الضو٫ ٞغوؿا وؤإلااه

ٟا٢ُت  ًاء البٗثت الضبلىماؾُت  ُِٞىااج للٗال٢اث الضبلىماؾُت مى٠٢ الضو٫ التى حؿاوي بحن اٖ

( مجها ٖلى الٟئاث اإلاكمىلت بالخهاهت بالىو ٖلى 37)في اإلااصة  الخهاهت خُث ههذمً خُث 

غاص ؤؾغة اإلابٗىر الضبلىماس ي مً ؤَل بِخه ؤن لم ٩ًىهىا مً مىاَني الضولت  -1ؤن:" ًخمخ٘ ٞؤ

ُاػاث والخهاهاث اإلاىهىم ٖلحها في  .   -    اإلاىاص اإلاٗخمض لضحها،باالمخ

ٟى البٗثت ؤلاصاٍعىن والٟىُىن،و٦ظل٪ ؤٞغاص -2 م مً ؤَل بُتهم ،بن لم ًخمخ٘ مْى ؤؾَغ

٩ًىهىا مً مىاَني الضولت اإلاٗخمض لضحها ،ؤو اإلا٣ُمحن ٞحها ا٢امت صاثمت ،باالمخُاػاث 

قٍغ ؤن ال جمخض الخهاهت اإلاىهىم ٖلحها ، 53 -29والخهاهاث اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىاص 

ٗخمض لضحها بلى اعي للضولت اإلاُٞما ًخٗل٤ بال٣ًاء اإلاضو  والاص 31مً اإلااصة  1في ال٣ٟغة 

خمخٗىن  ،ي ٣ًىمىن بها زاعج هُا١ واحباتهمٖما٫ التألا  باالمخُاػاث اإلاىهىم  ،٦ظل٪ٍو

                                                             
(1) - V: Peter Malanczuk: Akehurst’s Modern Introduction to International Law 7th 

Revised Edition, 1997, p.130. 

، ٧لُت الخ٣ى١ مظ٦غة ماحؿخحرخهاهت اإلابٗىزحن الضبلىماؾُحن،  مزغطد الحطج:هُا١ الخهاهت: في  عاح٘ -(2)

 ، وما بٗضَا.66، م2015الجؼاثغ، والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت بؿ٨غة، 
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 زىاء ؤو٫ اؾخ٣غاع لهم.ؤؿبت الى اإلاىاص التي ٌؿخىعصوجها بالي 36مً اإلااصة  1ٖلحها في ال٣ٟغة 

ًخمخ٘ مؿخسضمى البٗثت الظًً لِؿىا مً مىاَني الضولت اإلاٗخمض لضحها ؤو اإلا٣ُمحن -3

ما٫ التي ٣ًىمىن بها بٞحها ا٢امت صاثمت بالخهاهت باليؿبت  صائهم ؤزىاء ؤلى الٖا

ٟاء مً الغؾىم والًغاثب ُٞما ًخٗل٤ باإلاغجباث ا لتي ًخ٣ايىجها ل٣اء واحباتهم،وبااٖل

 .33م ٖلُه في اإلااصة ٖٟاء اإلاىهى زضمتهم، وباإل 

ٌٟٗى الخضم الخانىن الٗاملىن لضي اٞغاص البٗثت،ؤن لم ٩ًىهىا مً مىاَني الضولت  -4

اإلاٗخمض لضحها ؤو اإلا٣ُمحن ٞحها ا٢امت صاثمت ،مً الغؾىم والًغاثب ُٞما ًخٗل٤ باإلاغجباث التي 

بال ب٣ضع ما حؿمذ ًخ٣ايىجها ل٣اء زضمتهم ،وال ًخمخٗىن بٛحر طل٪ مً الامخُاػاث والخهاهاث 

جب ٖلى َظٍ الضولت م٘ طل٪ ؤن جخدغي ،في مماعؾت والًتها  به الضولت اإلاٗخمض لضحها،ٍو

اث٠ البٗثت".  باليؿبت الى َاالء ألاشخام ٖضم الخضزل الؼاثض ُٞما ًخٗل٤ باصاء ْو

اٖخضاء ؤو اٖخ٣ا٫ ؤو اَاهت ٌك٩ل في هٓغ  ى الضبلىماس ي َب٣ًا لالجٟا٢ُت أليٞةن حٗغ 

ن الضبلىماس ي اٖخضاء ٖلى ؾُاصة الضولت التى ًمثلها، وبُبُٗت الخا٫ جدغم الضو٫ ال٣اهى 

خه واخترام ٦غامخه  اإلاًُٟت ٖلى نىن طاث الضبلىماس ي والخٟاّ ٖلي خُاجه، ويمان خٍغ

اج، والخماًت التى ًخمخ٘ به ا وج٣ضًم ٧اٞت مٓاَغ الاخترام بًُٗضا ًٖ الاهٟٗا٫ والاهٖؼ

اٖخضاء ٣ً٘ ٖلُه بل جمخض َظٍ الخماًت لدكمل حمُ٘  مى٘ ؤي الضبلىماس ي ال ج٣خهغ ٖلى

اث واٞٗاله ؾىاء اعج٨بها بصخهه ؤو بهٟخه الضصبلىماؾُت ؤو الغؾمُت؛ ٞال ًجىػ  الخهٞغ

صاهخه بنضاع الخ٨م بةالٛاء ال٣بٌ ٖلُه وال مدا٦مخه وال احباٍع ٖلى اإلاثى٫ ؤمام اإلادا٦م ؤو 

ا الؾخ٣الله وختى ًخاح له الجهىى بمهامه وؤٖباء ًٖ حٍغمت اتهم باعج٩ابها، وطل٪ يماهً 

ُٟخه ٖلى ؤ٦مل وحه  .(1)ْو

: جخمثل : ًيػلم بطلحصطهت الجىطئُت الدبلىمطضُت من تحُث املكطنالىططق الثطو 

 يفي صولت ٖمله والضو٫ التالخهاهت الجىاثُت الضبلىماؾُت اإلا٩اهُت التى ًخمخ٘ بها الضبلىماس ي 

ٞلى اعج٨ب حٍغمت ٖلى ؤعاض ي ؤي صولت مً َظٍ الضو٫،  ًمغ بها ختى ًهل بلى صولت ٖمله

ٞللضولت التى ًغج٨ب حٍغمت ٖلى ؤعايحها ؤزىاء مغوٍع م٣اياجه َب٣ًا إلابضؤ ؤلا٢لُمُت، 
                                                             

(1) - V: CHANAKA WICKREMASINGHE: The Jurisdictional Immunities of 

international organizations and Their Officials, Thesis, London School Of 

Economics and Political Science,2003,p.62 est. avalible at: 

http://etheses.lse.ac.uk/2095/1/U586463.pdf. 
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ٞالضبلىماس ي ًخمخ٘ بظاث الخهاهت زال٫ البالص التى ًمغ بها للىنى٫ لضولت م٣غ ٖمله، 

للضو٫ في ٖضم اٖا٢ت ؾحر اإلابٗىر الضبلىماس ي، وؤن  مهلخت مكتر٦ت باٖخباع ؤن مً َىا٥

مى٘ صولت مُٗىت مً مغوع صبلىماؾُا ٖلى ؤعايحها ًاصي بلى ٖضم ؤم٩ان اعؾا٫ صبلىماؾحها بلى 

الضولت اإلاًُٟت، وؤي ؾ٨ً  ؛ ٦ما ٌكمل هُا١ الخماًت م٣غ البٗثت الضبلىماؾُت في(1)الخاعج

ء ؤ٧ان َظا الؿ٨ً صاثم ؤو ء البٗثت الضبلىماؾُت ؾىازام ًخسظٍ عثِـ البٗثت وؤًٖا

 .(2)٦ؿً الٍغ٠، ؤو مه٠ُ(ما٢ذ )

: ًخمثل الىططق الثطلث: ًيػلم بطلحصطهت الجىطئُت الدبلىمطضُت من تحُث الشمطن

ُٟت  مجها بهالىُا١ الؼماوى للخهاهت الجىاثُت الضبلىماؾُت ُٞما ًخمخ٘  َُلت مضة قٛله للْى

 ًُ ا ؤو في ؤحاػة، وجيخهى خهاهت الضبلىماس ي الجىاثُت بمٛاصعجه ؾىاء ٧ان ٣ًىم بٗمله ٞٗل

ب٢لُم الضولت اإلاًُٟت ٣ٖب اهتهاء مضة زضمخه وللٟترة الالػمت للتهُئه للغخُل مً خؼم 

 . (3)ؤمخٗخه وجهُٟت مخٗل٣اجه الصخهُت ؤًا ٧ان ؾبب جهاًت زضمخه

 املططءلت الجىطئُت للدبلىمطس ي : الزابؼالفزع 

ال٣اٖضة الٗامت ؤن اإلابٗىر الضبلىماس ي ال ًسً٘ لؿُت ال٣ًاء الجىاج  للضولت اإلاٗخمض 

ُابت ًٖ صولخه، وب٢غاع  ما٫ التى ٣ًىم بها ه ظٍ الخهاهت خهاهت مُل٣ت في حمُ٘ الٖا لضحها، َو

ه احتهض في مداولت مىه لخ٨َغـ َظٍ الخهاهت هى يماهت ألصاثه الٟٗا٫ لٗمله؛ بال ؤن ال٣ٟ

ً الضبلىماس ي في آلا ٘ الخهاهت ٖ ٝ ٞاحتهض لخبًرغ ٦ُُٟت ٞع  :ح مباصيء الٗضالت والاهها

ط غن أفػطله بطلطزق اليللُدًت:  ًُ : مططءلت الدبلىمطس ي حىطئ
ً

م مً الخهاهت أوال بالٚغ

الجىاثُت اإلامىىخت للضبلىماس ي بال ؤن اٖخباعاث الٗضالت ج٣خط ي مؿاءلخه ًٖ ٞٗله، وج٩ىن 

عايحها ؤمؿاءلت الضبلىماس ي ًٖ ؤٞٗاله ؤمام ٢ًاء صولخه بلجىء الضولت التى اعج٨ب ٖلى 

هم بالجٍغمت التى اعج٨بها، وج٣ىم صولخه بخىلى مداؾب خه ؤمام الجٍغمت لؿلُاث صولخه واباٚل

؛
ً

و٢ض جُلب  مدا٦مها وجى٢٘ ٖلُه ال٣ٗىبت اإلا٣غعة إلاا َى ميؿىب بلُه بطا زبذ ؤهه مضان ٞٗال

                                                             
 ، وما بٗضَا.150مغح٘ ؾاب٤، ممحمد أتحمد،  إًىطص -(1)

، ٧لُت ت ماحؿخحرعؾالالاؾاؽ ال٣اهىوى إلاىذ الخهاهاث والامخُاػاث الضبلىماؾُت،  هطًل صطلح الشبن: -(2)

 ، وما بٗضَا.52، م     الخ٣ى١ حامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ألاعصن،

 ، وما بٗضَا.150مغح٘ ؾاب٤، ممحمد أتحمد،  إًىطص -(3)
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ىب ُٞه ، ٢ض (1)الضولت مً صولخه سخبه، ؤو ؤن ُج٩لٟت بمٛاصعة ألا٢لُم باٖخباع شخًها ٚحر مٚغ

ال٣اثم بحن جلجإ الضولت اإلاًُٟت لىػٍغ زاعحُت اإلابٗىر ؤو عثِـ البٗثت لُد٨م في الجزإ 

ى ؤؾلىب هاجح حضا في  اإلابٗىر الضبلىماس ي واإلاىاًَ اإلاخًغع مىه في الضولت اإلاًُٟت َو

 .(2)مجا٫ الٗمل الضبلىماس ي

ط:  ًُ م ثطه ط غن يٍز ًُ اليىطسل غن الحصطهت الجىطئُت مططءلت الدبلىمطس ي حىطئ

ض لضي صولت : الدبلىمطضُت زغي م٣غعة آالخهاهت الجىاثُت التى ًخمخ٘ بها الضبلىماس ي اإلاٞى

ا للمبٗىر، وبالخالى ال ًد٤ للضبلىماس ي الخىاػ٫ ًٖ  ًُ لهالح الضولت، ولِـ امخُاًػا شخه

َظٍ الخهاهت بال بٗض الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت نٍغدت مً خ٩ىمت صولخه ًٖ َظا الخىاػ٫ ألهه 

اس ي ًٖ خهاهخه ٦ك٠ اؾغاع صولخه ؤمام ٢ًاء الضولت ٢ض ًترجب ًٖ جىاػ٫ الضبلىم

ى ما هٓمخه اجٟا٢ُت (3)اإلاًُٟت مما ًترجب ٖلُه ؤيغاع زُحرة لضولخه للٗال٢اث  ُِٞىا، َو

 ( مجها ٖىضما ههذ ٖلى ؤن:"32الضبلىماؾُت في اإلااصة )

ًجىػ للضولت اإلاٗخمضة ؤن جدىاػ٫ ًٖ الخهاهت ال٣ًاثُت التي ًخمخ٘ بها اإلابٗىزىن  -1

 . 37الضًبلىماؾُىن وألاشخام اإلاخمخٗىن بها بمىحب اإلااصة 

 خىا٩ً.٫ىن الخىاػ٫ نٍغدا في حمُ٘ ألا  -2

 37اإلااصة  -ال ًد٤ للمبٗىر الضًبلىماس ي ؤو للصخو اإلاخمخ٘ بالخهاهت ال٣ًاثُت بمىحب -3

ٖاعى ًخهل  -ؤن ؤ٢ام ؤًت صٖىي الاخخجاج بالخهاهت ال٣ًاثُت باليؿبت بلى ؤي َلب

 بالُلب الانلي.مباقغة 

ت ؤو اصاٍعت ال ًىُىي ٖلى ؤي ب -4 ت باليؿبت بلى ؤًت صٖىي مضُه ن الخىاػ٫ ًٖ الخهاهت ال٣ًاُث

ً جىاػ٫ مؿخ٣ل". ٍ الخالت الازحرة م ً الخهاهت باليؿبت بلى جىُٟظ الخ٨م بل ال بض في َظ  جىاػ٫ ٖ

 الدبلىمطضُت واتحترام لاجفطكُطث الدولُت الجىطئُت الحصطهت: الفزع الخطمظ

٣ا إلاا حاءث به اجٟا٢ُت    ُِٞىاحٗض اإلاٗاَضاث الضولُت مً ؤبغػ نىع الالتزام الضولي ٞو

                                                             
 .24، 23، مغح٘ ؾاب٤، مغلى غبد هللا املطدي -(1)

الضٞ٘ بالخهاهت ال٣ًاثُت والخهاهت الخىُٟظًت ؤمام ال٣اض ي  تحطين الػِططوي:عاح٘ في جٟانُل طل٪:  -(2)

 ، وما بٗضَا.268، م2015(، 1واإلاد٨م صعاؾت م٣اعهت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت الجؼاثغ)

، وما 83، مغح٘ ؾاب٤، مهطًل صطلح الشبن، 268، مغح٘ ؾاب٤، متحطين الػطُطوي عاح٘ في طل٪:  -(3)

 ، وما بٗضَا.338، مغح٘ ؾاب٤، م؛ غطدي غدهطن الػدًفطثبٗضَا
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،خُث حٛحر الىي٘ الظي حغي ٖلُه الٗمل ٢بل (1)     ل٣اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت لؿىت 

ا ظا ما  َظٍ الاجٟا٢ُت، بط ٧اهذ الضو٫ جدخ٨م بلى ما جملُه صؾاجحَر و٢ىاهُجها الضازلُت، َو

ٍ  .ًاصي بها بلى الخدلل مً الالتزاماث الضولُت الىاحمت ًٖ الاجٟا١ الضولي ل٨ً بمجيء َظ

اإلاٗاَضة ألام ؤي اجٟا٢ُت ُِٞىا ؤيخى الالتزام باإلاٗاَضة ؤو الاجٟا٢ُت اإلابرمت ال مىام مىه ألن 

،خُث ؤن ؤبغػ ما حاءث به  1969لٗام  ُِٞىا٧ل الضو٫ وا٣ٞذ ٖلى ما حاءث به اجٟا٢ُت 

يغوعة جىُٟظ اإلاٗاَضة صازلُا مما ٌٗني ؤن ًخم حٗضًل ؤو بلٛاء ٧ل ما ًدىافى م٘  ُِٞىااجٟا٢ُت 

ؤهه ال ًم٨ً الاخخجاج بىو صازلي ألحل و٠٢ اإلاٗاَضة اإلابرمت، ؤو بجهائها  اإلاٗاَضة وؤزغ طل٪

مً الىٓام ألاؾاس ي إلاد٨مت  ( 38/ؤ مً اإلااصة )1ؤو الاوسخاب مجها؛ ول٣ض ٢غعث ال٣ٟغة 

الٗض٫ الضولُت بإن الاجٟا٢ُاث الضولُت هي اإلاهضع ألاو٫ والغثِس ي لل٣اٖضة ال٣اهىهُت والضولُت 

خٗحن ٖلى مد٨مت الٗض٫ الضولُت ٖىض الٟهل في الجزإ اإلاٗغوى ٖلحها جُب٤ُ الاجٟا٢ُاث  ٍو

ثِس ي لل٣اهىن الضولي الٗام الضولُت ٖلى الجزإ، خُث ؤن اإلاٗاَضاث الضولُت حٗض اإلاهضع الغ 

؛ وجسخل٠ صؾاجحر الضو٫ في وي٘ (2)الظي ًىٓم الٗال٢اث بحن ؤشخام ال٣اهىن الضولي الٗام

 :ح بالُب٘ للخهاهت الضبلىماؾُت ٞىجض آلا ُِٞىا ومغجبت الاجٟا٢ُاث الضولُت بما ٞحها اجٟا٢ُت

: فزوطط:
ً

ت ٖلى ال٣ىاٖض  أوال حٗل الضؾخىع الٟغوس ي الاجٟا٢ُاث الضولُت جدٓى باألولٍى

 ال٣اهىهُت الضازلُت، ٞجٗلها في مغجبت وؾِ حٗلى ال٣اهىن الضازلى وججلـ اؾٟل الضؾخىع 

ٖلى مغاحٗت الاجٟا٢ُاث الضولُت  1958ؤ٦خىبغ ٖام  4( مىه الهاصع في 54ٞىو في اإلااصة )

ٖلحها ختى لى جُلب ألامغ حٗضًل الضؾخىع:" بطا  الخهض٤ً وحٗلها جخىا٤ٞ م٘ الضؾخىع ٢بل

عؤي اإلاجلـ الضؾخىعي بىاء ٖلى بقٗاع مً عثِـ الجمهىعٍت ؤو عثِـ الىػعاء ؤو عثِـ ؤخض 

 في مجلـ الكُىر ؤن 
ً
ىُت ؤو ؾخحن ًٖىا  في الجمُٗت الَى

ً
مجلس ي البرإلاان ؤو ؾخحن ًٖىا

                                                             
اٖخمضث مً ٢بل اإلااجمغ ألامم اإلاخدضة بكإن ٢اهىن اإلاٗاَضاث الظي ٣ٖض بمىحب ٢غاعي الجمُٗت الٗامت لؤلمم  -(1)

، و٢ض ٣ٖض اإلااجمغ في صوعجحن في 1967صٌؿمبر  6اإلااعر في  2287، وع٢م 1966صٌؿمبر  5اإلااعر في  2166اإلاخدضة ع٢م 

، واٖخمضث الاجٟاُٞت في 1969ماًى  22بٍغل بلى ؤ 9ال٫ الٟترة مً وز 1968ماًى  24ماعؽ بلى  26ُِٞىا زال٫ الٟترة مً 

غيذ للخى٢ُ٘ في  1969ماًى  22زخام ؤٖماله في   .1980ًىاًغ  27وصزلذ خحز الىٟاط في  1969ماًى  23ٖو

 بالخٟهُل في مغجبت الاجٟا٢ُاث الضولُت وويٗها باليؿبت للضؾاجحر الضولُت اإلاسخلٟت ٧ل مً :ٖمغ عاح٘ -(2)

ىُت والضؾخىع صطلح الػكىر، ممدوح الػدوان، مِططء بُضىن  ٗاث الَى : مغجبت اإلاٗاَضة الضولُت في الدكَغ

ٗت وال٣اهىن، الجامٗت ألاعصهُت، اإلاجلض ) ، وما 76، م 2013(، 1(، الٗضص )40ألاعصو ، مجلت صعاؾاث ٖلىم الكَغ

مجلت صعاؾاث ٖلىم ، لُت صعاؾت م٣اعهت: الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت اإلاٗاَضاث الضو فُصل غللت غطىطوي بٗضَا؛ 

ٗت وال٣اهىن، الجامٗت ألاعصهُت، اإلاجلض )  ، وما بٗضَا.46، م2015(، 1(، الٗضص )42الكَغ
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 للضؾ
ً
 ما ًخًمً بىًضا مسالٟا

ً
ٌ بالخهض٤ً ٖلى َظا التزاما صولُا خىع ٞةهه ال ًخم الخٍٟى

( مىه ٖلى 55، وحاء هو اإلااصة )(1)الالتزام الضولي ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلُه بال بٗض حٗضًل الضؾخىع"

ؤن:"٩ًىن للمٗاَضاث ؤو الاجٟا٢ُاث التي ًخم الخهض٤ً ؤو اإلاىا٣ٞت ٖلحها خؿب ألانى٫، 

ا، ٢ىة جٟى١ ٢ىاهحن البرإلاان قٍغُت ؤن ً ىض وكَغ ُب٣ها الُٝغ آلازغ ُٞما ًخٗل٤ بهظا ٖو

 .(2)الاجٟا١ ؤو َظٍ اإلاٗاَضة"

ط: الىالًطث امليحدة لامٍزكُت: ًُ ؾاوي بحن  1789الضؾخىع ألامٍغ٩ى الهاصع ٖام  ثطه

ت للىالًاث اإلاخدضة الامٍغ٨ُت، مما ٌٗنى ؤهه ويٗها في  ٗاَضاث الضولُت وال٣ىاهحن الُٟضعاُل اإلا

ت للىالًاث ٞىو في اإلااصة ) ( مىه ٖلى ؤن:" 2/ 6مغجبه ؤٖلى مً ال٣ىاهحن والدكَغٗاث الضازُل

ٗاَضاث اإلا٣ٗىصة ؤو َظا الضؾخىع، و٢ىاهحن الىالًاث اإلا-2...  له، وحمُ٘ اإلا
ً
خدضة التي جهضع جبٗا

ًاة في حمُ٘  ٩ىن ال٣ لى للبالص. ٍو التي ح٣ٗض جدذ ؾلُت الىالًاث اإلاخدضة، ج٩ىن ال٣اهىن ألٖا

 لظل٪"
ً
ٟا ت ٩ًىن مسال ًاث ملؼمحن به، وال ٌٗخض بإي هو في صؾخىع ؤو ٢ىاهحن ؤًت واًل  .(3)الىال

ط: مصز:
ً
مؿخ٣غة ختى الضؾخىع الخالى ٖلى اُٖاء اإلاٗاَضاث  الضؾاجحر اإلاهٍغت ثطلث

ا باألويإ اإلا٣غعة ٢اهىن  مغجبت ال٣ىاهحن الهاصعة مً البرإلاان ٞىع الخهض٤ً ٖلحها ووكَغ

ٖلى ؤن:" ًمثل عثِـ الجمهىعٍت الضولت في  (151ٞىو الضؾخىع اإلاهغي الخالى في اإلااصة )

هض١  برم اإلاٗاَضاث، ٍو ٖلحها بٗض مىا٣ٞت مجلـ الىىاب، وج٩ىن لها ٖال٢اتها الخاعحُت، ٍو

جب صٖىة الىازبحن لالؾخٟخاء ٖلى  ٣ًا ألخ٩ام الضؾخىع. ٍو ا ٞو ٢ىة ال٣اهىن بٗض وكَغ

مٗاَضاث الهلح والخدال٠ وما ًخٗل٤ بد٣ى١ الؿُاصة، وال ًخم الخهض٤ً ٖلحها بال بٗض 

ام ؤًت مٗاَضة جسال٠ بٖالن هدُجت الاؾخٟخاء باإلاىا٣ٞت. وفى حمُ٘ ألاخىا٫ ال ًجىػ ببغ 

 ؤخ٩ام الضؾخىع، ؤو ًترجب ٖلحها الخىاػ٫ ًٖ اي حؼء مً ب٢لُم الضولت".

جبنى الضؾخىع الجؼاثغي مى٠٢ اإلاكٕغ الضؾخىعي الٟغوس ي باليؿبت  رابًػط: الجشائز:

                                                             
(1) - V: L’article 54 Modifié par Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992. 

 .1958ؤ٦خىبغ  4الهاصع في  ( مً الضؾخىع الٟغوس ي55عاح٘ هو اإلااصة ) -(2)

٩ى:( مً الضؾخىع ألا 6/2٘ هو اإلااصة )عاح -(3)  مٍغ

Article 6-  "…This Constitution, and the Laws of the United States which shall be 

made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the 

Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the 

Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws 

of any state to the Contrary notwithstanding". 



 
 "ملطرهت دراضت" لألشخطص الجىطئُت والحصطهت لاتحيُطيى الحبظ

 

   

( مىه 149في اإلااصة ) إلا٩اهت اإلاٗاَضاث الضولُت ٞجٗلها في م٩اهت ؤٖلى مً ال٣اهىن خُث هو

اث الهضهت، ومٗاَضاث الّؿلم والّخدال٠  ٖلى ؤن:" ُّ ت ٖلى اّجٟا٢ ٍّ ًهاص١ عثِـ الجمهىع

٣ت ب٣اهىن ألاشخام، 
ّ
٣ت بدضوص الّضولت، واإلاٗاَضاث اإلاخٗل

ّ
والاّجداص، واإلاٗاَضاث اإلاخٗل

ت الّضولت، ُّ تي جترّجب ٖلحها ه٣ٟاث ٚحر واعصة في محزاه
ّ
والاجٟا٢اث الثىاثُت ؤو   واإلاٗاَضاث ال

الخغ والكغا٦ت وبالخ٩امل الا٢خهاصي بٗض ؤن  َغاٝ اإلاخٗل٣ت بمىا٤َ الخباص٫اإلاخٗضصة ألا 

ت مً البرإلاان نغاخت "؛  ( مىه ٖلى ؾمى 051زم جدضر في هو اإلااصة)جىا٤ٞ ٖلحها ٧ل ٚٞغ

٘ الٗاصي والضؾخىع  اإلاٗاَضاث اإلابرمت ٖلى ٢اهىن الضولت وحٗلها في مغجبت وؾُت بحن الدكَغ

غوٍ اإلاىهىم   :"بالىو ٖلى ؤن
ّ

ت، خؿب الك ٍّ تي ًهاص١ ٖلحها عثِـ الجمهىع
ّ
اإلاٗاَضاث ال

          ٖلحها في الّضؾخىع، حؿمى ٖلى ال٣اهىن".

 الخطجمت

اث الجىاثُت في الدكَغٗاث حغاءمً ؤَم وازُغ مىايُ٘ ؤلا  خخُاَ ٌٗض الخبـ الا 

اإلاؿخ٣غة في وحضان ا إلاا ًخًمىه مً مسالٟت للمباصيء الضؾخىعٍت الجىاثُت للضو٫، هٓغً 

والتى اؾخ٣غث ٖلى ؤن :" اإلاتهم بغيء ختى جثبذ بصاهخه"، وما ًدمله ، اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت

ت َظا اإلاتهم البريء وؾلبها لٟترة مً  ةحغاء٦ خخُاَ الخبـ الا  اؾخثىاج  مً مهاصعة لخٍغ

ازل اإلاجخم٘، الؼمً، مٛلبت في طل٪ مهلخت اإلاجخم٘ في الخىنل للجاوى في الجغاثم اإلاغج٨بت ص

٣اب الٟاٖل بحغاءمً زال٫ يمان ؾحر  اث الخد٤ُ٣ وحؿُحر الىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت ٖو

م مً طل٪ َىا٥ بٌٗ الخ٣ُ٣  ، ٖلى مهلخت الٟغص في اخترام خٍغخه واوؿاهِخه. وبالٚغ

الٟئاث جىا٫ بٌٗ الخهاهاث التى جىٓمها الاجٟا٢ُاث الضولُت والدكَغٗاث الضازلُت للضو٫، 

ا الخهاهاث يض اإلاالخ٣ت ال٣ًاثُت، والتى ٌٗض ومً َظٍ الخه الخبـ  بحغاءاهاث واقهَغ

ؤخض ٖىانغ َظٍ الخهاهت، و٢ض خاولىا في َظٍ الضعاؾت بل٣اء الًىء خى٫  خخُاَ الا 

، خخُاَ الخبـ الا  بحغاءاث الجىاثُت وبهٟت زانت حغاءالٟئاث اإلاخمخٗت بالخهاهت يض ؤلا 

 :ح وجخمثل َظٍ الٟئاث في آلا

ٟا٫ يض الخبـ الا  -1 ٟا٫ خخُاَ الخهاهت الخانت لؤَل ، والتى ٢غعث خماًت لؤَل

مً مساَغ خبؿه م٘ اإلاجغمحن، وحُُٗل خ٣ه في الضعاؾت؛ والتى ْهغ مً جىاولىا ؤًاَا ؤجها 

جسخل٠ في جدضًض ؾً الُٟل ؤو الخضر اإلاخمخ٘ بها ٖلى خؿب هٕى الجٍغمت اإلاغج٨بت حىدت 

 اإلا٣غعة للجٍغمت ومضتها.ؤم حىاًت، وخؿب هٕى ال٣ٗىبت 



  الضًً بضع مدمض الهافي الؿُض ٖبض َكام
 

   

، والتى مىدذ لهم صٖما خخُاَ الخهاهت الخانت للصخُٟحن يض الخبـ الا   -2

ى ما ٌٗض خماًت وصٖما إلاا ٢غعجه  ً الغؤي الٗام بالضو٫ و٦ك٠ الخ٣اث٤، َو لضوعَم في ج٩ٍى

يض  الاجٟا٢ُاث الضولُت لخٍغت الغؤي والخٗبحر، واجطح مً الضعاؾت ؤن خهاهاث الصخٟى

عاء و٦خاباث َى ومال٪ جبُت بٗمله الصخٟى وما ًبضًه مً آمغ  ،اث الجىاثُتحغاءؤلا 

الصخُٟت؛ بال ؤن َظٍ الخهاهت حؿ٣ُها ٧اٞت ال٣ىاهحن في خالت اهتها٥ اؾغاع الضو٫ وؤمجها 

 ال٣ىمى، و٦ظل٪ اهتها٥ الخ٤ في الخُاة الخانت للمىاَىحن.

، ٌٗض ال٣ًاء ؾلُت مً خخُاَ الخهاهت الخانت لل٣ًاة يض الخبـ الا  -3

ؾلُاث الخ٨م في الضو٫ الخضًثت، وؤْهغث الضعاؾت ؤن ال٣ىاهحن اإلاىٓمت لٗمل ال٣ًاة 

ا ٖلى َُبت ال٣ًاء في بحغاءمىدتهم خهاهاث يض ؤي 
ً
اث حىاثُت جخسظ يضَم، خٟاْ

في خالت  ُٖىن ؤٞغاص اإلاجخم٘؛ بال ؤن َظٍ ال٣ىاهحن جىاولذ ٦ُُٟت اإلاؿاءلت الخانت بال٣ًاة،

٘ َظٍ الخهاهت ٖجهم.حغاءمماعؾتهم ؤٖمالهم بك٩ل ياع ؤو ٞاؾض، وؤلا   اث ال٣اهىهُت لٞغ

، مغجبُه بالضوع اإلاىٍى بهم مً خخُاَ الخهاهت الخانت للبرإلااهحن يض الخبـ الا  -4

مغا٢بتهم للؿلُت الخىُٟظًت، وؤوضخىا في صعاؾدىا َظٍ الاؾاؽ ال٣اهىوى لهظٍ الخهاهت، 

٘ َظٍ الخهاهت و و٦ُُٟت جىُٓمها في ال٣ىا ٗها.بحغاءهحن اإلاسخلٟت، و٦ُُٟت ٞع  اث ٞع

، والتى ْهغ مً الضعاؾت خخُاَ الخهاهت الخانت للضبلىماؾُحن يض الخبـ الا  -5

ُت، زم ٢ىىتها الاج٣ا٢ُاث  ؤجها مً ؤ٢ضم الخهاهاث التى وحضث في الخاٍعش، وكإة ٣٦ىاٖض ٖٞغ

 لخا٦م ال
ً

ضولت التى ًمثلها، وؤن م٣غ ٖمله وا٢امخه الضولُت، باٖخباع ؤن الضبلىماس ي ٌٗض ممثال

ا لضولخه ٖلى ؤعى الضولت اإلاًُٟت، ومً زم إلاؿاءلخه ًٖ ؤٞٗاله الجىاثُت  ًُ ٌٗض امخضاًصا ا٢لُم

ٖلى ؤعى الضولت اإلاًُٟت ٞال بض مً الخهى٫ ٖلى جىاػ٫ نٍغذ مً صولخه ًٖ َظٍ 

 الخهاهت.


