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 معايري اليشر يف اجمللة

 ي:تنشر في مجلة معارف ما يأتيشترط في البحوث والمقالات التي 
 ـ أن يكون البحث مبتكرا أو أصيلا، ويشكل إضافة نوعية في اختصاصه. 1
 ـ أن تتوفر فيه الأصالة والعمق وصحة الأسلوب. 2
 .، أو أرسل للنشر في مجلة أخرىـ ألا يكون قد سبق نشره 3
 ـ أن يلتزم بالقيم الإنسانية وبمعايير البحث العلمي وبخاصة ما يلي:  4

ـ الابتعاد عن التجريح والإسفاف في القول ، والتعريض بالآخرين.  أ 
 ب ـ مراعاة البنية المنهجية.

جـ  ترقيم الهوامش والإحالات تكون إما أسفل النص في نفس الصفحة ، أو في آخر المقال، 
 المصادر والمراجع.مستقلة عن قائمة 

ـ إعداد قائمة بمصادر البحث ومراجعه.  د 
 ـ أن تكون مكملات البحث من خرائط أو جداول في صورتها الأصلية. 5
6  ً  ا بأصله المترجم عنه.ـ أن يكون البحث المترجم مصحوب
، أو يرسل على wordفي شكل اـلكتروني بصيغة ، ورة المجلة مسحوبا على ورقـ أن يقدم لإدا 7

 labo.revue.bouira@gmail.comالبريد الاـلكتروني: 
 ـ أن تقدم سيرة ذاتية للباحث في ورقة مستقلة عن البحث. 8
 .كلمة 6333ولا تزيد عن  كلمة 3333 عنعدد الكلمات بالمقال  لا تقل ـ أن 9
 .أجنبية أخرىالبحث إضافة إلى لغة  ةلغبوبكلمات مفتاحية ـ أن يرفق المقال بملخص  13

 مع ملاحظة أن البحوث والمقالات:
، ولا ترجع  ويعلم الباحث بالنتيجة، كما أنها تخزن في أرشيف المجلة ،ـ تخضع للتقويم العلمي واللغوي
 لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
ولا تتحمل  هم المسؤولون عن صحة المعلومات وأصالتها،و، وحدهمـ وهي تعبر عن آراء كتابها 

 الإدارة أي مسؤولية في ذلك.
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 ،والرابع العمل به ،والثالث حفظه ،ستماعاوالثاني حسن ال ،أول العلم الصمت»
 .«والخامس نشره

 .«مصطفى لطفي المنفلوطي»

في شهر جوان من عام  "المحلل القانوني"بعد صدور العدد الأول من مجلة 
ا لمبدأ سه، احترامً ي شهر ديسمبر من العام نفف، ها نحن اليوم نصدر العدد الثاني 2319

ية المجلة ً دور على  طلبةمن أساتذة و في نشر العلم والمعرفة القانونية بين الباحثين ، ومساهمة
 السواء.

وقد تضمن هذا العدد مقالات بحثية لأساتذة القانون في تخصصي القانون العام 
الذي يمثل جريمة منظمة  ع الاتجار بالبشروموض؛ ثلاثة منها تعلقت بوالقانون الخاص

، وهو يندرج ضمن صميم مخبر البحث الذي لدوليبشكل رهيب على المستوى ا تر  استش  
مقال آخر قانون المدني، بينما تعلق وال قانون الأسرة ، ومقال تأرجح بينتصدر عنه المجلة

المقالات بحث في مجال قانون الإجراءات هذه ، وختم مجموع القانون العقاري جالمب
 ة.الجزائي

هذه المقالات نرجو أن تعم بها الفائدة على جميع القراء من أساتذة وطلبة 
متى كانت  ،ارئ أن لا يبخل علينا بملاحظاته وتنبيهاتهمن كل ق كما نرجو وغيرهم.

كما نرحب بكل الإسهامات البحثية في  ، حتى نطور أنفسنا، ونرقى بهذه المجلة.اءةبن  
 المجال القانوني.

 / سمير شيهانيبقلم: د
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 جزيمت إلاكافحت الدولي القظائي والخعاون  الوطىيت السيادة فكزة حعارض

 بالبشز الاججار

The idea of national sovereignty and international judicial 

cooperation to combat the crime of human trafficking 

 طاوض خيرة

SAOUS Khira
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 :ملخص

مــــة عسفــــد ــًـ مباشــــسا تهدًــــدا جشــــ   فأصــــبحد كبيــــرا، امحــــدا ا بالبشــــس الاثجــــاز جٍس  لألمـ

ة، الخشَسعُة الظلطات أمام وعائقا ،ينالدولُ والاطحقساز  طـلطة أحُاهـا وجعـدت بـ  والظُاطُـ

 مـًـ حــدا ،وؤلازهــا  اإلاظــةحة والنزاعــات الحــسو  بعــد بلغــد أهــ  الُــوم واإلاؤكــد ،هفظــ ا الدولــة

 .لعاإلاُينا وألامً الظلم على الحأرير  زجة إلى الخطوزة

عحمــد ا ة الحقلُــدي اإلاــدلول  علــى للدولــة الجىــا   الاخحصــا  َو  وحــدو ها، الوطىُــة للظـُـ

م علـــى ألاصـــ  بحظـــ  ثحوقـــ  والتـــ   مـــا إلـــى فُمحـــد الراثُـــة، ومصـــالح ا ومواطىيهـــا الدولـــة إقلــُـ

م علــى ًقــ   ًحعــاز  ألامــس هــرا جعــ  ممــا علــيهم، أو مواطىيهــا مـًـ ًقــ  مــا  أو جــسائم مـًـ ؤلاقلـُـ

 ًـدوز  فُمـا ثىحصـس ال  مشـرركة مصـال  ببعض ا ثسبط ا الدول  ألن ؛الدولي الحضامً فكسة  م 

ـــ  ـــا  اخــ ـــا أو إقلُم ــ ـــ  فُمــ ـــا ًحعلــ ـــةح ها أو بمواطىيهــ ـــة مصــ ـــرا ؛الراثُــ ـــاش لــ ـــدو  القـــــاهون  اجحــ  الحــ

ـــة، ـــدت الوطىُـــ ـــات وامحـــ ـــا ،الــــــدول  طموحـــ ـــا بمـــ ـــس فيهـــ ـــة ،الجصائـــ ـــة إلا افحـــ مـــ ـــاز جٍس ـــس، الاثجـــ  بالبشـــ

مــــة هــــر  مواج ــــة أوجــــ  واجظــــعد  وقبــــ  الشــــسطة ثحقُقــــات قبــــ  مساحــــ  مـــًـ ثبــــدأ التــــ  الجٍس

                                                           

  : د الالكرروو : طاوض خيرةاإلاؤل  اإلاسط  k_saous@yahoo.fr، البًر

 Corresponding author: SAOUS Khira, e-mail: k_saous@yahoo.fr 



  طاوض خيرة
 

  

مـــة وقـــو   ثيحهـــ  وال إجـــسا،ات، مــًـ ًحخلل ـــا ومـــا واإلاحاكمـــة البحـــ  مساحـــ  طـــوال وثمحـــد ،الجٍس

 .العقوبة ثىفُر بعد ما إلى جظحمس ب  ،الحكم بصدوز 

ا ة فكـــسة اعررضـــد هـــ : ُـــةثآلا ؤلاشـــ الُة ثطـــس  الصـــد  هـــرا وفـــي  مظـــألة الوطىُـــة الظــُـ

ـــدولي الحعـــــاون  ـــا   الــ ـــاش القضــ ـــدو  باجحُــ ـــة الحــ ـــة الوطىُــ ـــدات إلاجابهــ ـــاعدة ال هدًــ ـــة اإلاحصــ مــ  لجٍس

   بالبشس؟ الاثجاز

 مبدأ بالبشس، الاثجاز اإلاواج ة، الدولي، الحعاون  الوطىُة، الظُا ة الكلماث اإلافخاحيت:

 .ؤلاقلُم الجصائُة، ؤلاجسا،ات ؤلاقلُمُة،

Abstract:  

The crime of trafficking in human beings has become a major 

threat, which has become a direct threat to international security and 

stability, a hindrance to the legislative and political authorities and, at 

times, the authority of the State itself. Today it is certainly after wars, 

armed conflicts and terrorism. Is so dangerous as to affect world peace 

and security. 

The criminal jurisdiction of the State depends on the traditional 

connotation of national sovereignty and its limits, which depend on 

the territory of the State, its citizens and its own interests, depending 

on the origin of the territory, its crimes or its citizens or others, which 

is contrary to the idea of international solidarity because States are 

bound together Common interests are not limited to what is going on 

within its territory or with regard to its citizens or self-interest. Thus, 

the law passed national borders, and the aspirations of states including 

Algeria to combat the crime of trafficking in human beings expanded. 

The faces of this crime, which began from the stages before police 

investigations and before the crime, expanded throughout the research 

and trial stages and procedures, after the execution of the sentence. 

In this connection, the following problem arises: Has the notion of 

national sovereignty interfered with the question of international 

judicial cooperation by crossing national borders to counter the 

growing threats of human trafficking? 

Key words: national sovereignty; international cooperation; 

confrontation; trafficking in human beings; territorial principle; penal 

procedures; territory. 



مة إلا افحة الدولي القضا   والحعاون  الوطىُة الظُا ة فكسة جعاز   بالبشس الاثجاز جٍس

 

  

 مقدمت 

عــالم بأطــس ، وهــرا الاهخشــاز إن  ل علــى الاثجــاز بالبشــس مصــطة   حــدً  اهخشــس فــي ال

ـــات ألاطاطـــُة التـــ  ثحفـــ   شـــ  ، فئهمـــا ًـــدل علـــى مـــا ًحـــدذ فـــي العـــالم مـــً اه هاكـــات لةحٍس

مة خطوزة بالغة على ؤلاوظان واإلاجحم  الري ٌعِش  كُان ؤلاوظان وآ مُح ، فل ر  الجٍس

مة الطاب  عبر الوطن ، فه   فُ ، ب  على العالم بأطس  خاصة بعد أن اثخرت هر  الجٍس

بــــ  ثيحقــــ  مــــً مجحمــــ  إلــــى آخــــس، وثخرــــرق حــــدو  الــــدول، ال ثــــؤرس علــــى مجحمعــــات معُىــــة، 

مة خطوزة م  ما ًصاحبها مً أراز  اجحماعُة واقحصا ًة  .(1)وثص ا  هر  الجٍس

مة الاثجاز بالبشـس أثم لـدول والح ومـات، لحـد الاهحمامـات السئِظـُة ث  م افحة جٍس

ك  ذلك زهً  ،جحماعيالىمو الا و  ،والاش هاز الاقحصا ي ،ن الاطحقساز في الحُاة العامةإذ إ

ـــــ  ـــان وحُاثـــ ــ ـــالمة ؤلاوظــ ــ ـــــ . و  بظــ ـــــاة كُاهــ ــــي حُـــ ــ ـــــدا فـ ــــدرا جدًـــ ــ ـــــد حـ ـــة لِظــ ــ مـــ ــــة الجٍس ــ وم افحـ

والتـــ  لـــم ولـــً ثخلـــو مـــً ، اإلاجحمعـــات ؤلاوظـــاهُة بـــ  كاهـــد  ومـــا مالشمـــة لحُـــاة اإلاجحمعـــات

مـــــــة باعحبازهـــــــا  ـــــــاهسة اجحماعُـــــــة طبُعُــــــــة إال أن اإلاجحمعـــــــات ثحـــــــد وطـــــــأة ثطــــــــوز ، الجٍس

مة والفش  فـي ثطوزهـا اثخـرت طـبال جدًـدة للوقاًـة واإلا افحـة و  وضـ  حـد لرزاًـدها الجٍس

 .(2)خظاهد الوطائ  الحقلُدًة اإلاحبعةل

مة في اإلاجحمعات طبُ  حاطم لبلوغ غاًة الضبط الاجحماعي  لع  أمس مواج ة الجٍس

جماعاثــ  لقواعــد القــُم والظــلو  والــى م و  التـ  ًضــمً بهــا اإلاجحمــ  امحثــال جمُــ  أفــسا  

ٌظير عليهـا، حفا ـا علـى كُاهـ  وضـماها الطـحقساز  . وه ـسا لحعقُـد ؤلاجـسام اإلاـى م بمـا الت  

مـــــة الاثجـــــاز بالبشـــــس فئهـــــ  ٌظـــــحلصم إلاواج حـــــ  زصـــــد وطـــــائ  وإجـــــسا،ات عـــــدة ثسمـــــ   فيهـــــا جٍس

لحقُُـــد  وشـــ  هفــــوذ ، والحُلولـــة  ون ثوطــــع  واهخشـــاز  فــــي محـــُط أكبــــر، بغُـــة إضــــعاف  

ــــاتهموشـــــاط ، وث وثفكُـــــك هُاكلـــــ  ووقـــــ  ــــ  عىاصـــــس  إلاقاضـ ولكـــــً زغـــــم وعـــــي الـــــدول  ،(3)خبـ

مــة الاثجــاز بالبشـس،  هللا ارضرطللر فكللزة السلليادة الوطىيللت وثضـافس ج و هــا إلاواج ــة جٍس

                                                           
مة ؤلاثجاز بالبشس   (1) في القاهون العام، كلُة   زاطة مقازهة، زطالة ماجظحيرأحمد عبد القا ز خل ،جٍس

ً، العساق،  .1  2013الحقوق، جامعة النهٍس

مة، إثسا  لليشس  الحوشَ ، القاهسة،   (2)  .51 -50،   2000عال، الدًً شحاثة، الحعاون الدولي إلا افحة الجٍس

مة اإلاى مة،  از هومة لطباعة واليشسو الحوشَ ،  (3) شبلي مخحاز، الج اش العالم  إلا افحة الجٍس

 .  207-206الجصائس، 
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مسللللللللالت الخعللللللللاون الللللللللدولي القظللللللللائي باجخيللللللللاس ا  للللللللدود الوطىيللللللللت إلاجا  للللللللت ال  د للللللللداث 

ـــــرا اإلاخصلللللللاردة  تزيمللللللللت الاججللللللللار بالبشللللللللز  ـــى: ل ــ ــ ــ ـــــس  إل ــــوإ هحعـــ ــ ـــــُا ة  طــ ـــــدأ الظـــ مبـــ

الحعــاون القضــا   الــدولي فــي مجــال ؤلاجــسا،ات الجىائُــة إلاواج ــة و  )اإلابح  ألاول(،الوطىُــة

مة الاثجاز بالبشس    .)اإلابح  الثاو ( جٍس

 مبدأ السيادة الوطىيتاإلابحث ألاول: 

ثمثـــ  الظــــُا ة طــــلطان الدولــــة الــــري ثواجــــ  بـــ  ألافــــسا   اخــــ  إقلُم ــــا، وثواجــــ  بــــ  

مقحضُات هرا الظـلطان أن ً ـون مسجـ  ثصـسفات الدولـة الدول ألاخسى في الخازج، ومً 

وعلــى هـرا ألاطــاض اعحبـرت الظــُا ة فُمـا م ــ   طــلطة ، فـي مخحلــ  شـؤوإها إزا تهــا فقـط

زغب هــا، ممــا جعــ  هــرا ألامــس ًحعــاز  و  مطلقــة، ال ًقُــد الدولــة فــي ممازطــ ها طــوى إزا تهــا

الــــدول ثسبط ـــا ببعضــــ ا ألن  وقواعـــد ثحكــــم العالقـــات بــــين الـــدول؛ مـــ  وجــــو  قـــاهون  ولــــي

 مصال  مشرركة ثفس  عليها الحعاون وثجعل ا في حالة ثبعُة محبا لة.

ٌعحبر القاهون الجىا   أحد م اهس طُا ة الدولة على إقلُم ا، ولرلك فمً الطبُعـي 

أن ًىحصـــس كـــ  قـــاهون جىـــا   فـــي إقلـــُم  ولحـــ  وال ًمحـــد إلـــى إقلـــُم  ولـــة أخـــسى ألهـــ  ًمـــع 

عن  هرا  ،بظُا تها اإلابدأ أًضا أن هرا القاهون ًطب  على كافة الجسائم اإلاسثكبة  اخ   َو

مً قاهون  03إقلُم الدولة طوا، كان اإلاجسم مواطىا أو أجىبُا وهرا ما هصد علُ  اإلاا ة 

 الجصائسي. العقوبات

مــً الدطـحوز الجصائـسي التـ  ثــى   13كمـا ًسجـ  أطـاض مبــدأ ؤلاقلُمُـة لـى  اإلاـا ة 

مجال ـا الجـوي وعلـى مُاه ـا، كمـا ثمـازض و  لدولـة علـى مجال ـا البـري على " ثمازض طـُا ة ا

ـــ  مىطقـــــة مـــــً مخحلـــــ  مىـــــاط   الدولـــــة الصـــــالحُات التـــــ  ًقسهـــــا القـــــاهون  الـــــدولي، علـــــى كــ

 .(1)اإلاجال البحسي الت  ثسج  إليها"

                                                           
، 2016مازض  6اإلاحضمً الحعدً  الدطحوزي الجصائسي، اإلاؤزخ في ، 01-16مً القاهون زقم  13اإلاا ة  (1)

دة السطمُة، العد   خ 14الصا ز في الجٍس  .2016مازض  7، بحاٍز



مة إلا افحة الدولي القضا   والحعاون  الوطىُة الظُا ة فكسة جعاز   بالبشس الاثجاز جٍس

 

  

 مفهوم ؤلاقليم :اإلاطلب ألاول 

 عىاصس هي: 3مً الدطحوز اإلاركوزة أعال  ًح ون ؤلاقلُم مً 13طبقا لى  اإلاا ة 

  ؤلاقلُم البري: هو اإلاظاحة ألازضـُة التـ  ثباشـس الدولـة عليهـا طـُا تها وثـى م وثقـوم

 فيها بالخدمات العامة.

  ؤلاقلــُم البحــسي: وهــو مــا ٌعــسإ باإلاُــا  ؤلاقلُمُــة وهــي ثمحــد فــي الجصائــس علــى مظــافة

 مرر(. 1853مُ  بحسي )اإلاُ  البحسي ٌظاوي حوالي  12

 إقلُم ـــا ألاز ـــ   وبحسهـــا الدولـــة الفضـــا، الجـــوي الـــري ٌعلـــو  ؤلاقلـــُم الجـــوي: ثملـــك

 .(1)ؤلاقلُم 

مـة ثحققـد أو هفـرت فـي الجصائـس، أي  جعحبر الجسائم الت  ازثكبد في الجصائـس، كـ  جٍس

ُة( فـــي أحـــد بالعالقـــة الظـــب -الىخُجـــة –إذا وقـــ  الـــسكً اإلاـــا ي بعىاصـــس  الـــثالذ )الظـــلو  

واجــــ  الحطبُــــ  هــــو القــــاهون الجصائــــسي طــــوا، كـــــان ألامــــاكً اإلاــــركوزة أعــــال ، فالقــــاهون ال

 ؤلاقلُم البري أو البحسي أو الجوي.

لكً ؤلاش ال ًثوز في حالة وقو  أحـد عىاصـس الـسكً اإلاـا ي فـي إقلـُم والعىصـس آلاخـس 

 في إقلُم آخس.

مـــً قـــاهون  586لقـــد وضـــ  اإلاشـــس  الجصائـــسي حـــال ل ـــرا ؤلاشـــ ال، حُـــ  ثـــى  اإلاـــا ة 

مـة ً ـون عمـ  ؤلاجسا،ات الجصائُة  على ما ًلي '' جعـد مسثكبـة فـي ؤلاقلـُم الجصائـسي كـ  جٍس

 .(2)اإلا وهة ل ا قد ثم في الجصائس'' مً ألاعمال اإلاميزة ألحد أزكاإها

ق   ج أن قاهون العقوبـات الجصائـسي ًطبـ  علـى كـ  مـً كـان  585كما هصد اإلاا ة 

 ازج.في إقلُم الجم وزٍة شٍس ا في جىاًة أو جىحة مسثكبة في الخ

 غير أن ثطبُ  هرا الحكم ًحوق  على ثوافس شسطين هما:

                                                           
 2007أحظً بوطقُعة، الوجيز في القاهون الجصا   العام،  از هسمة للطباعة واليشس والحوشَ ، الجصائس،  (1)

 .69،  2010السحمان خلف ، محاضسات في القاهون الجىا   العام،  از ال دى، الجصائس،  عبد ؛78 

 الجصائُة اإلاعدل واإلاحمم. اإلاحضمً قاهون ؤلاجسا،ات 1966ًوهُو  08اإلاؤزخ في  155 -66ألامس زقم  (2)
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ازث ــــا  أحــــد ألاشــــخا  اإلاقُمــــين بــــالجصائس فعــــال ًجعلــــ  شــــٍس ا فــــي جىاًــــة أو جىحــــة  .1

 وقعد في الخازج.

 أن ً ون الفع  اإلاعاق  علُ  في كال القاهوهين الجصائسي وألاجىب . .2

ازث ابهـــا بقـــساز إهـــا   مـــً  أن ث ـــون الواقعـــة اإلاوصـــوفة بأإهـــا جىاًـــة أو جىحـــة قـــد ربـــد .3

 الج ة القضائُة ألاجىبُة.

طب  هرا الى  علـى  ك بالعقا ، ٍو يهدإ اإلاشس  مً وزا، هرا الى  شمول الشٍس

مــة الاثجـــاز  (1)جــسائم الاثجــاز بالبشـــس مــة مى مـــة عبــر الوطىُــة، ذلـــك أن جٍس باعحبازهــا جٍس

مــــة وجعل هــــا محــــوزا ومجــــاال  ـــدز بالبشــــس ثمازطــــ ا عصــــابات، احررفــــد الجٍس  ليشــــاط ا ومصـ

عة الحىقـــ   لـــدخل ا، كعمـــ  و ُفـــة تهـــدإ إلـــى ثولُـــد ثـــدفقات هقدًـــة ومالُـــة  ـــخمة وطـــَس

 .    (2)عبر وطائط محعد ة ومخحلفة

كمت مزجكبي جزيمت : مبدأ إقليميت قاهون ؤلاجزاءاث ا تشائيت إلاحااإلاطلب الثاوي

 الاججار بالبشز

ـــدأ  ـــ  مبــ ـــة لحطبُــ ـــة العملُــ ـــي ألاهمُــ ـــك فــ ـــة ال شــ ـــي محاكمــ ـــة فــ ــ ـــ  ألاولٍو ـــة وإعطائــ ؤلاقلُمُــ

مــــة الاثجــــاز بالبشــــس التــــ  جعــــد اه هاكــــا للمصــــال  م اإلاشــــرركة  اخــــ  اإلاجحمــــ  و  مسثكبــــ  جٍس القـــُـ

م الدولــة  –فــي الوقــد ذاثــ –الــدولي فئإهــا جعــد  ماطــة بــأمً الدولــة  –حــال وقوع ــا علــى إقلـُـ

هىـا ًجـ  أن ًالحـ  أهـ  بِىمـا و ، (3)مة واعحدا، على مصالح ا اإلاباشسةالت  وقعد فيها الجٍس

م الـوطن ، إال أن ذلـك  ًجوش لقاهون العقوبات أن ٌعاق  على أفعال ثق  خازج هطـاق ؤلاقلُـ

م؛ فالقاعــــدة أهــــ  الًجــــوش لقــــاهون ؤلاجــــسا،ات  مشــــسوح بمحاكمــــة الجــــاو   اخــــ  هــــرا ؤلاقلـــُـ

ـــسة ـــر  اإلاباشـ م ألن هـ ـــرا ؤلاقلـــُـ ـــاق هـ ـــازج هطـ ـــا خـ ـــسا، مـ ـــسة إجـ ـــمة بمباشـ ـــر  الجصائُــــة أن ٌظـ جعحبـ

ا ة  ا ة الـــــدول فاألعمـــــال ؤلاجسائُـــــة ال ًجـــــوش مباشـــــستها إال ثحـــــد م لـــــة طــــُـ اعحـــــدا، علـــــى طــــُـ

م  الدولــة أي  اخــ  إقلُم ــا. وحــين ًحطلــ  ألامــس ممازطــة عمــ  مـًـ هــر  ألاعمــال حــدو  إقلـُـ

                                                           
ة بين الواق  والقاهون،  زاطة مقازهة،الطبعة ألاولى،  از  (1) عمس أبو الفحو  الحمام ، الاثجاز باألعضا، البشٍس

 .  2011-2010النهضة العسبُة، القاهسة،

مة مى مة عابسة لةحدو ، الطبعة ألاولى، اإلاسكص القوم   (2) حامد طُد محمد حامد، الاثجاز بالبشس كجٍس

 . 19،  2013لإلصدازات القاهوهُة، القاهسة، 

 .44،  2006طازق طسوز،الاخحصا  الجىا   العالم ،  از النهضة  العسبُة،القاهسة،  (3)
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الدولــة، فئهــ  ًحعــين الالحجــا، إلــى ج ــاش الدولــة ألاجىبُــة للقُــام بهــرا العمــ  فــي هطــاق الحعــاون 

 .(1)اتهم  اخ  إقلُم الدولة ألاجىبُةالري ٌظمة ل م بممازطة اخحصاص الدولي

ومً م اهس طُا ة الدولة عدم الحدخ  في شؤوإها الداخلُة، وهـو مبـدأ أطايـ   فـي  

الظُاطـــة الخازجُـــة للـــدول، لكـــً اثجـــ  الُـــوم ثطـــوز الحُـــاة الجماعُـــة فـــي اإلاحـــُط الـــدولي 

ا حت  ٌظـ   الحعـاون الـالشم بـين الـدول هحو الحخفُ  مً حدة فكسة الظُا ة شِئا فشِئ

 .(2) ا وفي مقدم ها صُاهة ألامً العاملنهوض ا باإلا ام ؤلاوظاهُة  اإلالقاة  على عاثق

 : ردم اه  اك السيادة الوطىيت.اإلاطلب الثالث

مسثكــــص الخـــاز ي و  جعـــد الحقـــوق الظـــُا ًة التـــ  ثمازطـــ ا الدولــــة فـــي اإلاجـــالين الـــداخلي

ــــة  ـــ ا بم افحــ ــ ــــة، اخحصاصـ ـــــفة خاصــ ـــــس بصـ ـــاز بالبشـ ــ ـــــة الاثجـ مـ ــــة وجٍس ـــــفة عامــ ــــة بصـ مــ الجٍس

و عامة عالقاتها الخازجُة بغيرها مً وحدات الى ام الـدولي ألاخـسى طـوا، كاهـد عالقـات 

 صساعُة أم جعاوهُة.

اثفقـــد الـــدول فُمـــا بُنهـــا علـــى أن جعمـــ  معـــا إلاـــا فُـــ  صـــالح ا جمُعـــا، فحخلـــد عـــً 

طـــــُا تها اإلاطلقـــــة، وازثضـــــد بظـــــُا ة مقـــــدة مظـــــحمدة مـــــً عضـــــٍو ها فـــــي اإلاجحمـــــ  الـــــدولى، 

جاهــــ  مــــً وبمعنــــ  آخــــس فــــئن الــــدول قــــد اثفقــــد فُمــــا بُنهــــا علــــى أن ًخىــــاشل كــــ  منهــــا عــــً 

ـــبُ  حماًــــ (3)الظــــُا ة القومُــــة اإلاطلقــــة ــــات ؤلاوظــــان واحرــــرام حقــــوق فــــي طـ ة حقــــوق وحٍس

ــات الغيــر والاوظــُاغ لقواعـــد القــاهون الــدولي وعــدم مخالف هـــا والاعرــراإ بمبــدأ طـــمو  وحٍس

 القواعد القاهوهُة الدولُة على القاهون الداخلي.

كما أن الاخحصا  الجىا   اإلاكفول للدول على إقلُم ا واإلاسثبط بظُا تها قاب  

واش هق  اإلا هم إلى الدولة الت  ًيحم  إليها أو الت  ًحم فيها الححقُ  بطبُعح  الاطحثىا،ات كج

مع  أو محاكمح  وغير ذلك مً أوج  الاطحثىا،ات على الظُا ة الت  ثجع  إم اهُة الخسوج 

على الاخحصا  الجىا   الداخلي قابلة للححقُ  على وج  العموم ومً هىا فلِع ما ًمى  

                                                           
 .120عال، الدًً شحاثة، اإلاسج  الظاب ،   (1)
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 .(1)ل مع  أه  اهحقا  مً طُا ة الدول ًقا مً الحعاون الدولي بما الًمكً

يت الخعاون القظائي الدولي في مجال ؤلاجزاءاث ا تىائاإلابحث الثاوي: 

 إلاواجهت جزيمت الاججار بالبشز

ًوفـــــ  الحعـــــاون القضـــــا   الــــــدولي بـــــين اطـــــحقالل كـــــ   ولــــــة فـــــي ممازطـــــة اخحصاصــــــ ا 

العقـا ، وبـدون هـرا الحعـاون الجىا   على حدو  إقلُم ـا، وبـين ضـسوزة ممازطـة حق ـا فـي 

فــــال ًمكــــً للدولــــة مــــً الىاحُــــة العملُــــة إقــــساز حق ــــا فــــي العقــــا ، ومــــً هىــــا فــــئن الحعــــاون 

 الدولي ثححم  الضسوزة العملُة لظببين:

ثقُُــــد طــــلطات الدولــــة بحــــدو  إقلُم ــــا، فقــــاهون العقوبــــات ًمكــــً أن ًحعــــدى هطــــاق  .1

مً قاهون العقوبات  03اإلاا ة  ثطبُق  إلى ما ًحجاوش حدو  إقلُم الدولة طبقا لى 

ـــازج حــــدو  ؤلاقلــــُم الــــوطن ، ألن ، (2)الجصائــــسي  إال أهــــ  ال ًمكــــً مباشــــسة ؤلاجــــسا،ات خـ

 ممازط ها ًمع طُا ة الدول ألاجىبُة ألاخسى.

ال ًمكً ثطبُ  قاهون العقوبات بدون قاهون ؤلاجسا،ات  الجصائُة، ف ىـا  ثـالشم بـين  .2

م وحق ا في ال عقا ، وبىا، على ذلك، فئذا ثطل  ثطبُـ  قـاهون ح  الدولة في الحجٍس

العقوبــات مباشــسة بعــء ؤلاجــسا،ات الجصائُــة خــازج حــدو  إقلــُم الدولــة، فئهــ  ًجــ  

عـدم الاصـطدام بمشـ لة الحــدو  ؤلاقلُمُـة بـين الـدول، ووجــ  الالحجـا، إلـى الحعــاون 

حمث  هرا الحعاون في مجموعة مً الوطائ  الت  بواطـط  ها ثقـدم الدولي القضا  ، ٍو

إحــدى الــدول معوهــة طــلط ها العامــة أو مؤطظــاتها القضــائُة إلــى طــلطة الححقُــ  أو 

 (3)الحكم أو ثىفُر في  ولة أخسى.

 : هقا ؤلاجزاءاث ا تشائيت إلاكافحت جزيمت الاججار بالبشزاإلاطلب ألاول 

ــــــ  اإلاالحقــــــات الجصائُــــــة ًمثــــــ  صــــــوزة  هقــــــ  ؤلاجــــــسا،ات فــــــي اإلاظــــــائ  الجىائُــــــة أو ثحٍو

مـــــة الاثجـــــاز  مـــــة اإلاى مـــــة بمـــــا فيهـــــا جٍس الحعـــــاون الـــــدولي فـــــي اإلاجـــــال الجصا ـــــ  إلا افحـــــة الجٍس

                                                           
حظً طعد طىد، الحماًة الدولُة لح  ؤلاوظان في الظالمة الجظدًة، الطبعة الثاهُة،  از النهضة العسبُة،  (1)
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، وبـالقساز زقـم 1972بالبشس وز  في الاثفاقُـة ألاوزوبُـة الخاصـة بـاءجسا،ات القمعُـة عـام 

لةجمعُـــــــة العامـــــــة لألمـــــــم اإلاححـــــــدة  فـــــــي  وزتهـــــــا الخامظـــــــة وألاز عـــــــين بوضـــــــ  معاهـــــــدة 118

بموجـــ  هـــر  و  (.1990 ٌظـــمبر 14جـــسا،ات فـــي اإلاظـــائ  الجصائُـــة )هموذجُـــة بشـــأن هقـــ  ؤلا 

الصــوزة مــً صــوز الحعــاون الــدولي فــي اإلاجــال الجصا ــ  ًمكــً لدولــة أن ثالحــ  الجــاو  بىــا، 

مةعلى طل   ولة  . وهو ما ًفرر  اخحصـا  الدولـة أخسى ث ون مخحصة بمالحقة الجٍس

ـــا ا ـــ  الطالبــــة بحظـــــ  ألاصـــــ  بمحاكمـــــة الجـــــاو  وفقـــــا لقاهوإهــ قح ـــــ   ه ـــــام هقــ لـــــداخلي. ٍو

اإلاالحقـــات أن ث ـــون الدولـــة طالبـــة قـــد اثخـــرت إجـــسا، بشـــأن اإلاالحقـــة طـــوا، كـــان ذلـــك فـــي 

مسحلــة اإلاحاكــة أو بعـــد اإلاسحلــة ألاولــى مـــً ؤلاجــسا، الجصا ــ  كبـــد، الححقُــ  الابحــدا   أو فـــي 

 .(1)صدوز الحكم

 راثار اإلاضرجبت رً هقا ؤلاجزاءاثآلا :الثاوي اإلاطلب

  لي: جخمثا هذه آلاراثار فيما 

عىدما ثقب  الدولة اإلاطالبة اثخاذ ؤلاجسا،ات ضد اإلاشـخب  باليسبت للدولت الطالبت:  .1

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ـــحثىا، الححقُقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا باطــ ــ ــ ــ ــ ـــــاة مؤقحــ ــ ــ ــ ــ ــــ  اإلاقاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وقـ ــ ــ ــ ــ ــــة الطالبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الدولـ ــ ــ ــ ــ ــــ  فعلـــ ــ ــ ــ ــ فُـــ

ة، وثكفــ  الــدولحان الطالبــة واإلاطالبــة، أال ًــؤ ي هقــ  الــدعوى إلــى اإلاظــاض (2)الضــسوٍز

مــة بحقــوق  ــحاًا ، وإذا قضــد الدولــة اإلاطالبــة فــي الــدعوى امحىعــد الدولــة (3)الجٍس

مةالطالبة إهائُا عً ا  .(4)لظير في أي  عوى عً هفع الجٍس

ثخضـــ  الـــدعوى اإلاىقولـــة ألح ـــام قـــاهون الدولـــة اإلاطالبـــة  باليسلللبت للدوللللت اإلاطالبلللت: .2

ـــم ــــواش الحكـــ ــــدم جـ ـــ  عــ ـــ  القــــــاهوو  للفعـــــ  اإلاسثكــــــ ، مــ ـــً حُـــــ  ؤلاجــــــسا،ات والوصــ  مــ

جوش للدولـة اإلاطالبـة، (5)بعقوبة أشد مً العقوبة اإلاقسزة للفع  في الدولة الطالبة  ٍو

بىــا، علــى طلـــ  محــد  مــً الدولـــة الطالبــة، أن ثحخـــر جمُــ  الحــدابير اإلاؤقحـــة، بمــا فـــي 
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لــو كــان الفعــ  قــد وقــ   الــححف  علــى أموالــ ، كمــاو  ذلــك الــححف  اإلاؤقــد علــى اإلاــ هم

 .(1)في إقلُم ا

الـــدعوى الجصائُـــة قـــد أقُمـــد فـــي  ولحـــين أو أك ـــر ضـــد هفـــع ال ـــخ   أمـــا إذا كاهـــد

وعً ذات الفع ، فعلى هـر  الـدول أن ثجـسي مشـاوزات لالثفـاق علـى أًـة  ولـة جظـحمس فـي 

عحبر الاثفاق في هرا الشأن بم  .(2)ثابة طل  للدولة الت  ًحف  عليهاؤلاجسا،ات َو

فــــ  قــــ  الــــدعوى، مــــا لــــم ًحوال ثــــس  أًــــة ث ــــالُ  ًحكبــــدها طــــسإ محعاقــــد مــــً جــــسا، ه

 .(3)الطسفان على غير ذلك

 صور اإلاساردة القظائيت اإلاخبادلت اإلاطلب الثالث:

 ة أش ال عدًدة منها:اثخرت اإلاظاعدة القضائُة اإلاحبا ل

لوضــــع ا ثحــــد ًــــد ، وبحــــ  عنهــــا، وغيــــر القضــــائُة، إعــــالن أوزاق والورــــائ  القضــــائُة .1

 القضا،.

ـــلطة .2 ـــأن ثقـــــوم الظــ القضـــــائُة لـــــدى طـــــسإ بـــــاءجسا،ات القضـــــائُة  ؤلاهابـــــة القضـــــائُة بــ

اإلاحعلقــــــة بـــــــدعوى قائمـــــــة أمـــــــام أطـــــــساإ أخـــــــسى هُابـــــــة عـــــــنهم وبصـــــــفة خاصـــــــة :طـــــــما  

س الخبــرا، ثحلُــ  ، اإلاصــا زةو  مىاقشــ هم  إجــسا، اإلاعاًىــة البحــ و  الشــ و ، ثلقــ  ثقــاٍز

 الُمين.

ـــــساإ .3 ـــــد ألاطـ ـــــدى أحــ ــــوض لـ ـــــخ  محبـــ ــــد ل ـ ـــ  اإلاؤقـــ ــ ــــى ، الىقـ ـــــا، علـــ ـــــس بىـ ـــــسإ أخــ ــــى طـ إلـــ

إزجاع  بعد و  ئ   مً قب  إحدى محاكم  كشاهد أو خبير أو ءجسا، مواج ة،اطحدعا

 قضا، م مح .

س حصاهة خاصة ًحمحعون بها.و  اطحدعا،و  أوامس  .4  حضوز الش و  والخبرا،، م  ثقٍس

 ثىفُرها.و  الاعرراإ بأح ام طسإ أو أطساإ أخسى  .5

 ثبا ل صح  الجصائُة. .6

                                                           
 مً اإلاعاهدة الظالفة الركس. 12(.اإلاا ة  (1)

 مً اإلاعاهدة الظالفة الركس. 13(.اإلاا ة  (2)

 لركس.مً اإلاعاهدة الظالفة ا 14(.اإلاا ة  (3)
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 خسى في الاثفاق.كفالة ح  الحقا    وح  الةجو، لدى ألاطساإ ألا  .7

 ثبا ل ؤلاخطاز بأح ام ؤلا اهة باليظبة لسعاًة ألاطساإ .8

ألاه مـة التــ  ًضــع ا أي طــسإ مـً أجــ  ثطبُــ  الاثفاقــات و ثبـا ل هصــو  القــواهين .9

 م  ألاطساإ ألاخسى.

ـــبط  .10 ـــخ  مطلـــــو  لـــــدى طـــــسإ أخس.طلـــــ  ضــ ـــُا، طلـــــ  القـــــبء علـــــى شــ وجظـــــلُم أشــ

 .(1)موجو ة لدى طسإ آخس

 :ا خاجمت

الظـــُا ة القضـــائُة  –فـــي بعـــء الحـــاالت –الحعـــاون الـــدولي بوصـــف  ه امـــا ٌعطــ ًثيــر 

الدولُة للدولة على الج ات القضائُة الجىائُة الوطىُة مشـ لة ثقلُدًـة ثسثكـص علـى مبـدأ 

ـــُة الخحصاصـــــات الظـــــُا ة» ـــلطة الظُاطــ ـــاز الظــ ـــ  اطـــــح ثاز «احح ــ ــــك اإلابـــــدأ الـــــري ٌعنــ ، ذلـ

فـــي حـــدو  إقلُم ـــا علـــى الجـــسائم التـــ  ثسثكـــ  فيهـــا، الدولـــة واهفسا هـــا  ون غيرهـــا بالظـــُا ة 

والـــري ًررثـــ  عىـــ  ثطبُـــ  القـــاهون الـــوطن  علـــى الجـــسائم التـــ  ثسثكـــ  علـــى إقلـــُم الدولــــة 

واطـــخبعا  أي قـــاهون آخـــس، وعـــدم جـــواش امحـــدا  الاخحصـــا  الجىـــا   الـــوطن  إلـــى الجـــسائم 

ط الظــُا ة القضـــائُة اإلاسثكبــة خــازج حـــدو  إقلــُم الدولــة، أو بمعنـــ   آخــس عــدم جـــواش بظــ

الوطىُة بمباشسة اخحصاصات طُا تها على الجسائم الت  ثسثك  في  ولة أخـسى وإال أعحبـر 

 ذلك مظاطا طُا ة ألاخيرة.

وبين  اهسة الحعاون الدولي بصـفة عامـة، « الظُا ة الوطىُة »ولكً إن العالقة بين 

مة الاثجاز بالبشس بصفة خاصـة هـي عالقـة ورُقـة،  والحعاون الدولي في مجال م افحة جٍس

كمــــا ًحنــــ  أن  ــــاهسة الحعــــاون الــــدولي ثــــسثبط بفكــــسة الظــــُا ة وجــــو ا وعــــدما، فمــــً غيــــر 

اإلاحصوز قُام مث  هرا الحعاون وهجاح  بغير طُا ة وطىُة للدولة الت  ثدخ  طسفا فُـ ، 

حُ  جعبر هر  الظُا ة عً وجو  الدولة ذاتها كطسإ في أي عالقة كمـا جعبـر عـً القـدزة 

القــدزة علــى و  ى حماًــة هــر  السابطــة الحعاوهُــة، والقــدزة علــى ثقــدًس مصــالح ا الوطىُــةعلــ

 الوفا، بما ًيشأ عً هر  السابطة مً الرزامات.

                                                           
 .118(.عال، الدًً شحاثة، اإلاسج  الظاب ،ض (1)
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وبـالسغم ممـا للظـُا ة الوطىُـة مـً هـر  ألاهمُـة لقُـام الحعـاون واطـحمساز  وهجاحــ ، 

ذلـــك ًمكـــً أن ًمثــــ  فئهـــ  إذا مـــا مازطــــد الدولـــة طـــُا تها الوطىُــــة بشـــ ل ا اإلاطلـــ  فــــئن 

عائقـــا فـــي طـــبُ  قُـــام الـــسوابط الحعاوهُـــة بـــين الـــدول، مـــالم ًححـــول هـــرا اإلاف ـــوم لُعرـــرإ 

جاهـ  مـً  بفكسة الاعحما  اإلاحبا ل بـين وحـدات الى ـام الـدولي، ولُقـس ححمُـة الحىـاشل عـً

 هر  الظُا ة اإلاطلقة.
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 : ملخص

تعددج جريمدددة الاتادددار بالمشددر ادددىال مدددا ناددياٌ الجريمدددة امن مدددة الج ل ددة    ددد  يدددت  

اسدتجرا  الحدداايا باسددتخجام الودجاا   هددراالا   يددت  الاتاددار داد  بددهن الب ددجان  امنددا م  

الشددد ال الدددمه يمدددرمت  مدددا  دددري،ا   اسدددتلالل ،ا   ممدددا ععر دددت  مخت دددف نادددياٌ العندددف 

الجسددددجه  النـ دددد ا   االتدددداوي امسدددداء بملددددوكت   الشدددد ال الددددمه ن   إودددد   ددددر ر  تى  ددددف 

الجتددو  سددوال عملدد  امسددتو  الددج وي   ك   ددا  الددو حا مددا نجددي مياؿمددة  اتدد  الجريمددة  

 مددددا بددددهن ن دددد  نل ددددال  ام يا هلمددددال المددددا تعمددددي عملدددد  مماراددددة  مواجتددددة  اتدددد  الجريمددددة   

ٌ ر ة الجنابامن مددددددة الج ل ددددددة ل شدددددد (   المددددددا تعمددددددي عملدددددد  منددددددع  اتدددددد   ددددددة   من مددددددة     بددددددو

الجريمدددددة عدددددا  ريددددددم إيادددددا  الوسددددددابي الياؿ دددددة ل اددددددا   راسدددددال معملددددددة  اك ددددد ا  الا ددددددٌو 

العم  ددددة  اعتما  ددددا   هددددما  ددددمان التعددددا ن  التنسدددد م بددددهن الددددجٌ   جددددي تعلدددد  اماددددرمهن 

اٌ إللدددددال اللدددددول عملددددد    يمددددداٌ   دددددما املددددد. . . الددددد . . .  اللدددددبه ع ددددد ا  ةدددددي نيدددددة   لدددددة ودددددا وا

الجتدو  المددا تبددملتا من مددة     بددٌو ةددي مياؿمدة جريمددة الاتاددار بالمشددر    ددما مددا  ددالٌ 

 راسة امو وا ةي جالث  لاط نساس ة تم  ت ةي التطرق بجاية إود  ما  دة جريمدة الاتادار 

بالمشددددر  جددددد  إودددد   راسدددددة   ريدددددة من مددددة     بدددددٌو الددددج وي  ةدددددي   هددددد   سدددد   اللدددددول عملددددد  

 .الجتو  الما تبملتا امن مة ةي مياؿمة الاتاار بالمشر

 الج ل ة ل شر ة الجناب ة  مياؿمة.الاتاار بالمشر  امن مة : اليلماث اإلافخاحيت



ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

Abstract:  

The crime of trafficking in human beings is a form of international 

organized crime, where victims are lured by deceit and coercion and 

trafficked between countries and regions, depriving them of their 

freedom and independence, exposing them to various forms of 

physical and psychological violence and thus infringing on their 

rights. Intensify efforts at the international, regional and national 

levels to combat this crime. Among the most important and 

mechanisms in combating and countering this crime is the 

International Criminal Police Organization (INTERPOL), which 

works to prevent this crime by finding sufficient means to carry out 

in-depth studies and propose practical solutions and adoption, as well 

as to ensure cooperation and coordination between countries to track 

criminals and arrest them in any country they. . . etc. . . This article 

attempts to shed light on INTERPOL's efforts to combat human 

trafficking by examining the subject in three key points: first, what is 

the crime of human trafficking, and then a theoretical study by 

INTERPOL International. Finally, we highlight the efforts of the 

organization in combating human trafficking. 

key words: Human Trafficking, International Criminal Police 

Organization, Combating. 

 :  تـملدم

ععتبددددد  الاتادددددار بالمشدددددر ن دددددج ن شدددددطة امن مدددددال  جرام دددددة  ليو ادددددا تدددددجر عوابدددددج مال دددددة 

 اب ددددددة  همددددددا نن  ب عددددددة  اتدددددد  ال ددددددا ر   تتط دددددد   رهددددددة ؿعالددددددة بددددددهن الددددددجٌ   ؿددددددامارمون 

يمروون الحاايا ما ماتمعاتا  امم  ة إو  منا م ن ر  ػالبا تيون  ار  بال     مى 

كددددا ريا عملدددد  التمددددجث ب ؼدددد،ا   م     عسددددتط عون ييددددون الحدددداايا معددددز لهن تمامددددا  ػهدددد  

التددوا م مددع ال لاؿددة الؼريبددة عددءا   الشدد ال الددمه يـلددج   الددجع  امددا ه  امعنددوه ملا مددة 

عدددددا اسدددددتؼاللت   إوددددد  جا ددددد  مخدددددا ر العندددددف  هدددددما   مدددددان  امشددددداوي ال دددددا ة الناجمدددددة 

 الاستؼالٌ الجن  ا  الجسجه لت .

ةددي جم دددع ن مددال العدددال  كددج ب دددؽ  ددجا مدددم ال  ؿلدددج  يال ددأ نن مجددد  الاتاددار بالمشدددر 

نصددددب  مددددا بدددددهن ن دددد  التمدددددجيال المددددا ينبيدددددي السدددد ي ل للدددددال ع  اددددا     يمىدددددا  ددددي  اتددددد  

امشي ة إ  عدا  ريدم العمدي عملد  مياؿمدة  دمالا الجريمدة المشدعة  الادج مءادا   اصدة مدع 



  راؿع إيمان
 

   

 دما الندنف  تنوا  تطور ا ماط  مالا الجريمة   مر المه اصدب  مدا امسدتم ي مياؿمدة

مددددا الجددددراب    ن تعددددا ن   وددددي ؿعدددداٌ   مددددا بددددهن ن دددد  نل ددددال امختنددددة ةددددي مماراددددة  اتدددد  

الجريمدددة من مدددة الشدددر ة الجناب دددة العام دددة المدددا تعدددج مدددا ابدددر   مدددا   امن مدددال العام دددة 

 تاار بالمشر  اصة.العام ة ةي مااٌ التعا ن الشر ي مياؿمة الجريمة عامة  جريمة الا

 ددالٌ  اتدد  الجراسددة تو دد     ر امن مددة ةددي مياؿمددة  اتدد  الجريمددة   سددنماٌ  مددا

مددا و الددج ر الددمه تبملدد  من مددة الشددر ة :  ددةت  لددً مددا  ددالٌ  جابددة عملدد   ادديال ة ن

 مددا مددج  ؿعال ددة جتددو  امن مددة ةددي  الجناب ددة العام ددة لماددج مددا جريمددة الاتاددار بالمشددر   

 مياؿمة  ما النم   جرامي الوطه   

 ادديال تهن اتبعدددت امدددني  الوصددـي التم  ملدددي باعتبددارالا   سددد  لجراسدددة  اإلجابددة عدددل

 : ةد تة ندا لموطدٌو  ؿلدة     بدرؾ من مدا  دظا ر  الاتاار بالمشر  مياؿم،اا م

 ٌ  ردة الاتاار بالمشدما  ة جريم: امبم    

  راسة   رية من مة     بٌو الج وي: امبم  ال ا ي

 جتو      بٌو الج وي ةي مياؿمة الاتاار بالمشر: ال ال امبم  

 زـت الاججار بالبشـت جزيمـماهي: اإلابحث ألاول 

 مدددى  سددددتط ع معرؿدددة ما  ددددة جريمدددة الاتاددددار بالمشدددر  ينبيددددي ةدددي بددددا ا  مدددر التطددددرق 

مـتددوم  ددما النددوا مددا الجددراب   امط ددد   ٌ  (  هددما ب ددان نادديالتا  الوسددابي امسدددتعم ة 

  رتياب  مالا الجريمة  امط   ال ا ي(

 زـت الاججار بالبشـوم جزيمـمفه: اإلاطلب ألاول 

للج اتج العال  ةي ن  ة الا ه   تناعج ظا ر  الاتاار بالمشر  ؿمع ا ا ار الىت ة 

الش وع ة   تنامي بؤر النلاعال امسماة سوال الجا   ة ن  الج ل ة مءاا    جو  العجيج 

عا ي ما   طرابال الجا   ة  عجم الاستلرار   شأل ظر ؾ مع نة ما الجٌ  الما ت

ست ت  جو  مور  متاج  ما الحاايا  تءاي من  عنابال الجريمة امن مة عب  الو ن ة 

   سنتطرق إو  تعريف (1)  جي تمل م الاراا  ما  رال استؼالٌ ضاايا  مالا الجريمة
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ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

 .(الـرا ال ا ية الاتاار بالمشر  جريم الاتاار بالمشر  الـرا  ٌ  (  نسباب    اؿع

 حعزيف جزيمت الاججار بالبشز: الفزع ألاول 

للددددددج اددددددتجل جريمددددددة الاتاددددددار بالمشددددددر تطددددددورا هبهدددددد ا عملدددددد  مسددددددتو  العددددددال     ددددددو مددددددا 

 ؿددددددددع بدددددددداماتمع الددددددددج وي إودددددددد  التوجدددددددد  ل تعددددددددا ن ةددددددددي سددددددددم ي مياؿمددددددددة  الللددددددددال  ااب ددددددددا عملدددددددد  

من مدددددددددددة  مددددددددددد  امتمدددددددددددج  ؿلدددددددددددج كدددددددددددجرل  دددددددددددما الدددددددددددنم   جرامدددددددددددي  ؿمسددددددددددد  ا نددددددددددداب ال 

مجدددددد  الاتاددددددار بالمشددددددر بدددددداهم  مددددددا نررعددددددة ماليددددددهن  ددددددو  يددددددت  الاتاددددددار دادددددد  عبدددددد  الاددددددج   

 .(1)سنويا نػ با  ما النسال    ـاٌ

(   التادددددددددددددار  ةدددددددددددددي ال ؼدددددددددددددة commerce الاتادددددددددددددار مندددددددددددددطم  مشدددددددددددددتم مدددددددددددددا التادددددددددددددار   

 الشددددددددددرال     التدددددددددداجر  ممارسددددددددددة الب ددددددددددع : الالت ن ددددددددددة مددددددددددا السدددددددددد عة   التاددددددددددار  عمومددددددددددا  ددددددددددي

 دددددددددددو الددددددددددددمه يمددددددددددددارء  عمددددددددددداٌ التااريددددددددددددة عملدددددددددددد   جدددددددددددد  الا  ددددددددددد اؾ   الاتاددددددددددددار عمومددددددددددددا  ددددددددددددو 

 .(2)مزا لة نعماٌ التاار  لتلجي  الس ع إو  الؼه  بملابي بطريلة الب ع  الشرال

ؿا تادددددددددددار يددددددددددددر  عملدددددددددددد  السدددددددددددد ع عددددددددددددا  ريددددددددددددم الب ددددددددددددع  الشددددددددددددرال   للددددددددددددج اصددددددددددددب  المشددددددددددددر 

ـدددددددددداٌ  الـ ددددددددددال ال تشددددددددددة( هسدددددددددد عة تبدددددددددداا  تشدددددددددد       دددددددددد  ب ؼددددددددددت   اصددددددددددة النسددددددددددال  الا 

 طدددددددددور  عنددددددددددابال  جدددددددددرام امددددددددددن   ةدددددددددي الاتاددددددددددار با  دددددددددوا  همددددددددددا يتددددددددداجر ن بالسددددددددددال  

 . امخجرال

 عمل  الرػ  ما  جو  ماموعة ما الوجابم الج ل ة امشتم ة عمل  كواعج  تجابه  

تاار عم  ة مياؿمة الاتاار بالمشر  إ  ن     يوجج تعريف متـم ع    لجريمة الا

 كمع  معاكبة الاتاار  عدٌو مندر توهدا بدبالمشر  إ  نن اما   ال ال ة ؿلر   ن( م

با  وا   اخاصة النسال    ـاٌ امىمي  تـاك ة  م  امتمج  مياؿمة الجريمة 

 ددامن مة

=                                                           

 .35   2012اللا ر   لطباعة  النشر  ل جراسال  التجري   اعماٌ ا   ك   ا  الطبعة   و   الجل ي

(1) -United Nation, common human rights, statement integration of the human rights 

of women and the gender perpective, UN. DOC. E/CN. 4/NGo/40. 

العرا ة  عبج اللا ر الش خملي  جراب  الاتاار با  وا    علال المشرية  علوا،اا ةي الشريعة  اللوا هن (2 
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  راؿع إيمان
 

   

تان ددددددددددددج ن ددددددددددددوا  ن   ل تدددددددددددد  ن  تنلدددددددددددد  ت  ن  »: عرؿددددددددددددت الاتاددددددددددددار با  ددددددددددددوا  بأ دددددددددددد 

اسددددددددددددتلبالت  بواسددددددددددددطة ال،اجيددددددددددددج بدددددددددددداللو  ن  اسددددددددددددتعمالتا  ن  ػهدددددددددددد   لددددددددددددً مددددددددددددا إيددددددددددددوا ا   ن  

ا  ن  اسدددددددددددددددددددددال  اسدددددددددددددددددددددتعماٌ ناددددددددددددددددددددياٌ اللسدددددددددددددددددددددر ن  الا تطددددددددددددددددددددداؾ ن  الا ت ددددددددددددددددددددداٌ  ن  الودددددددددددددددددددددجا

  نن  باعطددددددددال ن  ت لددددددددي مبددددددددالؽ مال دددددددددة  سددددددددال  اسددددددددتؼالٌ  الددددددددة استلدددددددددعاؾ إالسدددددددد طة  ن  

مزايددددددددددا  لن ددددددددددي مواؿلددددددددددة  ددددددددددو  لدددددددددد  سدددددددددد طر  عملدددددددددد   ددددددددددو    ددددددددددر لؼددددددددددر  الاسددددددددددتؼالٌ  

اددددددددددياٌ الاسددددددددددتؼالٌ ن يشددددددددددمي الاسددددددددددتؼالٌ همددددددددددج ا  دددددددددد  اسددددددددددتؼالٌ  عددددددددددار  الؼهدددددددددد  ن  سددددددددددابر 

الجن دددددددددد ا  ن  الخدددددددددددور  ن  الوجمددددددددددة كسدددددددددددرا ن  الاسددددددددددد  كاق ن  اممارسددددددددددال الشدددددددددددب اة بدددددددددددالرق 

 .(1)«ن  الاستعبا  ن   زا  علال

ٌ  يتبددهن ننمددا  ددالٌ  ددما التعريددف  بجكددة نؿعدداٌ الاتاددار بالمشددر ةددي   ددج  الب  تووددو

ج   وا  ن   ل ت  ن  تنل  ت  ن  إيوا ا  ن  استلبالت   دتان : يدي ؿدا ل تتم د مسة  

 نن الوسابي امستعم ة ةي تنـ م  ات   ؿعاٌ ؿتتم ي ةي ال،اجيدج بداللو  ن  اسدتعمالتا ن  

ناددياٌ اللسددر ن  الا تطدداؾ ن  الا ت دداٌ ن  الوددجاا ن  اسددتؼالٌ السددد طة ن  ػهدد   لددً مددا 

استؼالٌ  الة استلعاؾ  ن  باعطال ن  ت لدي مبدالؽ مال دة ن  مزايدا لن دي مواؿلدة  دو  

 اعتبددد ل نن  دددجؾ العندددابال  جرام دددة مدددا ارتيددداب  اتددد   لددد  سددد طر  عملددد   دددو    دددر

نادددددياٌ الاسدددددتؼالٌ الجن ددددد ا ن   ردن  سابدددددالجريمددددة ةدددددي الاسدددددتؼالٌ همدددددج ن  ددددد   عدددددار  الؼهددددد  

 دددزا  ا  ن دالخددور  ن  الوجمدددة كسدددرا ن  الاسددد  كاق ن  اممارسددال الشدددب اة بدددالرق ن  الاستعبددد

 .(2) علال

مدددددا الـلدددددر   ب( مدددددا امدددددا   ال ال دددددة مدددددا الب  توودددددٌو ؿلدددددج  ندددددت عملددددد  ا ددددد    تيدددددون ن

امبدهن ةدي الـلدر  الـرع دة  ن( الاسدتؼالٌ املندو   مواؿلة ضا ة الاتاار با  وا  عملد 

ؿ ادددا اه مدددا الوسددددابي  جمدمدددا  اتددد  امدددا   ممدددي اعتبدددار ةدددي الاددددا ل المدددا ييدددون كدددج استخددد

امبينددة ةددي الـلددر  الـرع ددة  ن(  نمددا الـلددر    ( مددا  ـددف امددا   السددابلة ؿلددج  نددت عملدد  

سدتؼالٌ اتادارا ععتبد  تان دج  ـدي ن   ل د  ا  تنل  د  ن  إيوابد  ن  اسدتلبال  لؼدر  الا »:  دن 
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ه مدا الوسدابي امبيندة ةدي الـلدر  الـرع ددة نو عملد  اسددتعماٌ دبا  دوا    مدى ا ا لد  ينطد

ج  ج ل  طاق تطب ل  بو عتا دنما اما   الرابعة ما الب  تووٌو ؿل .« ن( ما  مالا اما  

 ددر ر  نن تيددون ت ددً الجددراب   ال  :للددواب  ممددج     طبدداق النمددو   التاري ددا    ددي

 .صبؼة   ب عة   ل ة   تلوم بممارس،اا جماعة إجرام ة من مة

يتحددد  مدددا النندددو  السدددابلة نن الب  توودددٌو ةدددي تعريـددد  لالتادددار با  دددوا  كدددج   

 .  ر إل   عمل  نساء ن   نس وب عمي ل  جا ي ما ه    ر معنوه  رها مـ   

عملدد  جالجددة عناصددر نساسدد ة تتم ددي ةددي الوسددابي   يلددوم الددرها امددا ه ةددي  ددمالا الجريمددة

 ع     ات  الوسابي  هما النت اة.  هما مو وا تنن 

ؿالعنندددددر  ٌ  امتم ددددددي ةددددددي الوسددددددابي ؿ نبيدددددي   بددددددج نن يملددددددم الاتاددددددار با  ددددددوا  

  ددجاؾ المددا عسدد   إل اددا لددما  بددج مددا اسددتعماٌ  سددابي تع ندد  عملدد   لددً   تاعددي  جؿدد  

الب  توودددددٌو ؿدددددئن  ددددددمالا  اد اددددددالرجوا ل مدددددا   ال ال دددددة ةددددددي ؿلرتادددددا   وددددد  مددددددسدددددتي التمل دددددم  

الوسدددددددابي تتندددددددوا بدددددددهن ال،اجيدددددددج بددددددداللو  ن  اسدددددددتعمالتا ن  ػهددددددد   لدددددددً مدددددددا نادددددددياٌ اللسدددددددر ن  

اؾ ن  الا ت دداٌ ن  الوددجاا ن  اسددال  اسددتعماٌ السدد طة  ن  اسددال  اسددتؼالٌ  الدددة دالا تطدد

لن دددددي مواؿلدددددة  دددددو  لددددد  سددددد طر  عملددددد   ايدددددااستلدددددعاؾ  ن  بئعطدددددال ن  ت لدددددي مبدددددالؽ ن  مز 

الاتاار   و    ر     ي زم استعماٌ  مالا الوسابي جم ة  ا ج    ا ما تتملم جريمة

 .(1)بالمشر باستخجام  س  ة ما  مالا الوسابي

 يتم دددددددددددددي العننددددددددددددددر ال دددددددددددددا ي ةددددددددددددددي امو ددددددددددددددوا الدددددددددددددمه تنندددددددددددددد  ع  ددددددددددددد   اتدددددددددددددد  الوسددددددددددددددابي 

ال الدددددددددددد   امتم ددددددددددددي ةددددددددددددي النت اددددددددددددة نمددددددددددددا العننددددددددددددر . ا دي   ودددددددددددددي ؿددددددددددددد جرام ددددددددددددة   امتم دددددددددددد

م الاتاددددددددددددددددددار دؿوؿلدددددددددددددددددا ل مدددددددددددددددددا   ال ال دددددددددددددددددة ةدددددددددددددددددي ؿلرتاددددددددددددددددددا   وددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددا الب  توودددددددددددددددددٌو يتملددددددددددددددددد

ا  دددددددددددما الوسددددددددددددابي المدددددددددددا اسددددددددددددتخجم،اا الجماعدددددددددددة  جرام ددددددددددددة دبا  دددددددددددوا   إ ا ودددددددددددان مدددددددددددد

ي  دددددددما   هددددددد  همدددددددج ن  ددددددد  اسدددددددتؼالٌ  عدددددددار  الؼهددددددد  ن  سدددددددابر دالٌ   يشمددددددددة الاستؼددددددددامن مددددددد

را ن  الاسددددددددددددددددددددد  كاق ن  دة كسدددددددددددددددددددددر  ن  الوجمدددددددددددددددددددددي ن  الخوددددددددددددددددددددددجنسددددددددددددددددددددناددددددددددددددددددددياٌ الاستؼدددددددددددددددددددددالٌ ال

 .اممارسال الشب اة بالرق ن  الاستعبا  ن   زا  علال
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  راؿع إيمان
 

   

 نما الجا   امعنوه ةي جريمة الاتاار بالمشدر ؿ تخدم صدور  اللندج الجنداةي بمعحدى 

 ات دددان السددد ون   هدددما ع مددد  بالعناصدددر الجو ريدددة   دددر   ا ندددراؾ ارا   الجدددا ي  رتيددداب

اللنج الجناةي الوا  امتم ي  لمجريمة  هما يتط   لل ام جريمة الاتاار بالمشر تواؿر 

م ػدر   اداةي دةدي نن الجدا ي نجندال ارتيابد  الجريمدة مادجؾ مدا  رال سد وه   جرامدي تمل د

 شر ا  امتم ي ةي استؼالٌ الحا ة.ػه  م

 أسباب ودوافع جزيمت الاججار بالبشز: لثاويالفزع ا

 : تتعج   تتنوا نسباب    اؿع ارتياب جريمة الاتاار بالمشر  تتم ي ن متا ةي

   دداا  كتنددا ية السددي ة ةددي العجيددج مددا الددجٌ    اددا    الـلددر امنتشددر ةددي  -

 .منا م  رياؾ  الما تتأجر بشج  با ا ار اللطاا الزراعي

ن دددددد   سددددددباب الربيسدددددد ة  ؿا  ـدددددداٌ الددددددميا ععيشددددددون ةددددددي  ععددددددج الـلددددددر  الااجددددددة -

ر عر دددة لموطدددر   لعدددي  دددما مدددا يـسدددر ا تشدددار جريمدددة الاتادددار د   ه ددددة  دددداجددددالل اممتدالعابددد

 .(1)ؿريل ا   س اإبالمشر ةي 

الدددرا  امدددا ه ععتبددد  مددددا ن ددد  العوامدددي المدددا تددددجؿع بالتادددار  العندددابال  جرام ددددة  -

ن  رادددددا  الناتادددددة مدددددا  دددددمالا التادددددار  تلدددددجر بم  دددددارال إبالل دددددام بم دددددي  اتددددد   ؿعددددداٌ    ددددد  

 ال ة بعج تاار  السال   امخجرال.الج  رال  هما تمتي  مالا التاار  امرتبة ال 

ل دددجٌ   ك دددام النلاعدددال امسدددماة   ل دددة وا ددددت ن  إن ا عدددجام الاسدددتلرار الس ا ددد ا  -

ػه   ال  ابع   وي    طرابال الجا   ة يلو  عا   ممارسة  دمالا  ؿعداٌ    د  عسدتؼي 

ا الج لددددة  ؿتعتبدددد  الاددددر ب  ادددددر   دنؿددددرا  العنددددابال  جرام ددددة ظددددر ؾ الـو دددد ى المددددا تعيشتدددد

ا التادار  مدا دو  دما الندوا مدالنلاعال  نوصا ةي  ٌ  اؿريل ا ا   الاسباب المدا تدؤ ه لنمد

 . الٌ استؼالٌ  ا ل النل    معا  نمال لالستلرار ةي الب جان اماا ر 

عدددجم امسدددا ا  بدددهن الجنسدددهن  اممارسدددال التم هليدددة بدددهن الجنسدددهن الناتادددة عءادددا   -

ؿالعا ال  التلال دج اممهدل  بدهن الجنسدهن بمدا ةدي  لدً الدز ا  اللسدره الدمه ععتبد  ادىال مدا 

                                                           
عبا  ا  الاتاار بالمشر هاريمة من مة عابر  لماج   الو ن ة  سبي مممج جم ي السنور  عال ػا ه  (1 

  03  ممام 41 راسة تم    ة ةي  ول التشريعال الج ل ة  الو ن ة  ما ة  راسال  اما ج  –مياؿم،اا 

2014    1090. 
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ل مددرن   ؿيسددم  العددرؾ ن  اللددا ون  الاتاددار بالمشددر  مددا يم  دد  مددا عبو يددة  اسدد  كاقناددياٌ 

ع الددددد ما امط دددددوب   مدددددا عملددددد  امدددددرن  إ  اللبدددددٌو دا يجؿددددددا مددددددرن   ا عتددددددل دددددووي  دددددم التندددددرؾ بامددددد

 .(1)ع  ا نن ييون لتا  م الا  الطاعة   ن 

 اإلاسخعملتأشيال جزيمت الاججاربالبشز والوسائل : اإلاطلب الثاوي

تتعددددددددددددج  صددددددددددددور  م ددددددددددددا ر الاتاددددددددددددار بالمشددددددددددددر   دددددددددددد    يمىددددددددددددا  نددددددددددددر ا  ن التطددددددددددددور 

ي امسدددددددددددددتلبي اللريددددددددددددد  صدددددددددددددورا  م دددددددددددددا ر دا ؿددددددددددددددالتلحدددددددددددددا  التلدددددددددددددجم الع  دددددددددددددا سددددددددددددد ـر ان لنددددددددددددد

ت دلالتادددددددار بالمشدددددددر  لددددددد  تىدددددددا مألوؿدددددددة    متوكعدددددددة بمـدددددددا     كتندددددددا الاا دددددددر   ةدددددددي الوكددددددد

اؿددددددددددددر ل عجيددددددددددددج صددددددددددددور الاسددددددددددددتؼالٌ الادددددددددددداوي ؿددددددددددددئن  سددددددددددددابي الاتنددددددددددددا ل  الا    يددددددددددددت كددددددددددددج 

ا موجددددددددددو   مددددددددددا كبددددددددددي   للددددددددددج ن ر  الب  تووددددددددددٌو دالجن دددددددددد ا لأل ددددددددددوا  بنددددددددددور  لدددددددددد  تىدددددددددد

 الودددددددددا  با تاددددددددددار بالمشددددددددددر ن دددددددددد  ن واعتددددددددددا  همدددددددددا تتعددددددددددج  الوسددددددددددابي امسددددددددددتعم ة ةددددددددددي  ددددددددددمالا

ة   الـددددددددددرا  ٌ  (  هددددددددددما الوسددددددددددابي دمالا الجريمددددددددددداٌ  دددددددددددرق  اىددددددددددد  التطدددددددددددالجريمددددددددددة   سيتدددددددددد

 الـرا ال ا ي (.امستعم ة  رتياداا  

 أشيال جزيمت الاججار بالبشز: الفزع ألاول 

 ج ل اما   ال ال ة ما بر تووٌو منع  كمدع  معاكبدة الاتادار با  دوا   اخاصدة 

 .عااالنسال    ـاٌ ن واا  ناياٌ الاتاار بالمشر  الما سنور  ا تب

 الاسخغالل الجيس ي: أوال

مددددددددددددددا الاتادددددددددددددار  جمدددددددددددددداوي  يلددددددددددددد  الاتادددددددددددددار بالمشددددددددددددددر لؼدددددددددددددر  الجددددددددددددددنف كسدددددددددددددما  امدددددددددددددا

بالمشدددددددر   ػالب دددددددة  الدددددددة العبو يدددددددة عبددددددد  الادددددددج   ةدددددددي يومندددددددا الاا دددددددر   ةدددددددي  اتددددددد  الاالدددددددة 

ا ديددددددددددت   جبددددددددددار عملدددددددددد  ممارسددددددددددة الجددددددددددنف التادددددددددداره بدددددددددداللو  ن الوددددددددددجاا  ن  هددددددددددراالا  ن  مدددددددددد

 دددددددالٌ ممارسدددددددة السددددددد طة  التدددددددأجه  عملددددددد  ال دددددددو  الدددددددمه اجبددددددد  عملددددددد  الل دددددددام بم دددددددي  دددددددمالا 

 .(2)  ن سا ال امنة عشر ؿعاٌ ةي  الة وو   

                                                           
الا با الالوك ة  رام ا مممج ااعر  الاتاار بالمشر  كرال  كا و  ة اجتماع ة(  الطبعة   و   منشورال  (1 

2012    14. 

 ج ل الـلر    ( ما اما   ال ال ة ما برتووٌو منع  كمع  معاكبة الاتاار با  وا   اخاصة النسال  (2 

  .نه  و    ن ال امنة عشر ما العمر   ـاٌ املنو  بالطـي بلولتا:  يلنج تعبه    ـي  



  راؿع إيمان
 

   

عبدددددددددددددار   الاسدددددددددددددتؼالٌ الجن ددددددددددددد ا  ممدددددددددددددي تـسددددددددددددده ال مخت ـدددددددددددددة    لدددددددددددددً راجدددددددددددددع ج  تعددددددددددددد

لعددددددجم تعريـتددددددا ةددددددي إ ددددددار الب  تووددددددٌو  ؿ دددددد  يمددددددج   ؿعدددددداٌ المددددددا تنددددددجر  ةددددددي  طاكتددددددا  لددددددما 

ؿددددددد مىا نن يندددددددجر   دددددددما  دددددددما الوصددددددددف الاػتنددددددداب   تدددددددً العدددددددر   الـعدددددددي الـاضدددددددد  

الجن ددددددددد ا عدددددددددا ػهددددددددد الا مدددددددددا التندددددددددرؿال امشددددددددداداة  امخدددددددددي بالا دددددددددال   مدددددددددا يمهدددددددددل الاسدددددددددتؼالٌ 

ي العالكددددددة   تيددددددون الحددددددا ة نهمدددددد  تعر ددددددا د  ؿددددددد ددددددو ن دددددد  ععددددددو  بامنددددددماة عملدددددد   ددددددرؾ جالدددددد

ر  دج التعددددددددددددلشدددددددددددمى ن دددددددددددواا   ا دددددددددددة      الجسدددددددددددجه  النـ ددددددددددد ا الدددددددددددمه كدددددددددددج يندددددددددددي لاددددددددددد

 .(1)لإلعاكة الجسجية ن  الم ن ة

 السخزة أو الخدمت كسزا: ثاهيا

 ايدددددددوال   لدددددددي  إمدددددددجا  ن  تدددددددوؿه  ل  دددددددو  العمدددددددي ن  لتلدددددددجي  تان دددددددج »:  يلندددددددج بددددددد 

 ددددددددددددددجمال مددددددددددددددا  ددددددددددددددالٌ اللددددددددددددددو    هددددددددددددددراالا مددددددددددددددا نجددددددددددددددي نن يلددددددددددددددوم بأاددددددددددددددؼاٌ ادددددددددددددداكة ػهدددددددددددددد  

ر  د   يعتبدددددددددد    ـدددددددددداٌ الـ ددددددددددة  همدددددددددد  عر ددددددددددة لتددددددددددما النددددددددددوا مددددددددددا الاتاددددددددددار بالمشدددددددددد« وع ددددددددددة

  همددددددددددددا نن (2)ؿ ابدددددددددددد  ن عملدددددددددددد  العمددددددددددددي لسدددددددددددداعال  وي ددددددددددددة ملابددددددددددددي نجددددددددددددر جددددددددددددج مددددددددددددنخـه

ر  ؿ ابددددددد  ن ل سدددددددـر مدددددددا نجدددددددي العمدددددددي بموجددددددد  دف امن ددددددددل يالكدددددددون  ـدددددددالرجددددددداٌ  النسدددددددا

 عدددددددا  ريدددددددم مياتددددددد  السددددددددـر ةدددددددي   لتددددددد   مياتددددددد  الاسددددددددتلباٌ ةدددددددي  ٌ  الوجتدددددددة   يـددددددددر  

ع دددددددد ا  الواكددددددددع العمددددددددي بددددددددأجور   تعىددددددددف  ب عددددددددة العمددددددددي الددددددددميا يلومددددددددون بدددددددد     سدددددددد ما 

 .ر الشرع ةدر  ػ دةي  ا ل اليج

 الشبيهت بالزق ركاق أو اإلامارساث الاست: ثالثا

للدددج ن ددددم الاسدددد  كاق  يجددددا  نسدددد واا   ددددر عملدددد  مددددا وددددان ع  دددد  سددددابلا مددددا   دددد  سدددد   

ج اتخددددددم نادددددديا  مسدددددتمججة ةددددددي إ دددددار الاتاددددددار بالمشددددددر دا  ؿلدددددد  سدددددان لاريتدددددد   إرا تددددد  و  دددددد

ة  النـسد ة   يعدج النسدال دوالعبو ية امنلل ة      يتعر  ؿ اا الودا م لإلسدال  الجسجيد

ي د  العمددددددر ن ع دددددد  الـ دددددال عر دددددة لتدددددما الندددددوا مدددددا الاسدددددتؼالٌ  ؿ ابددددد   ـددددداٌ مدددددا نهمددددد

                                                           
 1)  ٌ باله مو عمل  الاس  ت ا ة الجزابرية ةي مياؿمة جريمة  با ويا  ريف  ارقي  جياة  ا عياسال بر تووو

 .492    2017  40الال لة  العج   الاتاار با  وا   ما ة

نمي الجيبال  مشاوي الاتاار بالنسال ةي العال  العرري  رسدالة ملدجم اسدتىما  لماندٌو عملد   ب دوم الشدؤ ن  (2 

 .07   مشم    2010الج ل ة  الج ل ة  الجيب وماس ة  الاوا يم ة السورية 
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لسداعال  وي دة   ن تمددتعت  بدأ     لدوكت     دد  يابد  ن عملد  العمددي لسداعال  وي ددة 

ي الرا دددددة  العطدددددي  بال ددددداؿة لعدددددجم مالبمدددددة  جدددددور  ن  ا دددددا عدددددجم دم ؿدددددد  الادددددد  ن منمتددددد

 .(1)تلا  اا

 جزيمت الاججار بالبشزالوسائل اإلاسخعملت في : الفزع الثاوي

 ندددددددددت امدددددددددا   ال ال دددددددددة مدددددددددا بر توودددددددددٌو مندددددددددع  كمدددددددددع  معاكبدددددددددة الاتادددددددددار با  دددددددددوا  

 اخاصدددددددددددددة النسدددددددددددددال    ـددددددددددددداٌ عملددددددددددددد  الوسدددددددددددددابي المدددددددددددددا تسدددددددددددددتعم تا امن مدددددددددددددال  جرام دددددددددددددة 

  دكناعتددددددددددل سدددددددددد طر  عملدددددددددد  علددددددددددٌو   ددددددددددوا  مددددددددددا النسددددددددددال    ـدددددددددداٌ   مددددددددددى الرجدددددددددداٌ ل

يندددددددددددجمون ؿ مدددددددددددا بعدددددددددددج بواكدددددددددددع  ب دددددددددددر ؾ معيشددددددددددد ة ن سدددددددددددا  هدددددددددددما عمدددددددددددي مناسددددددددددد   جددددددددددد 

ي  ددددددددددمهر الا ت دددددددددداٌ   الوددددددددددجاا عددددددددددا  ريددددددددددم ديخددددددددددالف ت ددددددددددً الوعددددددددددو    مددددددددددا ن دددددددددد  الوسابدددددددددد

إعطددددددددددددددددال  عددددددددددددددددو  ل حددددددددددددددددا ة بالانددددددددددددددددٌو عملدددددددددددددددد  عمددددددددددددددددي  ن  اكندددددددددددددددداا   ه   ـدددددددددددددددداٌ بمددددددددددددددددن  

ن ـددددددددددالت  لعددددددددددابالل ةددددددددددي  ٌ  متلجمددددددددددة مددددددددددا نجددددددددددي التنشدددددددددد ة ةددددددددددي بي ددددددددددة ن سددددددددددا   تلددددددددددجي  

شددددددددر  الددددددددجعار   ن  اسددددددددتؼاللت  ةددددددددي نعمدددددددداٌ الرعايددددددددة  التع دددددددد    جدددددددد  يددددددددت  بدددددددد عت  لتاددددددددار الم

اددددددددددداكة  همدددددددددددا يلدددددددددددوم تادددددددددددار المشدددددددددددر با تطددددددددددداؾ   ـددددددددددداٌ  النسدددددددددددال  اددددددددددد عت   اصدددددددددددة ةدددددددددددي 

ـدددددددداٌ  ددددددددجي ا  امنددددددددا م المددددددددا تمددددددددجث ؿ اددددددددا النلاعددددددددال امسددددددددماة   تددددددددت  هددددددددملً سددددددددركة   

ؤ مدددددددددددع   دددددددددددوا    مدددددددددددا بدددددددددددهن الوسدددددددددددابي دالدددددددددددو    مدددددددددددا امستشدددددددددددـ ال  امنددددددددددداٌ  بالتوا ددددددددددد

ة الاتاددددددار بالمشددددددر هدددددددملً سددددددنجال الددددددجيا المدددددددا تددددددؤ ه إودددددد  ا لددددددداا امسددددددتعم ة ةددددددي جريمددددددد

النسددددددددددال  إرػددددددددددامتا عملدددددددددد  ممارسددددددددددة البؼددددددددددال    دددددددددد  يددددددددددت  اجبددددددددددار ا عملدددددددددد  التوك ددددددددددع عملددددددددددد  

جبددددددددار ا عملدددددددد  العمددددددددي لاددددددددهن إي بملتلددددددددا ا يددددددددت  دسددددددددنجال تتلددددددددما مبددددددددالؽ با  ددددددددة  التدددددددد

ا ن يتلددددددداعف امب دددددددؽ ةدددددددي  الدددددددة عدددددددجم سدددددددجا الا  ن  يدددددددت  بددددددد عتنسدددددددجا  الدددددددجيا ودددددددامال عملددددددد  

 .(2)ل  و  المه كام بتسجيج الجيا
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  راؿع إيمان
 

   

 دراست هظزيت إلاىظمت الاهتربول الدولي: اإلابحث الثاوي

إن الواكع العمملي نجمت نن وي   لة   تستط ع بمـر  ا الللال  ااب ا عمل  

الجريمة  بال اؿة او   ر ب امارمهن ما الج لة الما ارتىبوا ؿ اا اعمالت   جرام ة إو  

ما امتابعال الللاب ة  الش ال المه نممل   ر ر  التعا ن    لة ن ر  ل تخ  

 التنس م بهن الجٌ  لتعل  امارمهن  اللبه ع  ا  ةي نه ب ج وا وا   للج ا جج 

 و ت لتا ناتمع الج وي جتا ا ار  ا   ل ا  من مة الشر ة الجناب ة العام ة(   الما ام

ة دور من مد سنعال  ةي إ ار  ما امبم  تط. متمة ربيس ة ةي مطار   امارمهن الج ل هن

ٌ دة ؿ ادام العلويدٌو  ن ىدالا   ب (  ان ان  إ ار  امن مة الج ل ة ل شر ة ا  امط     

 .الجناب ة  امط   ال ا ي(

 اـت فيهـام العضويـول وأحىـت الاهتربـور مىظمـجط: اإلاطلب ألاول 

ععددج الا   بددٌو مدددا نكددجم صددور التعدددا ن الشددر ي ةددي مياؿمدددة الجريمددة   دد  ن شددد ت 

 شدال المجندة الج ل دة ل شدر ة الجناب دة   ودان  دجؾ  دمالا إةي ؿ يندا عندجما تد   1923عام 

ي مادددددداٌ مياؿمددددددة دالمجنددددددة  ددددددو التنسدددددد م بددددددهن نجتددددددز   مددددددا الو ن ددددددة ل ددددددجٌ    ر ا ددددددة ؿدددددد

 .(1)لو ن ة اا    الجريمة عب  اعموما الجريمة 

 ملر دا ةدي مجيندة ل دون الـر سد ة   توجدج  1956 كج ن  م ع  اا الاس  الااوي عام  

الددجٌ   علدددال    دددي من مددة رسدددم ة بددهن الايومدددال  تلدددوم  يدمياتدد    ن دددة ل من مددة ؿددد

   كددج مددر (2)الدج وي  ددج الجريمددة بعدج  متددام   اصددة ةددي ماداٌ تبددا ٌ امع ومددال  التعددا ن 

 : ادامن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة بمرا ي عجيج   وجز ن متإ شال  تطوير 

مؤتمر ؿ ينا     ععج امؤتمر الج وي ال ا ي ل شر ة الجناب ة   لً بجعو  : 1923 -

ما الجهتور  اوار   مجير ار ة ؿ ينا   نسـر امؤتمر عا مولج المجنة الج ل ة ل شر ة 

 ملر ا ؿ ينا    لً ل عمي عمل    Criminal Police Commissionالجناب ة  

                                                           
 و    ار الـىر الجام ي  منتنر سع ج  مو    امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة     بٌو  الطبعة    (1 

2008   11. 

 .254   2011م ي الاجي    سىنجرية   م    الجراب  الج ل ة      بٌو  امىت  الجا سريا عبج الام ج  (2 



ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

 .(1)التنس م بهن نجتز  الشر ة ةي مااٌ تعا  اا مياؿمة الجريمة

  لددددة  لو ددددع  55ةددددي ؿ ينددددا   دددد  نصددددبمت تلدددد   1956 كددددج اجتمعددددت المجنددددة عددددام 

إود    ارال الوارج دة ةدي الدجٌ   علدال لبدجال مدا لتد   م  اق امن مة  نرسي  دما ام  داق

مددددددا اع  ا ددددددال  مددددددا جمددددددة نصددددددب   اؿددددددما   ظتددددددر بعددددددج  لددددددً الاسدددددد  امختنددددددر ل من مددددددة   

INTERPOOL  امن مددة الج ل ددة ل شددر ة الجناب ددة     للددج ب ددؽ عددج  الددجٌ   علددال  

ججيدج ةدي ؿر سدا عدام   ل ت  تجادهن ملدر امن مدة ال1967  لة ةي عام  100ةي امن مة إو  

ت  اؿتتا  مىتد  الارتبداط لال   بدٌو ةدي ملدر  مد  امتمدج   تع دهن  2004   ةي سنة 1989

 صي عج  الجٌ   علدال ةدي  2014مم ي  ا    رعج  واوي عشر  سنوال نه ةي سنة 

 .  لة علو 190امن مة إو  

مدددا م  اكتدددا ؿ مدددا  ا   ال ا  دددةتتم دددي امتمدددة الربيسددد ة ل من مدددة همدددا  ندددت ع  ادددا امددد  

 : يملي

تأه دددددددج  تطدددددددوير امسددددددداعج  امتبا لدددددددة  عملددددددد  ن سدددددددع  طددددددداق بدددددددهن سددددددد طال الشدددددددر ة  -1

الجناب ددددة ةددددي إ ددددار اللددددوا هن امعمددددٌو داددددا ةددددي مخت ددددف الددددجٌ   عملدددد   ددددول  عددددالن العددددال ا 

 .لالوق   سان

إ شددددال  تطدددددوير واؿدددددة الددددن   الـعالدددددة ل وكايدددددة مدددددا الجددددراب   العلددددداب ع  ادددددا   كدددددج  -2

  دددرل امدددا   ال ال دددة مدددا ام  ددداق امدددموور التدددج ي ةدددي الشدددؤ ن  ال الطدددابع الس ا ددد ا ن  

 .(2)العسىره ن  الجيحا ن  العرقي ن  ممارسة نه  شاط ما  ما اللب ي

 تاجؾ  مالا امن مة إو  رؿع مسدتو  التعدا ن بدهن نجتدز  تنـ دم اللدوا هن ةدي الدجٌ   -

امع ومددال  التمددره  امتابعددة اللا و  ددة  تو  ددج امخت ـددة ةددي مخت ددف اماددا ل مددا تبددا ٌ 

 را   الس اس ة ل جٌ  بشأن التنجه لتدمالا الجريمدة  ت دج عتا عملد  تطدوير التشدريعال 

 .بما يىـي مياؿمة الجريمة بنور  ؿعالة

                                                           
(    ر ا ةي مياؿمة الجريمة امن مة  ما ة  (1  ػرري نسامة  امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة      بٌو

 .159   3  عج  33 راسال  نبماث  ما ج 
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  راؿع إيمان
 

   

نسسدددددت السدددددىرتارية العامدددددة لال   بدددددٌو ؿركدددددة  1999 الجدددددجير بالدددددمهر بأ ددددد  ةدددددي عدددددام  -

   ن وددددي إل اددددا تنـ دددم س اسددددة امن مددددة بشددددأن مياؿمددددة  ددددمالا  اصدددة مياؿمددددة  جددددرام امددددن

الجريمة  ما  الٌ تز يج الجٌ   علدال بامع ومدال امخت ـدة  دٌو امن مدال  جرام دة 

 امشددددتب  ؿدددد ا  سددددوال نوددددا وا ن واصددددا ا     ددددال    راسددددة امشدددداوي  النددددعواال  إعددددجا  

 : كةمن مة  ما ن   متام  ات  الـر الجراسال  ٌو الجريمة ا

من مدددددال  جرام دددددة ةدددددي   دددددم  ل دددددة لتبدددددا ٌ امع ومدددددال  الوجدددددابم عدددددا   دددددوا   ا -

.  جم ع الجٌ 

 . شر التلارير  امع ومال ال وم ة   عال ال الج ل ة  تو يعتا -

تن    امؤتمرال لجراسة ظا ر  الجريمة امن مة  توج م التعا ن ؿ مدا بدهن الدجٌ   -

 . علال

ٌ  االنسدددبة لإل لدددمام إ ؿلدددج  ندددت امدددا   الرابعدددة مدددا م  اكتدددا  (1)وددد  من مدددة     بدددو

ع الدجٌ   الشدد ال الدمه ععتبد  تأه ددجا عملد  الطدابع العددال ا دة لجم ددعملد  نن العلدوية مـتو دد

ل علوية ةي امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة    ما ععحا نن العلوية ليست ملندور  

ا ن  دامتددددال لامدددال ام  ددداق متمدددا ودددان   عملددد  ماموعدددة مع ندددة مدددا الدددجٌ  ؿيدددي   لدددة تم ددد م 

 امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة.كوتاا ن  عج  سيا اا ؿ مىءاا   لمام إو  

 بييان وإدارة اإلاىظمت الدوليت للشزطت الجىائيت: اإلاطلب الثاوي

ن مل امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة بمبجن تعج   جتز   تخننتا   الما لتا  

 .  ر   عس،اان ب  ةي مياؿمة الجريمة

 الجمعيت العامت: الفزع ألاول 

تعتبدددد  الجمع دددددة العامددددة لأل   بدددددٌو الجتددددا  الس ا ددددد ا ل من مددددة  ؿ دددددا تتيددددون اسدددددتنا ا 

ري الدجٌ   علدال ؿ ادا  بم د  يم دي لن  امدا   السا سدة مدا  سدتور امن مدة مدا مندج  

الددددددجٌ  العلددددددو مم ددددددي ن  منددددددج ب يددددددت  تع  ددددددءا  مددددددا كبددددددي سدددددد طاتا  الايوم ددددددة امختنددددددة 

اسددتنا ا لددن  امددا   السددابعة مددا  سددتور امن مددة    سدد  الالبمددة التن  م ددة ل من مددة 

                                                           
 .55    1997  55ما ة الشر ة الجزابرية  من مة الا   بٌو  العج   (1 



ٌ   الجناب ة ل شر ة الج ل ة امن مة   ر   بالمشر الاتاار جريمة مياؿمة ةي(     بو

 

   

ع دة م دي ل ج لدة ةدي الجمؿ ا  عمل  الج لة العلو ا بدار  مدهن العدام ل من مدة بالوؿدج ام

 العامة.

 تاتمدع الجمع ددة العامددة ةددي   رال عا يددة مددر  ةدي وددي سددنة  همددا ياددو  لتددا نن تعلددج 

  رال ػهدددد  عا يددددة بنددددال عملدددد    دددد  المجنددددة التنـ ميددددة لأل   بددددٌو ن  نػ ب ددددة  علددددال   ةددددي 

 تددام وددي   ر  تختددار الجمع ددة العامددة ميددان اجتمدداا الددج ر  اموال ددة بم دد  يمددج  تددداريخ 

با تـدداق مددع الج لددة الجاع ددة لددملً  ربدديف من مددة     بددٌو بعددج التشددا ر  ددما الاجتمدداا 

   إ ا تبدددهن لمجندددة التنـ ميدددة عدددجم صدددال  ة اميدددان الدددمه ععلدددج ؿ ددد  (1)مدددع  ما دددة العامدددة

   يلددوم (2) جتمداا املبددي  ه سددم  ؿ مدم لمجنددة التنـ ميددة ا ت ددار ميا دا مناسددبا لددملً

 .المجنة العامة  ا ار  امناكشال ؿ ااربيف امن مة برباسة اجتماعال 

تخددت  الجمع ددة العامددة من مددة الشددر ة الجناب ددة العام ددة بتمجيددج الس اسددة العددام 

ل من مددددددددة  إصدددددددددجار التوصددددددددد ال  اللددددددددرارال  علدددددددددا اا ةدددددددددي امسددددددددابي المدددددددددا تخدددددددددت  الت  دددددددددة 

غ ا ددجاؾ لب ددو  العمددي عملدد  تلريددر امبددا ا   جددرالال العامددة امالبمددة (3)بمعالج،اا  عمومددا

امن مة  امتم  ة ةي تأه ج التعا ن امتبا ٌ  ت ج ع  عمل  ن سع  طاق ممىدا بدهن نجتدز  

 .الشر ة  إكامة الن   الما ما اأ اا نن تست  عمل   مو ؿاعي ةي مياؿمة الجريمة

 اللجان: الفزع الثاوي

ان وددي بمسدد  ا تناصددتا ةددي مياؿمدددة سددا منتددان عملدد  مسددتو      بددٌو ت نددً لج

 ممـوظددال عملدد  الركابددة  لجنددة لأل   بددٌو  التنـ ميددة المجنددة: الاتاددار بالمشددر   مدداجريمددة 

 ٌ  .    بو

 اللجىت الخىفيذيت لالهتربول : أوال

ربيف من مة الا   بٌو   واب  ال الث  تسعة  :   علوا 13 تتيون بج ر ا ما  

                                                           
.12   اما     (1   ( ما م  اق من مة     بٌو

.05   اما     (2   ( ما م  اق من مة     بٌو

  2000 نشر  التو يع  اللا ر   عالل الجيا  ااتة  التعا ن الج وي ةي مااٌ مياؿمة الجريمة  إي  ان ل (3 

مممج مننور النا ه  ن يام اللا ون الج وي امتع لة بمياؿمة الجراب   ال الطب عة الج ل ة   ار ؛ 05 

  ما ي  اا. 700امطبوعال الجامع ة   سىنجرية    ن سنة  شر    



  راؿع إيمان
 

   

تخت    . (1)نعلال تختار   الجمع ة العامة ل من مة ما بهن منج ري الجٌ   علال

 : المجنة بما يملي

  اراؾ عمل  تنـ م كرارال الجمع ة العامة ؛ -

 إعجا  ججٌ  نعماٌ الجمع ة العامة ؛ -

تلددددددجم لمجمع ددددددة العامددددددة نه بر ددددددامه ل عمددددددي ن  مشددددددر ا تددددددر   ـعدددددد  ةددددددي  -

 مياؿمة الجريمة ؛

  اراؾ عمل  نعماٌ  إ ار   ما ة العامة ل من مة ؛ -

 .(2)تـو تا لتا الجمع ة العامةمباار  واؿة   تناصال الما  -

 يلددوم ربدديف من مددة     بددٌو برباسدددة ج سددال المجنددة التنـ ميددة  إ ار  امناكشدددال 

 .(3)ؿ اا  بم   تاتمع  مالا المجنة مرتهن ةي السنة بنال عمل      ربيف امن مة

 لجىت الزكابت على محفوظاث ؤلاهتربول : ثاهيا

تسددتر لجنددة الركابددة عملدد  ممـوظددال     بددٌو عملدد  نن تتماظدد ى معام ددة امن مددة ل ب ا ددال  

مال  انمال  صابع  مع    مة السارية ةدي     بدٌو مدا نجدي  مايدة ال ون ة  م ي  س

 .(4)الالوق  ساس ة لأل وا   التعا ن بهن نجتز  الشر ة عمل  النع ج الج وي

 ألاماهت العامت: اويالفزع الث

تتيون  ما ة العامدة لال   بدٌو مدا عدج  وداؾ مدا  كسدام    ارال امخت ـدة  عملد  

العدددام ل من مدددة الدددمه يمددددارء عم ددد   ا دددي  ما دددة العامدددة بوصدددـ  الددددربيف رنسدددتا  مدددهن 

                                                           
  387عج  و و  ؿا هف  امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة  اما ة الج ل ة ل شر ة الجناب ة  الطبعة الرابعة   (1 
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  اره موظـي  ما ة العامة جم عدا   ييدون تع يند  مدج   مدف سدنوال  يادره ا ت دارالا 

مدددا بدددهن   دددوا  امشدددتو  لتددد  بالىـدددال    ملر دددا ةدددي ملدددر امن مدددة ةدددي مجيندددة   ل دددون   

 .(1)الـر س ة

   بددددددٌو إودددددد  إ ار  الشددددددؤ ن امال ددددددة    اريددددددة   هددددددما إ ار  تنلسدددددد   ما ددددددة العامددددددة لأل 

امع ومددال الجناب ددة   تنددا ل  إ ار  الشددؤ ن اللا و  ددة  إ ار  تلن ددة امع ومددال   المددا 

يلدددددع عملددددد  عاتلتدددددا تسددددد ه  العمدددددي ال دددددومي ل من مدددددة الج ل دددددة المدددددا تادددددت  بمياؿمدددددة الجريمدددددة 

ة العامة لتمالا امن مة   اصدة امادرمهن  امارمهن عمل  صع ج الجٌ   علال ةي الجمع 

 .(2)التاراهن  النا ر   ج   ن امر مال لة ن  ن يام كلاب ة ةي  مالا الجراب 

 اإلاياجب: ثالثالفزع ال

 هتربول اإلازهزيت الوطىيت الخابعت لل أوال: اإلاياجب 

 دي مياتدد  موجددو   ةددي إك دد   وددي   لددة علددو ةددي الا   بددٌو هاتددا  مددا  جتددز  اميو ددة 

 .لبن ان امن مة تمل لا لـاع  ة التعا ن الج وي مياؿمة الجريمة

 هتربول ىظمت الدوليت للشزطت الجىائيت ألا اإلاياجب ؤلاكليميت للم: ثاهيا

استمججت امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة      بٌو   ميات  اك  م ة ةي عج  

 مز   صي بهن  ما ة العامة ما الجٌ   علال ةي مخت ف كارال العال  تيون متم،اا 

ل من مة ةي ل ون  اهن اميات  امرهزية الو ن ة الما تخلع لتمالا اميات   ك  م ة  

 تاجؾ  ات  اميات   ك  م ة إو  الل ام بج ر  ما ة العامة ل من مة ةي  مالا  كال   

 .(3) مساعج  اميات  امرهزية الو ن ة ةي   ال عم تا بشيي منت  

 بدددد ال يلددددط عون بددددج ر إضــــافت إلــــى الجمعيــــت وألاماهــــت واللجــــان واإلاياجــــب  هىــــان 

دددددءا  المجندددددة التنـ ميدددددة  تواؿدددددم الجمع دددددة العامدددددة عملددددد   استشددددداره صدددددرؾ   يمىدددددا نن تع ن

 .تع  ءا 
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  راؿع إيمان
 

   

الجهود التي يبذلها ألاهتربول الدولي في ميافحت الاججار : اإلابحث الثالث

 بالبشز

ُعشددددددديي الاتادددددددار بالمشدددددددر جريمدددددددة ععاكددددددد  ع  ادددددددا اللدددددددا ون الدددددددج وي  الى هددددددد  مدددددددا الدددددددُن   

اللا و  ددددة الو ن ددددة   ك  م ددددة   اددددالن ر إودددد  تعل ددددج  ددددمالا امشددددي ة  ؿلددددج   ددددعت من مددددة 

الشددر ة الجناب دددة العام ددة العجيدددج مددا الاسددد  ات ا ال عملدد  مسدددتويال مخت ـددة لمادددج مءادددا 

 جتدددو الا الرام ددة ل للدددال عملددد  جريمددة الاتادددار بالمشدددر  ععتمدددج     بدددٌو ةددي ن شدددطت    دد  

 .عمل   ي  ممورالا الحاايا     يرهز عمل  تمجيج  وي،ا    ماي،ا 

 زـت الاججار بالبشـافحـول إلاىـزف ألاهتربـً طـت مـاث اإلاسخعملـآلالي: اإلاطلب ألاول 

النع ج الاتاار بالمشر جريمة معلج  تـر  التعا ن بهن نجتز  إ ـا  اللا ون عمل  

 ٌ  .نجتز  الشر ة ةي العال  بعج  ما نل ال الج وي   يز       بو
 

 زاثـمىظومت ألاهتربـول لليش: زع ألاول ـالف

تعتب  من ومة     بٌو ل نشرال ما ن   نل ال الما تمىا الب جان  علال ةي 

تمجيج ميان النع ج العال ا لتعل  امارمهن  امشبو هن  ن   امن مة ما التعا ن عمل 

 .ن وا  مـلو يا ن  جمع مع ومال

 ًـوديـال اإلافلـت للطفـزة الدوليـاليش: أوال

إن ما ن   صور الاتاار بالمشر ك ام العنابال الج ل ة بسركة   ـاٌ  ارسالت  

 ار   ج     لت   استؼاللت  ةي الجعار  ن  ةي  عماٌ الشاكة بأجور    ج    لألما ة 

ل من مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة   را ا سا  ا هبه ا ةي مااٌ  ماية  لوق  العامة

الطـي      تنجر  مالا  ما ة  شر    ل ة  اصة با  ـاٌ امـلو يا   لً  ه سم  

وان  ةي  الة ت ل اا ا طارا بملً ما اميات  امرهزية الو ن ة ل جٌ  الاعلال الميا 

   تلوم  ما ة العامة بتخج ي ب ا ال النشر  عمل  ؿلج  ؤ ل   ـاٌ عمل  ارا  اا

الااس  نوي  ج  تلوم بتعم متا  ارسالتا إو  اميات  امرهزية الو ن ة ليي الجٌ  

 علال   الما تلوم بالتناٌ باموا ئ  امطارال معرؿة   ٌو  ؤ ل   ـاٌ امـلو يا 

ب ا ال الواصة بالطـي امـلو   سوال إل ا     بج نن تمتوه  ات  النشر  عمل  واؿة ال
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ما      س   العمر   تاريخ ام ال    مالبس  الما ارتجا ا يوم ػ اب    هما صورت  

 .(1)الشمس ة   هما   لة نب   ن  نم  ةي  الة ما وان ن ج ما نجنم ا

 زى ـزاث ألاخـاليش: ياـاهـث

من مدة     بدٌو عدج   شدرال بال اؿة ل نشر  الج ل دة لأل ـداٌ امـلدو يا  تمت دً 

  ل دددة ن دددر   المدددا تندددجر ا  ما دددة العامدددة لتاتددد  امن مدددة  بندددال عملددد    ددد  يلدددجم لتدددا مدددا 

امياتددددد  امرهزيدددددة الو ن دددددة ل دددددجٌ   علدددددال ةدددددي امن مدددددة   تتندددددوا  اتددددد  النشدددددرال الج ل دددددة 

  سدددد  ملددددمو اا ن  التددددجؾ مءاددددا   وددددي  اتدددد  النشددددرال تعتبدددد  مددددا ك بددددي الوسددددابي الـن ددددة

امسددتخجمة مددا كبددي     بددٌو   اددا  امتددام اموو ددة إل دد  ةددي سددم ي مياؿمددة الجددراب   المددا 

 .ما ن متا مياؿمة جريمة الاتاار بالمشر

النشر  الج ل ة الامرال تعتبد  النشدر  الج ل دة الامدرال نكدو  النشدرال الج ل دة  - 01

مدددا ن دددج امياتددد  امرهزيدددة المدددا تندددجر ا  ما دددة العامدددة لأل   بدددٌو    لدددً بندددال عملددد    ددد  

الو ن ة  ه ما الدجٌ   علدال   تندجر  دمالا النشدر  ةدي  الدة صدج ر  ىد  كلداةي  دج 

ال دددددو  امال دددددم ةدددددي  دددددمالا النشدددددر  ةدددددي جنايدددددة ن  جنمدددددة   هدددددما ةدددددي  الدددددة اتادددددام ال دددددو  

كدددددرار بددددداللبه ع  ددددد  مدددددا السددددد طال الللددددداب ة امال دددددم بارتيددددداب جريمدددددة جناب دددددة  صدددددج ر 

تشددتمي  ددمالا النشددر  الامددرال عملدد  عددج  ب ا ددال نساسدد ة تسدداعج ةددي  امختنددة   يادد  نن

(2)(ل و  امال م  امجان ن  ام،ا الع ور  اللبه عمل  ا
. 

النشر  الج ل ة الولرال تنجر  ما ة العامة من مة     بٌو  مالا النشر   - 02

ل  ل يج بالتمميرال بالنسبة   وا  ارتىبوا جراب  جناب ة   يرج  ارتيادا  جراب  

مماج ة ةي  ٌ  ن ر   لما ؿالتجؾ ما  لً  صجار  و اعالم اميات  امرهزية الو ن ة 

بٌو بالب ا ال الجناب ة الواصة ب   امارم(    لً ما نجي نن ل جٌ   علال ةي      

تخجي  ات  الب ا ال عمل  نجتز  الااس  نوي اموجو   لجماا ةي  مالا اميات  التابعة 

لأل   بٌو  ؿا ا   ي  ما امارم  ات  الج لة تيون عمل  ع   تام ب   تتابع  الس طال 
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  راؿع إيمان
 

   

 .(1) ر   ا ي  ج   انياب جراب  الو ن ة امختنة  مراكبت    منع  ما ارت

تلددوم الاما ددة العامددة لال   بددٌو بئصددجار النشددر  الج ل ددة  النشددر  الج ل ددة الزركددال - 03

الزركدددددال بندددددال عملددددد    ددددد  ن دددددج امياتددددد  امرهزيدددددة الو ن دددددة ل دددددجٌ   علدددددال   تندددددجر  دددددمالا 

 النشددددر  لجمددددع امع ومددددال عددددا  ويددددة  ددددو  ن   شددددا ات  ػهدددد  امشددددر عة ةددددي إ ددددار كلدددد ة

جناب ددددة   تتم ددددي ن دددد  إجددددرال ةددددي  ددددمالا النشددددر  ةددددي وددددون الج لددددة اموجدددد  لتددددا الط دددد  ا طددددار 

الج لددددة الطالبددددة بوجددددو  ال ددددو  امال ددددم عملدددد  ارا دددد اا   تدددداريخ مؼا رتدددد  لتددددا   الج لددددة ن  

  ري ؿل نلة  لىن  ال لام الاتااالا المه س ؼا ر إل      ما   طار ليف م زما لتمالا الج  

الج ل دددددة الشدددددر  ة  المدددددا سددددديت  مراعاتادددددا ةدددددي امسدددددتلبي مدددددا الج لدددددة   هندددددوا مدددددا اماام دددددة

 .(2)الطالبة

النشر  الج ل ة النـرال تنجر عا الاما ة العامة لأل   بٌو الج وي ةي  الة  - 04

ك ام ن ج اميات  امرهزية الو ن ة  ية   لة ما الجٌ   علال با طار ا بتؼ   ن ج 

مهن ؿ اا  ن  ةي  الة ع ور ا عمل   و  نجنبا ؿاكج موا ن اا ن  ن ج  جا   امل 

التم هل ن  عمل  ج ة ل و  ػه    حا ؿوق نرا  اا   يا  ان يتلما الا طار ماموعة 

ما الب ا ال ن متا اس  ال و    تاريخ م ال الا    ظ ـت    ممي اكامت    ن صاؿ   

ا   الجٌ  الما  رك  جوا  سـرالا   صورت  الـوتوػراؿ ة   هما ال ؼال الما يا ج 

يمتمي تر  الا ع  اا   الجٌ  الما سبم ل   يارتاا   امالبف الما وان يرتجماا  ما 

ال و    هما رك  امملر  تاريخ  اممرر بمناسبة  اكعة ػ اب ال و    يا  نن 

يتلما   طار المه ترس   الج لة العلو لألما ة العامة لال   بٌو    ب عة  جرال 

ةي  الة الع ور عمل   ما ال و  ن  عمل  ج ت    هما   وا  الميا  الواج  اتخا الا

يمىا  تناٌ دا  ةي  مالا الاالة   تلوم  ما ة العامة بتعم    ما   طار عمل  وي 

الجٌ   علال ةي امن مة    لً بارسال  إو  ميات  مراهز ا الو ن ة      تخجي 

ي اموجو   لجماا   يت  الاتناٌ بالخجون ب ا ال  ما   طار عمل  نجتز  الااس  نو

 ام اال   عنج التوصي  ية مع ومال يت  الاتناٌ با ما ة العامة لأل   بٌو ن  
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 .بامىت  امرهزه الو حا ل ج لة الما اب ؼت عا  الة التؼ  

النشر  الج ل ة السو ال تلدوم الاما دة العامدة لأل   بدٌو بئصدجار  دمالا النشدر  ةدي  - 05

ل المددددا تلددددوم ؿ اددددا امياتدددد  امرهزيددددة الو ن ددددة لأل   بددددٌو ةددددي نه مددددا الددددجٌ   علددددال الاددددا  

بابالػتدددددا بوجدددددو  ج ددددد  ماتولدددددة كدددددج تددددد  الع دددددور ع  ادددددا ةدددددي  دددددمالا الدددددجٌ    يشدددددتمي   طدددددار 

 . ا ا ال النشر  عمل  واؿة مواصـال الج ة البج  ة الما ت  الع ور ع  اا

 ميافحت الاججار بالبشز اإلايياهيزماث اإلاخخصصت في: الفزع الثاوي

ل من مدددة الج ل دددة ل شدددر ة الجناب دددة   ر  دددام ةدددي مياؿمدددة جريمدددة الاتادددار بالمشدددر   

امسدددددتويهن الدددددج وي  الدددددجا ملي   يتاملددددد   لدددددً مدددددا  دددددالٌ   دة ع ددددددسددددد ما مدددددع ا تشدددددار الجريمددددد

 .ام يا هلمال امتخننة ةي مياؿمة الجريمة

 الحلول الخلىيت: أوال

 ر ر  تمىهن الشر ة   وا ل إ ـدا  اللدا ون مدا التعدا ن عملد  ععمي الا   بٌو عمل  

ا مدددددددا    ال التلن دددددددة ل تنسددددددد م ةدددددددي اماددددددداٌ الاسدددددددتخباراتي  نسددددددداء عدددددددال ا   يلدددددددجم عدددددددج ف

امنددر  لتدد    (    -I   تنسدد م  جددرالال   تشددمي ن  ال     بددٌو امتا ددة مسددتخجمي

 :   و   ام     بٌو العال ا نما ل شر ة بم  

 لإلبدددالغ عدددا  دددا ل  (HST) تدددوؿر رسدددالة تاريددد  المشدددر  الاتادددار بددد  •
ف
 مو دددجا

ف
ادددىال

 ٌ  .الاتاار بهن الب جان  علال  كاعج  ب ا ال     بو

( لوودا ل إ ـدا  MIND / FINDمايندج ؿايندج   تتد   الا دٌو التلن دة امعر ؿدة باسد  •

ل عم  دددددال تملدددددم  دددددج اللدددددا ون ةدددددي الوطدددددوط  مام دددددة  ادددددر ة الادددددج    اليجدددددر (  إجدددددرا

كاعددددددج  ب ا ددددددال     بددددددٌو الواصددددددة بوجددددددابم السددددددـر امسددددددر كة  امـلددددددو    الانددددددٌو عملدددددد  

 .(1)استاابة ؿورية

يمتوه  ل ي الاتناٌ الج وي مسابي تاري    وا  عمل  تـاص ي الاتناٌ  •

 الللايا ػه  اللا و  ة ل يجر   ا ي ميات     وا  با ؿرا  امسؤ لهن عا تاري  

                                                           
(1)  INTERPOL, INTERPOL Tools: https: //www. interpol. int/ar/Crime-
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  راؿع إيمان
 

   

 .    بٌو الو ن ة امرهزية  ٌو العال 

يتددد     دددام   دددمار   بدددالغ ةدددي     بدددٌو التعدددا ن العدددال ا بدددهن نعلددداب  ةدددي تعلددد   •

عملددددد   عدددددا تمجيددددج ميدددددان امـلدددددو يا ن  جمدددددع امع ومدددددال اماددددرمهن  امشدددددتب  ؿددددد ا   ؿلدددددال 

 .الجنا 
 

 بدددد ال     بددددٌو العامددددي امعحددددا بمياؿمددددة الاتاددددار بالمشددددر  الددددمه عسددددتي ؿريددددم : جا  ددددا

   يددددددددجع  التمل لددددددددال (1)  ددددددددالا امتبددددددددا ٌ عملدددددددد  نؿلددددددددي اممارسددددددددال  ا ا ددددددددال الاسددددددددتخبار

 العم  ددال عملدد  النددع جيا الددج وي   ك   ددا   يلددع معددايه   مندداب  متخننددة ل تددجري  

 .عمل  مياؿمة الاتاار بالمشر

نؿلي اممارسال ل ممللهن   و  ل ي لال   بٌو مع  ؾ ب    ل دا  موجد   ل ي : جال ا

 .بالمشر او  موظـي نجتز  إ ـا  اللا ون امعن هن بللايا مياؿمة الاتاار

 الاستراجيجياث العمليت ألاهتربول إلايافحت الاججار بالبشز: اإلاطلب الثاوي

بالمشدددر ةدددي الدددجع  ام دددجا ي  الاسددد  ات ا ال العم  دددة     بدددٌو مياؿمدددة الاتادددار تتم دددي 

(  هما التنس م  الـرا ال ا ي (   التجري   الـرا  ٌ 

 الدعم اإلايداوي والخدريب: الفزع ألاول 

يلجم     بٌو الجع   جتز  الشر ة ةي إ ار العم  ال التىت ى ة الما ينـم ا ةي 

الاتاار بالمشر   كبي الشبيال  جرام ة اللالعة ةي  ام جان  الما تاجؾ إو  تـى ً

اهتساب نؿرا  الشر ة  تنـ م  مالا العم  ال  تن     لال عمي تجريم ة للمان

 اواب امتخننةستامجعويا ل عمي ةي ام جان امتارال الال مة     س ما تلن ال الا 

 الشراوال الما تلام مع    ال مم  ة لموجمال  جتماع ة ن  من مال مش  هة بهن 

 يوم ة تلما تلجي  الجع  امالب  ل حاايا   تتم ي ن     مال ػه  الايومال  من

    ن لمل نجتز  (  Spartacus  العم  ال الما  ـم ا     بٌو ةي عم  ة اسبارتيوء

                                                           
  COM/FS/2017-02/THB-     02    بددددٌو الددددج وي  الاتاددددار بالمشددددر  مددددا ـة الوكدددداةع  رمددددز الوج لددددة:  (1 

 متوؿر عمل  الراب  التاوي:

https: //www. interpol. int/ar/News-and-media/Publications2/Fact-sheets2 
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 ب جا ةي امرييا الوسط   الجنوا ة عج ا هبه ا ما الحاايا  25الشر ة ةي 
 

اددددددبيال الجريمددددددة  ونددددددا  ؿىىددددددت سددددددبع اددددددبيال عملدددددد  الاكددددددي مددددددا  134 اعتل ددددددت 

 ةددددي إ دددار عم  ددددة  ـدددم ا     بددددٌو ةدددي وددددول  يـددددوار  امن مدددة اللددددالعة ةدددي الاتاددددار بالمشدددر 

 لم نهم  ما   (1)مياؿمة الاتاار با  ـاٌ  عم ت  اللسره 
ُ
 ونا  25 ـال  ن كف  75ن

مدددا  200ةدددي إ دددار عم  دددة اسددد،اجؿت مياؿمدددة الاتادددار با  ـددداٌ  اسدددتؼاللت    ادددارن  مدددو 

ا د( المددا رهددزل عملدد  اللطاع ددAkomaنوومددا   نجتددز  الشددر ة  الددجرن ةددي عم  ددةمددوظـي 

 اره دي  التادالزراع

ةي منطلة  سان ب دجر  ةي جندوب ػدرب الب دج   عمد  عملد  ن ـداٌ ت د ا   نعمدار   بدهن 

الوامسددددة  السا سددددة عشددددر عامددددا وددددا وا ععم ددددون ةددددي ظددددر ؾ كاسدددد ة جددددجا   طهدددد   بشدددديي 

الحدداايا الددميا وددان بعلددت  ععمددي ةددي امددزارا منددم عددام  كددج  ددا  عملدد  مددا،ا     ددؤ ل 

ن بدد  ا اممللددهن بددأ ا  وددا وا ععم ددون با ت ددام لسدداعال  وي ددة يوم ددا    يت لددون راتبددا    

تع  ما   يشيي الحاايا موا حا بوره ندا ؿاسدو  ػ ن دا  مداوي  امنطلدة الشدمال ة ةدي ودول 

 . يـوار

    بٌو  من مة اليجر  الج ل ة  ي   ه   ( الما يجعمتا Akomaنووما    عم  ة

مياؿمة الاتاار با  ـاٌ  استؼاللت  ةي ػرب نؿريل ا   ما  وعتا ةي س س ة عم  ال

اتـاكا لتعزيز  2014 امبا ر  امش  هة   و  بهن  اتهن امن متهن منم توك عتما ةي عام 

بجع    للج    ت  مالا العم  ةالتعا ن ةي مياؿمة الاتاار بالمشر  تاري  امتاجريا  

ما مىت  الس ج    و      ار  الج لة لشؤ ن العمي  الشؤ ن الاجتماع ة  التجري  

  سر   امرن   الطـي   ما مسؤ لهن إك  م هن رؿ  ي امستو    امنها     ار  التلاما

ك   ا ةي الو حا لإل   بٌو  امىت     ساعج ةي تنس لتا موظـون ما امىت  امرهزه 

بالمشر ةي  نب ججان  بالتعا ن مع المجنة امش  هة بهن الو ارال امعن ة بمياؿمة الاتاار

وول  يـوار   اارن ؿ اا نيلا  باط متخننون ما إ ار      بٌو الـرع ة مياؿمة 

                                                           
اعتلداٌ متداجريا ةدي إ دار عم  دة  ـدم ا     بدٌو ةدي ودول من مة الشر ة الجناب ة لأل   بدٌو  امرهدز  عالمدي   (1 

 :https  متددددوؿر عملددددد  الددددراب : 2015/  06/  22 يـددددوار مياؿمددددة الاتادددددار با  ـدددداٌ  عم تددددد  اللسددددره  بتددددداريخ: 

//www. interpol. int/ar /2015/N2015-    



  راؿع إيمان
 

   

 .(1) استؼالٌ   ـاٌ ةي ملر  ما ة العامة ل من مة ةي ل ون بـر سا الاتاار بالمشر

 كج استاوب الحاايا نؿرا  ار ة متخننون ةي التمل م ةدي مياؿمدة اسدتؼالٌ 

  ـدددداٌ  الاتاددددار دادددد    نسددددـرل إجابددددال الحدددداايا عددددا إعطددددال صددددور  ن ضدددد  عددددا مددددج  

ا تشار عمالة   ـاٌ ةي امنطلدة  عا الشدبيال  جرام دة المدا ُيمتمدي نن تيدون  اادطة 

نسر   لد  ييو دوا عملد   رايدة بدأن عمدي   ـداٌ  ةي  ك      نن نيا ما  ؤ ل الحاايا ن  

ػهدددد  مشددددر ا   للدددددج اددددي ت التوع دددددة داددددمالا امسددددألة نيلدددددا ن ددددج العناصدددددر  ساسدددد ة لتدددددمالا 

 ـدددال مدددا  76(  ن لدددمل الشدددر ة ةدددي ودددول  يـدددوار NAWA ةدددي إ دددار عم  دددة  دددا ا  العم  دددة  

الدددم   ػهددد   ضددداايا الاتادددار ا طالكدددا مدددا ػدددرب اؿريل دددا ل عمدددي ةدددي  لدددٌو الياودددا   منددداج 

عددا اعتلدداٌ جما  ددة جنددا   2014امشددر عة   للددج اسددـرل العم  ددة المددا  ـددمل ةددي ؿ ـددره 

 . تلجيمت  ل مماهمة

 الخيسيم الدولي )الشزاواث(: الفزع الثاوي

نكامدددت من مدددة     بدددٌو ادددراوال مدددع العجيدددج مدددا امن مدددال الج ل دددة  ػهددد  الج ل دددة  

نؿلدي اممارسدال  امعرؿدة مدع ا د  امن مدال المدا دادجؾ تبدا ٌ  ر بالمشدد مياؿمة الاتاار 

لتددددا ن ددددجاؾ مماج ددددة ؿ مددددا يخدددد   اتدددد  الجريمددددة   يشددددمي ن دددد  الشددددروال ةددددي مياؿمددددة  ددددمالا 

ؿددددر  تىف   الجماعددددة الاكتنددددا ية لددددجٌ  ػددددرب نؿريل ددددا  ن ر جسددددت  ن ر اددددٌو : الجريمددددة

لج ل دة ل يجدر   ة  امن مدة اامرهز الدج وي لتطدوير س اسدال اليجدر   من مدة العمدي الج ل د

الددجٌ   مريى ددة  من مددة  مدا  التعددا ن ةددي ن ر اددا  مرهدز إ ـددا  اللددا ون ةددي جنددوب  مدن  

  وا  امـلو يا ةي امم ىة امتمج   مىت   م  امتمج  امعحا   دارق ن ر اا  مىت

 .(2)بامخجرال  الجريمة

 :  تـالخاجم
 

ن   ا تشار جريمة الاتاار بالمشر عمل  امستو  العال ا إو   ر ر  إياا   رق 

مياؿم،اا  ما  الٌ ا تمام واؿة الجٌ  بمياؿمة  مالا الجريمة العابر  لماج     الما 

                                                           
 امرجع السابم.من مة الشر ة الجناب ة لأل   بٌو  امرهز  عالمي   (1 

 .02    بٌو الج وي  الاتاار بالمشر  ما ـة الوكاةع  امرجع السابم     (2 
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 مالا الجريمة الما تاا  ل ةي السنوال ترتى  سوال عمل  امستو  الو حا ن  الج وي  

مال الج ل ة    را ل عابج الناته عا  مالا الجريمة بما   ه   كجرال الايومال  امن 

 ٌ  .يخي بالس اسال  كتنا ية ل ج 

 ل تخ   ما  دمالا ال دا ر  ن شدأل امن مدة الج ل دة ل شدر ة الجناب دة       بدٌو   

الـاع ددة  امختنددة ةددي مياؿمدددة  ددمالا الجريمددة    دد  تلدددوم  المددا تعتبدد  مددا ن دد  امن مدددال

سدددوال التنسددد م مدددع  جتدددز  الو ن دددة  امتبدددا ٌ عملددد  ن سدددع  طددداق بتدددأمهن  تنم دددة التعدددا ن 

الشددددر  ة   هددددما امسددددا مة ةددددي الوكايددددة مءاددددا  مياؿم،اددددا بـلددددي ن دددد   ل اتاددددا  م يا هلماتاددددا 

 . اس  ات ا اتاا العم  ة

 عـت اإلازاجـكائم

 امراجع بال ؼة العرا ة: ن  

 الىت  – 01

 كددددددددرال  كا و  ددددددددة اجتماع ددددددددة(  الطبعددددددددة   وددددددددد   رام ددددددددا مممددددددددج ادددددددداعر  الاتاددددددددار بالمشددددددددر  -

 .2012منشورال الا با الالوك ة  

سددددددددرا  الددددددددجيا الر رددددددددي   ل ددددددددة     بددددددددٌو ةددددددددي التعددددددددا ن الددددددددج وي الشددددددددر ي  الددددددددجار امنددددددددرية  -

 .1998ال بنا  ة  

 مدددج النلبدددا  جدددراب  الاتادددار بالمشدددر  اسددد  ات ا ال مياؿم،ادددا عملددد  نبدددرا    بدددا إسدددال   –

عمدددددددداٌ نالددددددددج وي   ك   ددددددددا  الطبعددددددددة   ودددددددد   الددددددددجل ي ل جراسددددددددال  التددددددددجري    النددددددددع جيا 

 .2012الطباعة  النشر  اللا ر   

عبدددددددج اللدددددددا ر الشددددددد خملي  جدددددددراب  الاتادددددددار با  دددددددوا    علدددددددال المشدددددددرية  علوا،ادددددددا ةدددددددي  -

 .2009الشريعة  اللوا هن العرا ة  اللا ون الج وي  منشورال الا با الالوك ة  

 ااتة  التعا ن الج وي ةي مااٌ مياؿمة الجريمة  إي  ان ل نشر  التو يع   عالل الجيا -

 .2000اللا ر   

مممددددددددج مننددددددددور النددددددددا ه  ن يددددددددام اللددددددددا ون الددددددددج وي امتع لددددددددة بمياؿمددددددددة الجددددددددراب   ال  -

 .الطب عة الج ل ة   ار امطبوعال الجامع ة   سىنجرية    ن سنة  شر

ة ل شدر ة الجناب دة     بدٌو  الطبعدة   ود    ار منتنر سع ج  مو    امن مة الج ل د -

 .2008الـىر الجام ي  



  راؿع إيمان
 

   

 سدددددددددددددددريا عبدددددددددددددددج الام دددددددددددددددج  م ددددددددددددددد   الجدددددددددددددددراب  الج ل دددددددددددددددة      بدددددددددددددددٌو  امىتددددددددددددددد  الجدددددددددددددددام ي  -

 .2011الاجي    سىنجرية  

 ا لدامل -ر02

با ويددددددددددا  ريدددددددددددف  ادددددددددددرقي  جيادددددددددددة  ا عياسدددددددددددال بر توودددددددددددٌو بددددددددددداله مو عملددددددددددد  الاسددددددددددد  ت ا ة  -

  40ةدددددددددددي مياؿمدددددددددددة جريمدددددددددددة الاتادددددددددددار با  دددددددددددوا   ما دددددددددددة الال لدددددددددددة  العدددددددددددج   الجزابريدددددددددددة

2017. 

عملدددددددددددي  سدددددددددددهن الطوالبدددددددددددة  التعدددددددددددا ن  جراةدددددددددددي الدددددددددددج وي ةدددددددددددي ماددددددددددداٌ تسددددددددددد    امادددددددددددرمهن   –

 :متوؿر عمل  الراب  التاوي. مرهز  عالم  محا
 https: //www. policemc. gov. bh/mcms-store/pdf/f0b15f3d-

c8df-4b4d-b368-f1a916b77f66_pdf 

(    ر ا ةي مياؿمة الجريمة  - ػرري نسامة  امن مة الج ل ة ل شر ة الجناب ة      بٌو

 .3  عج  33امن مة  ما ة  راسال  نبماث  ما ج 

و دددو  ؿدددا هف  امن مدددة الج ل دددة ل شدددر ة الجناب دددة  اما دددة الج ل دددة ل شدددر ة الجناب دددة   -

 1985  387الرابعة  عج   الطبعة

 راسة ةي  ول  ل ة التشريعال الج ل ة  الو ن ة  –ل مل   سهن  جراب  الاتاار بالمشر  -

 :مياؿم،اا  ملاٌ منشور عمل  اموكع التاوي
 https: //platform. almanhal. com/Files/2/71574 

من مة عدابر  لمادج   مممج جم ي السنور  عال ػا ه عبا  ا  الاتاار بالمشر هاريمة  -

 راسة تم    ة ةي  ول التشريعال الج ل ة  الو ن دة  ما دة  –الو ن ة  سبي مياؿم،اا 

 1090    2014  03  ممام 41 راسال  اما ج 

 الرسابي الع م ة - 03

نمددددددي الددددددجيبال  مشدددددداوي الاتاددددددار بالنسددددددال ةددددددي العددددددال  العررددددددي  رسددددددالة ملددددددجم اسددددددتىما   - 

  نلمانٌو عمل   ب وم الشؤ 

 .   مشم2010الج ل ة  الجيب وماس ة  الاوا يم ة السورية الج ل ة  

 04 -  ٌ   جابم     بو

 .55    1997  55ما ة الشر ة الجزابرية  من مة الا   بٌو  العج   -

 .1997  55ما ة الشر ة الجزابرية  من مة الا   بٌو  العج   -

 :امن مة    بٌو الج وي  البن ة    ار   متوؿر عمل  راب   -
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https: //www. interpol. int/ar/ 

-COM/FS/2017:     بدٌو الددج وي  الاتادار بالمشددر  مددا ـة الوكداةع  رمددز الوج لددة -

02/THB-  متوؿر عمل  الراب  التاوي  : 
 https: //www. interpol. int/ar/News-and-media/Publications2/Fact-

sheets2 

اعتلددددداٌ متددددداجريا ةدددددي إ دددددار من مدددددة الشدددددر ة الجناب دددددة لأل   بدددددٌو  امرهدددددز  عالمدددددي   -

عم  دة  ـددم ا     بدٌو ةددي ودول  يـددوار مياؿمدة الاتاددار با  ـداٌ  عم تدد  اللسددره  

   متوؿر عمل  الراب 2015/  06/  22: بتاريخ
https: //www. interpol. int/ar /2015/N2015-    

 الج ل ةالاتـاك ال  - 05
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 6ملخص

 الػالم، مؿخىي  غلى اهدشاعا وؤهثرها بالبشغ الاججاع ضىع  وؤزؿغ ؤهم البغاء ًمثل

 ؤؾىاق في وحشتري  جباع ؾلػت ؤلاوؿان مً ًجػل وىهه الجغاثم ؤبشؼ مً اهه هما

 واحؿاع الجغاثم هظه اهدشاع في الحضًثت الخىىىلىحُا ووؾاثل الػىإلات ؤزغث وكض الغطًلت،

 والتروٍج فغاجؿهم ضُض في لها الجىاة اؾخغالٌ زالٌ مً لالهدباه الفذ بشيل هؿاكها

شمل هظا لؿلػهم،  ألاؾفاٌ وهظلً الؿً، ضغاع والفخُاث الؿُضاث البغاء ضحاًا َو

 الجيس ي الاؾخغالٌ ضىع  ؤبشؼ ألاؾفاٌ بغاء ًمثل بدُث ؤلاهار، ؤو الظوىع  مً ؾىاء

 جضٌ هما للمجخمػاث، ألاؾاؾُت للبيُت اإلاضمغة والاكخطاصًت الاحخماغُت آلزاعه

 مىاؾم بلى الاكخطاصًت للظغوف وفلا الػالم جلؿم البغاء ججاعة ؤن غلى ؤلاخطاثُاث

ٌ  خُث مً مخباًىت له مؿخىعصة ومىاؾم مطضعة ٌ  الاهخماء صو ٌ  وحىص مؼ الؿلب وصو  صو

 الخدضًاث مؿالت ؾغح الظي ألامغ الضولُت، الخجاعة في الؿلؼ بلُت غغاع غلى للػبىع 

 .وؤلاكلُمي الضولي الطػُض غلى البشػت الجغاثم هظه إلاىاحهت اللاهىهُت

                                                           
 ض الالىترووي ،فساع هشام: اإلاغؾل اإلاالف  fekhar@ymail.com  :البًر
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 ًخمدىع  التي اإلاطؿلحاث ؤهم غً وحػّبر البغاء؛ الاججاع بالبشغ؛كلماث مفخاحيت6 

 .كطيرة غباعاث ؤو ولماث 5 خضوص في وجيىن  اإلاىغىع، خىلها

 .لمت مفخاخُتو ،لمت مفخاخُتو ،لمت مفخاخُتو ،لمت مفخاخُت، ولمت مفخاخُتو

Abstract: 

Prostitution is the most dangerous and most widespread images of 

trafficking in human beings in the world, it is also the most heinous 

crimes being makes Rights Purchasable in the vice market, 

globalization has affected the means of modern technology in the 

spread of these crimes and the scope strikingly increased through the 

exploitation of the perpetrators in the Precipice; and promotion; 

fishing, and this includes the victims of prostitution of young women 

and girls, as well as children, both male and female, so that child 

prostitution is the worst form of sexual exploitation and the effects of 

devastating social and economic infrastructure of communities, as 

well as the statistics indicate that the trade of prostitution divides the 

world in accordance with the economic circumstances to exporting 

and importing regions with different countries belonging to the 

European and request with the presence of the transit countries, like 

the rest of the goods in international trade, which The question of 

legal challenges to face these heinous crimes at the international and 

regional levels  

Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; keywords. 

 ملدمت6

باجذ حغاثم الاججاع بالبشغ جاعق وحؿخلؿب الػمير ؤلاوؿاوي في آلاوهت ألازيرة، 

طلً ؤجها حػخبر شىال مً ؤشياٌ الغق اإلاػاضغ، هما حػض اهتهاوا ضاعزا لحلىق ؤلاوؿان 

اجه ألاؾاؾُت، وحػخبر حغاثم الاججاع بالبشغ ظاهغة صولُت، ال جلخطغ غلى صولت  وخٍغ

، وهي جسخلف في ضىعها وؤهماؾها مً صولت مػُىت، وب هما جمخض لدشمل الػضًض مً الضٌو

بلى ؤزغي، ؾبلا لىظغة الضولت إلافهىم الاججاع بالبشغ ومضي اخترامها لحلىق ؤلاوؿان 

ػاث الجىاثُت الىافظة في هظا اإلاجاٌ.  ووفلا لػاصاتها وجلالُضها، والدشَغ
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وألاؾفاٌ ألغغاع البغاء والاؾخغالٌ  ومً ؤهم ضىع هظه الجغاثم: الاججاع باليؿاء

الجيس ي، بدُث ًمثل البغاء ؤهم وؤزؿغ ضىع الاججاع بالبشغ وؤهثرها اهدشاعا غلى 

مؿخىي الػالم، وهظغا لؤلعباح الطخمت التي جدللها مثل هظه الخجاعة فةن الىثير مً 

شغ وطلً ججاع الؿالح واإلاسضعاث كض هجغوا وشاؾهم ألاضلي واؾدبضلىا به الاججاع بالب

ت ألاعباح.  ليىهه ؤكل مساؾغة باإلغافت بلى اؾخمغاٍع

هظا وكض ؤزغث الػىإلات ووؾاثل الخىىىلىحُا الحضًثت في اهدشاع هظه الجغاثم واحؿاع 

هؿاكها بشيل الفذ لالهدباه مً زالٌ اؾخغالٌ الجىاة لها في ضُض فغاجؿهم والتروٍج 

ألامغ الظي ؤضبذ ًمثل ؤػمت بوؿاهُت لؿلػهم، وهظا جسؿي الحضوص الضولُت بيل ؾهىلت، 

خلُلُت ججػل مً خُاة البشغ ؾلػت في غالم البغاء جضع غلى الجىاة اإلاالًير مً الضوالعاث 

ل حغاثم ؤزغي ال جلل زؿىعة.  في ول غام حؿخسضم بضوعها هإضٌى ومىعص لخمٍى

 ٌ  بن مىغىع الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء ًؿغح بشياال غمُلا خى

الىاكؼ اللاهىوي  إلايافدت هظه الجغاثم غلى الطػُض الضولي وؤلاكلُمي زاضت وؤجها 

ؤضبدذ حشيل ظاهغة زؿيرة ومترامُت ألابػاص جمثل مإؾاة بوؿاهُت هظغا لطىع 

اإلاماعؾاث التي جىتهً آصمُت البشغ اإلاؿخغلين وججػلهم ؾلػت حؿىق وحشتري، ألامغ الظي 

اهىهُت والجهىص اإلابظولت إلايافدت هظه الطىعة ٌؿخىحب الىكىف غىض الخدضًاث الل

 ألاهثر بشاغت لالججاع بالبشغ.

 املبحث ألاول6 الاججار بالبشز في صورة الاسخغالل الجيس ي بالبغاء

مت الاججاع بالبشغ مً الجغاثم اإلاؿخدضزت التي ظهغث مؼ ظهىع الىثير مً  حػخبر حٍغ

وحغاثم ؤلاعهاب، وحغاثم الاججاع في الجغاثم في الػطغ الحضًث، مثل حغاثم الفؿاص، 

ب، والتي ؤضبدذ حشيل ظاهغة غاإلاُت جلىم  ألاؾلحت، وحغاثم اإلاسضعاث بالتروٍج والتهٍغ

، بدُث اؾخغلذ هظه الجماغاث  بها حماغاث بحغامُت مىظمت غبر خضوص الضٌو

لجغاثمها، ؤلاحغامُت الػىإلات والفلغ اإلاخلؼ في الىثير مً الضٌو زاضت الفليرة منها للتروٍج 

غ وجدضًث ؤؾالُبها  واللُام بدشض وافت ؤلامياهاث وآلالُاث التي في ًضها لخؿٍى
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، زاضت مؼ في ظل زىعة الاجطاالث واإلاػلىماث اإلاجؿضة مً زالٌ وؾاثل (1)ؤلاحغامُت

 الخؿىع الخىىىلىجي في غالم الخىاضل.

ػض الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء مً ؤهم ضىع  هظه الجغاثم هظا َو

وؤهثرها بغػا إلاا ًيخج غنها مً آزاع مضمغة غلى الطػُض ؤلاوؿاوي، وغلُه ؾىداٌو 

الخؿغق لها اإلابدث مً زالٌ جلؿمه إلاؿالب، هدىاٌو في ألاٌو ملىماث الاججاع بالبشغ 

لغغع الاؾخغالٌ في البغاء وؤؾبابها، وفي الثاوي لطىع الاججاع بالبشغ في بؾاع البغاء، ؤما 

ث فىسططه لخإزير الػىإلات ووؾاثل الخؿىع الخىىىلىجي في اهدشاع الاججاع بالبشغ الثال

 بغغع الاؾخغالٌ في البغاء.

 املطلب ألاول6 ملوماث حزائم الاججار بالبشز لغزض الاسخغالل في البغاء6

ؤضبذ اإلاجخمؼ الضولي في آلاوهت ألازيرة ٌػاوي مً جؼاًض الاججاع بالبشغ، وبساضت 

ؾفاٌ، فبػض اجهُاع الضٌو الشُىغُت ووحىص الػضًض مً الضٌو التي حػاوي اليؿاء وألا 

مت  الفلغ والاغؿغاباث الضازلُت وغضم الاؾخلغاع، ألامغ الظي ؾهل لػطاباث الجٍغ

م  ازخؿافهم ؤو الاخخُاٌ  اإلاىظمت غبر الىؾىُت اؾخغالٌ الطحاًا في هظه الضٌو غً ؾٍغ

إحي غلى عؤؾها الاؾخغالٌ الجيس ي ، بغغع اؾخغاللهم في ؤوشؿت (2)غليهم غير مشغوغت ٍو

في ؤغماٌ البغاء، وهى ما ٌؿخضعي جؿغكىا إلالىماث حغاثم الاججاع بالبشغ  لغغع 

الاؾخغالٌ في البغاء وؤؾبابها مً زالٌ الػغع لخػٍغف حغاثم الاججاع بالبشغ لغغع 

 الاؾخغالٌ في البغاء ، زم بُان غىاضغها وؤؾغافها، وؤزيرا ؤؾبابها.

ف حزائم الاججار بالبشز لغزض الاسخغالل في البغاء6  أوال6 حعٍز

ًدؿم مفهىم الاججاع بالبشغ بالحضازت في اإلاجاٌ الجىاجي، وغلُه ؾىػغع لخػٍغف 

ا وفلهُا  الاججاع في البشغ  لغغع الاؾخغالٌ في البغاء مً زالٌ ؤلاشاعة بلى الخػٍغف لغٍى

 وكاهىهُا.

                                                           
بالبشغ، الؿبػت ألاولى، اإلاغهؼ اللىمي لئلضضاعاث ص/مدمض الشىاوي، بؾتراجُجُت ميافدت حغاثم الاججاع  (1) 

 .4، ص2014اللاهىهُت، اللاهغة، مطغ، 

ص/ اًىاؽ مدمض البهجي، حغاثم الاججاع بالبشغ، الؿبػت ألاولى، اإلاغهؼ اللىمي لئلضضاعاث اللاهىهُت، اللاهغة، (2) 

 .26، ص2013مطغ، 
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 أ/ الخعٍزف اللغوي6

ىم الاججاع بالبشغ  لغغع الاؾخغالٌ في البغاء بلى مجمىغت مً الطىع ٌشير مفه

ؤلاحغامُت، هظهغ منها الاؾخغالٌ الجيس ي والاؾتركاق، والضغاعة، وحػغف الخجاعة 

لطض بها"جللُب اإلااٌ بغغع الغبذ" وهي خغفت الخاحغ،  بإجها:"مماعؾت البُؼ والشغاء"، ٍو

غلى مباصلت الؿلؼ بهضف الغبذ، فالخجاعة هى مؼاولت وبالخالي ًلخطغ اإلاػجى اللغىي للخجاعة 

لت البُؼ والشغاء، وؤما البشغ، فُلطض  ؤغماٌ الخجاعة  بخلضًم الؿلؼ بلى الغير بملابل بؿٍغ

،ؤما البغاء فُػغف في كامىؽ اإلاعجم الىؾُـ (1)بها ؤلاوؿان طهغا ؤو ؤهثى، واخضا ؤو حمػا

 ملطىصه الضغاعة، وهى الفؿاص والؼها.للغت الػغبُت اإلاػاضغ بإجها مً مطضع بغى و 

 ب/ الخعٍزف الفلهي6

مت الاججاع بالبشغ بإجها غملُت هلل ؤو  طهب حاهب مً الفله اللاهىوي بلى حػٍغف حٍغ

م الخؿف ؤو التهضًض ؤو ؤلاهغاه ؤو الخضاع ؤو الاخخُاٌ،  بًىاء ؤو جىظُف شخظ، غً ؾٍغ

 .(2)ؾخغالٌ الجيس ي، ؤو الضغاعةبهضف اؾخغالله في وشاؽ غير كاهىوي وؤهم ضىعه الا 

في خين طهب حاهب آزغ مً الفله اللاهىوي بلى حػٍغف الاججاع بالبشغ لغغع 

ت ـ بهضف  الاؾخغالٌ في البغاء بإهه: فػل ًلؼ غلى ؤلاوؿان ـ مً زالٌ ؤي وؾُلت كؿٍغ

 اؾخغالله ماصًا وجدلُم الغبذ مىه، فاالججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء ًمىً

م وؾاثل  م ؤي فػل ًاصي بلى اؾخغالٌ ؤلاوؿان بضون عغاه غً ؾٍغ ؤن ًلؼ غً ؾٍغ

م الخضاع والحُلت بغُت اؾخغالله هؿلػت  ه واإلهغاه اإلااصي ؤو اإلاػىىي ؤو غً ؾٍغ كؿٍغ

ػض هظا الخػٍغف في هظغها ألاعجح وألاكغب إلاضلٌى الاججاع بالبشغ (3)والغبذ مً وعائها ، َو

 البغاء بطىعه اإلاػاضغة.في ضىعة الاؾخغالٌ في 

 ج/ الخعٍزف اللاهووي6

فاث كاهىهُت لجغاثم الاججاع بالبشغ غمىما، والتي ججػل مً  للض وعصث غضة حػٍغ
                                                           

 .06-05ص/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، ص (1) 

فها وؤؾبابها وضىعها والُاث ميافدتها، اإلاىكؼ (2) مت الاججاع بالبشغ: حػٍغ ص/ ضبري مدمض زلُل زيري، حٍغ

ش:  الغؾمي للضهخىع ضبري مدمض زلُل زيري، جم  .10/03/2018الضزٌى بلُه بخاٍع

 https//drsabrikhalil.wordpress.com 

 .07/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، صص  (3)
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ؤهم ضىعها الاؾخغالٌ الجيس ي والضغاعة، والتربذ مً وعاء اؾخغالٌ صغاعة الغير ؤو ؾاثغ 

لـ اعوبا، والاجفاكُت ؤشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي، بدُث وعص هظا اإلاضلٌى في اجفاكُت مج

مت اإلاىظمت غبر الحضوص الىؾىُت، واللاهىن الىمىطجي إلايافدت  الػغبُت إلايافدت الجٍغ

الاججاع باألشخاص، غير ؤن الخػٍغف الظي حاء به بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع 

مت  باألشخاص وزاضت اليؿاء وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

، حاء شامال إلاػجى الاججاع بالبشغ غمىما، ومدضصا 2000اإلاىظمت غبر الىؾىُت لػام 

 إلاضلٌى الاؾخغالٌ في البغاء مً زالٌ الىظ غلى هظه الطىعة هإهم ضىع الاججاع.

وكض غغف بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع باألشخاص وزاضت اليؿاء 

مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت لػام وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلاي افدت الجٍغ

الاججاع بالبشغ في اإلااصة الثالثت فلغة )ؤ( بإهه: "ججىُض ؤشخاص ؤو هللهم ؤو جىلُلهم  2000

ؤو بًىاءهم ؤو اؾخلبالهم بىاؾؿت التهضًض باللىة ؤو اؾخػمالها ؤو غير طلً مً ؤشياٌ 

ؿلؿت ؤو اؾخغالٌ خالت اللؿغ ؤو الازخؿاف ؤو الاخخُاٌ ؤو الخضاع ؤو اؾخغالٌ ال

اؾخػػاف ؤو بةغؿاء ؤو جللي مبالغ مالُت ؤو مؼاًا لىُل مىافلت شخظ له ؾُؿغة غلى 

شمل الاؾخغالٌ هدض ؤصوى، اؾخغالٌ صغاعة الغير ؤو  شخظ آزغ لغغع الاؾخغالٌ، َو

ؾاثغ ؤشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي، ؤو السخغة ؤو الخضمت كؿغا ؤو الاؾتركاق ؤو اإلاماعؾاث 

 .(1)بالغق ؤو الاؾخػباص ؤو هؼع ألاغػاء" الشبُت

، هما ٌشيل  فهظا الخػٍغف ٌشيل ؤؾاؽ اإلاىغىع الغثِس ي الظي ًدىاوله البروجىوٌى

ت ؤزغي في اإلاػاهضة الؾُما في مجاٌ الاؾخغالٌ في  ؤؾاؽ الخػاون الضولي وغىاضغ حىهٍغ

م ؤفػاٌ حىاثُت: فيل  الضٌو ألاؾغاف في البغاء، ومً ؤبغػ جلً الػىاضغ الالتزام بخجٍغ

م الاججاع، بما بطفخه حغما مىفغصا وبما في بؾاع مجمىغت مً  البروجىوٌى ملؼمت بخجٍغ

 .(2)الجغاثم حشمل غلى ألاكل وامل هؿاق الؿلىن اإلاشمٌى بالخػٍغف

                                                           
اإلااصة الثالثت فلغة )ؤ( مً بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع في ألاشخاص، الؾُما اليؿاء عاحؼ   (1)

مت اإلاىظمت غبر الحضوص الىؾىُت.  وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت الامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

عي لخىفُظ بىعوجيٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع باألشخاص، وبساضت ا  (2)  ليؿاء وألاؾفاٌ، عاحؼ الضلُل الدشَغ

مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت، مػمً في: ص/ مدمض ًخى مؿغ، ومجمىغت  اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

= 



  فساع هشام
 

   

 ثاهيا6 عىاصز الاججار بالبشز لغزض الاسخغالل في البغاء6

ف الظي وعص باإلااصة بن الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء وف لا للخػٍغ

الثالثت فلغة )ؤ( مً بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع باألشخاص وزاضت اليؿاء 

مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت ًخإلف  وألاؾفاٌ، اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

ٍف، مً زالزت غىاضغ ؤؾاس ي، ول واخض منها ًجب ؤن ٌؿخمض مً كاثمت وعصث في الخػغ 

فىفلا للخػٍغف الىاعص في اإلااصة الثالثت مً البروجىوٌى ًخيىن "الاججاع باألشخاص" مً 

 (1)الػىاضغ الخالُت:

 اإلاخمثل في ججىُض ؤشخاص ؤو هللهم ؤو جىلُلهم ؤو بًىائهم ؤو اؾخلبالهم.أ/ الفعل6 

اللؿغ اإلاخمثلت في التهضًض باللىة ؤو اؾخػمالها ؤو غير طلً مً ؤشياٌ ب/ الوسيلت6 

ؤو الازخؿاف ؤو الاخخُاٌ ؤو الخضاع ؤو اؾخغالٌ الؿلؿت ؤو خالت اؾخػػاف، ؤو اغخضاء 

 ؤو جللي مبالغ مالُت ؤو مؼاًا لىُل مىافلت شخظ له ؾُؿغة غلى شخظ آزغ.

الظي ٌشمل هدض ؤصوى اؾخغالٌ صغاعة الغير ؤو ؾاثغ  ج/ الغزض مً الاسخغالل6

 ؿغا، ؤو ختى بغغا ؤصحابها.ؤشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي ؾىاء واهذ ك

مت الاججار في البشز لغزض الاسخغالل في البغاء6  ثالثا6 أطزاف حٍز

ًفترع الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء جىافغ زالزت ؤؾغاف هي الؿلػت 

 وهى ؤلاوؿان، والىؾُـ وهى الخاحغ، والؿىق:

مت الاججاع باأ/ السلعت )إلاوسان(6  لبشغ الصخظ الظي ًخم حشمل الؿلػت في حٍغ

ججىُضه ؤو هلله ؤو جىلله ؤو بًىائه ؤو اؾخلباله مً بلض بلى بلض مً ؤحل اؾخغالله، 

خمثل  ؿخىي في طلً ؤن ًيىن اؾخغالله ؾىغُا وازخُاعا مىه ؤو كؿغا وهغها غىه، ٍو َو

 هظا ؤلاهغاه في اؾخػماٌ اللىة ؤو التهضًض بها ؤو الىطب ؤو الاخخُاٌ وغير طلً مما ًضزل

م اؾخغالله في مماعؾت  خم اؾخغالٌ الؿلػت ؤو الصخظ غً ؾٍغ قي هظا الطضص، ٍو

البغاء والاؾخغالٌ الجيس ي، وجغجىؼ  الؿلػت بطىعة صاثمت في فئاث اإلاجخمؼ ألاهثر غػفا 

=                                                           

مً الخبراء اإلاخسططين، الجهىص الضولُت في ميافدت الاججاع بالبشغ،  مغهؼ الضعاؾاث والبدىر، حامػت هاًف 

اع، اإلاملىت ا  .276، ص2010لػغبُت الؿػىصًت، الػغبُت للػلىم ألامىُت، الٍغ

 .278-277اإلاغحؼ هفؿه، ص(1) 



 (كاهوهيت وجحدًاث....إوساهيت مأساة) البغاء في الاسخغالل لغزض بالبشز الاججار

 

   

مت غىض جىافغ الظغوف الاحخماغُت  وهم غالبا اليؿاء وألاؾفاٌ، وجؼصاص هظه الجٍغ

 .(1)لػىامل اإلاازغة فيهاوالاكخطاصًت والؿُاؾُت، ووافت ا

ًلطض به طلً الصخظ ؤو الجماغاث ؤو الػطاباث ب/ الخاحز )الوسيط(6 

ؤلاحغامُت اإلاىظمت التي جباشغ غملُت هلل وجىلُل ألاشخاص الطحاًا مً ؤوؾاجهم غلى 

البلض اإلاؿخىعص لهم، وجلىم بشاون هظه الخجاعة، مؼ ألازظ في الاغخباع ؤن بغوجىوٌى مىؼ 

مت اإلاىظمت ؤشاع في وكمؼ  الاججاع في البشغ اإلاىمل الجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

ماصجه الغابػت غلى ؤهه "ال حؿغي ؤخام هظا البروجىوٌى بال غلى الاججاع غير الىؾجي )ؤي 

الضولي( في البشغ الظي ًلىم به حماغاث بحغامُت مىظمت صون الحالث الفغصًت 

 .(2)الػاعغت

ػجي طلً ؤه ه جسغج الحالث الفغصًت والػاعغت في الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ َو

في البغاء مً هؿاق الىضف ؤغاله، والىؾُـ لِـ مجغص شخظ ؾبُعي، بل هى مشغوع 

ب الشبه مً  مىظم مدترف مثل الخجاعة، فهى مشغوع اكخطاصي مخيامل البيُان كٍغ

ؤلاحغامُت التي جلىم بهظه  اإلاشغوغاث الاكخطاصًت مخػضصة الجيؿُاث، بط بن الشبىت

الخجاعة جخيىن في الغالب مً وؾؿاء ًخسظون مً الضٌو الػاعغت لهظه الؿلػت مغهؼا 

لهم، زم ًخم الػبىع مً بلض اإلايشإ بلى البلض اإلاػُف الظي ًىحض فُه وؾؿاء آزغون 

 ، وجىػَػها في مجاٌ الاؾخغالٌ في البغاء.(3)ًلىمىن بمهمت اؾخالم هظه الؿلؼ

مت الاججاع بالبشغ باهخلاٌ الطحاًا مً مىؾنهم ألاضلي بلى  ق6ج/ السو  جخػلم حٍغ

بلض آزغ ؤو غضة بالص ؤزغي، وطلً مً ؤحل اؾخغاللهم، وغلى هظا ًيىن الىلل مباشغة 

بين الضولت الػاعغت والضولت اإلاؿخىعصة، وكض ًيىن بين هاالء البلضًً بلض غبىع ؤو 

مت الاججاع ب البشغ بين غضة صٌو )غغع، ؾلب، مػبر(ن ججمؼ، وغلى طلً جغجىب حٍغ

 . (4)وحػض هظه الضٌو خللاث مغجبؿت ببػػها البػؼ لخػمً هجاح هظه الخجاعة

                                                           
 .31ص/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، ص (1) 

عاحؼ اإلااصة الغابػت مً بغوجىوٌى مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاع في ألاشخاص، الؾُما اليؿاء وألاؾفاٌ، اإلاىمل  (2)

مت اإلاىظمت غبر ا  لحضوص الىؾىُت.الجفاكُت الامم اإلاخدضة إلايافدت الجٍغ

 .33-32ص/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، ص (3) 

 .33اإلاغحؼ هفؿه، ص(4) 



  فساع هشام
 

   

 املطلب الثاوي6 صور الاججار بالبشز في إطار البغاء

ٌػض الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء  مً ؤهم وؤزؿغ ضىع الاججاع بالبشغ 

لػالم إلاا جدلله مً زغوة ضخمت وكلت زؿىعتها، وحػمير الؿلػت وألاهثر اهدشاعا في صٌو ا

مت، ومً ؤهم ألاشخاص  لت مما ًللل مً جيلفت الجٍغ اإلاؿتهضفت، اإلاؿخسضمت لفترة ؾٍى

، الفخُاث، والؿُضاث، هما ًإزظ الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ ألاؾفاٌ )بهار وطوىع(

ؾخغالٌ الجيس ي اإلاباشغ بالبغاء، والاؾخغالٌ في البغاء بضوعه ضىعا مسخلفت جتراوح بين الا 

 الجيس ي الخجاعي لؤلؾفاٌ، والؼواج الؿُاحي هشيل لالؾخغالٌ في البغاء. 

 أوال6 الاسخغالل الجيس ي املباشز بالبغاء

ٌػض الاؾخغالٌ الجيس ي اإلاباشغ بالبغاء واخض مً الخجاعاث الطخمت في الػالم 

وهظغا لؤلعباح الطخمت التي جدللها مثل هظه ، (1)بجاهب ججاعة اإلاسضعاث والؿالح

الخجاعة فةن الىثير مً ججاع الؿالح واإلاسضعاث كض هجغوا وشاؾهم ألاضلي واؾدبضلىا به 

الاججاع بالبشغ لغغع اؾخغاللهم مباشغة في البغاء وطلً ليىهه ؤكل مساؾغة باإلغافت 

ت ألاعباح.  بلى اؾخمغاٍع

ى، فالبػؼ ٌػخبر البغاء ببؿاؾت بُؼ الخضماث والبغاء له غضة مػاوي غلى هظا الىد

الجيؿُت، بضون بشاعة بلى الخمُيز بين البغاء اللؿغي و البغاء الؿىعي، وهىان مً ٌػغفه 

 .(2)بإهه اؾخسضام الجؿم بعغاء لشهىاث الغير مباشغة هظير احغ وبغير جمُيز

ألاشخاص واؾخغالٌ والجضًغ بالظهغ هاهىا ؤن الاجفاكُت الضولُت إلايافدت الاججاع في 

صغاعة الغير ، والتي اغخمضث وغغغذ للخىكُؼ والخطضًم والاهػمام بمىحب كغاع 

والتي صزلذ خيز الىفاط  1949صٌؿمبر  02( ًىم 4-)ص 317الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة 

جىظ ضغاخت غلى مػاكبت الاؾخغالٌ اإلاباشغ في البغاء مً زالٌ  1951ًىلُه  25في 

ألاولى غلى مىافلت ؤؾغاف الاجفاكُت غلى مػاكبت ؤي شخظ ًلىم بلطض  هطها في اإلااصة

بشباع شهىاث الغير بخلضًم ؤو جغغُب ؤو خمل ؤي شخظ ألغغاع الضغاعة ولى وان طلً 

                                                           
ش   (1) ؤ/غفغان خبِب، البغاء ججاعة غاإلاُت غير مشغوغت لىنها ضخمت، ملاٌ ميشىع غلى مىكؼ حؿػت بخاٍع

ش01/05/2016  .WWW .TS3a.com. 17/03/2018، جم الضزٌى بلُه بخاٍع

 .107اإلاغحؼ الؿابم، ص ص/مدمض الشىاوي، (2) 



 (كاهوهيت وجحدًاث....إوساهيت مأساة) البغاء في الاسخغالل لغزض بالبشز الاججار

 

   

بمىافلت الصخظ اإلاظوىع، ؤو اللُام باؾخغالٌ صغاعة شخظ آزغ ولى وان طلً 

 .(1)بمىافلت هظا الصخظ آلازغ

ججاعة البغاء جلؿم الػالم، وفلا للظغوف الاكخطاصًت  وجضٌ ؤلاخطاثُاث غلى ؤن

ذ(:  بلى مىاؾم مطضعة ومىاؾـم مؿخىعصة له، وصٌو غبىع )جغاهٍؼ

ًالخظ ؤن الضٌو اإلاطضعة للبغاء هي الضٌو التي حػاوي مً أ/الدول املصدرة للبغاء6 

خلغاع الحغوب وألاػماث الؿُاؾُت والاكخطاصًت والخفىً الاكخطاصي والفلغ، فػضم الاؾ

الؿُاس ي والاكخطاصي ٌػض مً ؤهم غىامل ؾغص اإلاىاؾىين هدى الخاعج، خُث ًماعؽ 

بػػهم ؤوشؿت مشغوغت، بِىما جماعؽ ألاغلبُت ؤوشؿت غير مشغوغت بدثا غً الىؿب 

مىً اللٌى ؤن اإلاىاؾم اإلاطضعة جغجىؼ في حىىب  ؼ والخغوج مً ؤػماتهم اإلاخخالُت، ٍو الؿَغ

يا ٌو الاجداص الؿىفُاحشغق آؾُا، وحىىب آؾُا، وص ي الؿابم، وشغق ؤوعوبا، وؤمٍغ

لُاالا ،ي، وبفٍغ  .(2) جُيُت والياٍع

حشمل الضٌو اإلاخلضمت اكخطاصًا والتي جخمخؼ بلضع  ب/الدول املسخوردة للبغاء6

غاٌ مً الاؾخلغاع الاكخطاصي والؿُاس ي، فهي صٌو ملجا لهاالء ألاشخاص بدثا غً 

ؼ والاؾخلغاع بغؼ الىظغ غً آلازاع الخؿيرة التي كض جلحم بهم مً حغاء  الىؿب الؿَغ

مماعؾت هظا الىىع مً اليشاؽ، ومً ؤمثلت الضٌو اإلاؿخىعصة صٌو غغب ؤوعوبا والىالًاث 

ىُت  .(3)اإلاخدضة ألامٍغ

مً الضٌو اإلاطضعة بلى  جدخاج خغهت ججاعة ألاشخاصج/دول العبور )التراهيذ(6 

اضت في خالت بػض اإلاؿافت بُنها بلى وحىص صٌو الضٌو اإلاؿخىعصة في بػؼ ألاخىاٌ وبس

ذ جيىن خللت الىضل بُنها، مثل طلً الهىض واإلاىؿًُ، فخجاعة ألاشخاص  غبىع ؤو جغاهٍؼ

مً الضٌو اإلاطضعة غلى اإلاؿخىعصة جخم وفلا الججاه ومؿاع مياوي مػين وال جترن إلادؼ 

ؾخيراص ؤشبه باإلااؾؿاث الطضفت، فالخىظُماث ؤلاحغامُت التي جخىلى غملُت الخطضًغ والا 

                                                           
الاجفاكُت الضولُت إلايافدت الاججاع في ألاشخاص واؾخغالٌ صغاعة الغير التي اغخمضث  عاحؼ اإلااصة الاولى مً (1) 

صٌؿمبر  02( ًىم 4-)ص 317وغغغذ للخىكُؼ والخطضًم والاهػمام بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة 

 ًىلُه . 25والتي صزلذ خيز الىفاط في  1949

 .108-107ص/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، ص (2) 

 .110اإلاغحؼ هفؿه، ص(3) 



  فساع هشام
 

   

واإلايشأث صولُت اليشاؽ التي ًيىن لها ؤهثر مً فغع في غضة صٌو جبضؤ مً صٌو الخطضًغ، 

خُث جلىم بخدضًض الجم وغاث اإلاػضة للخطضًغ مً ؤحل مماعؾت البغاء وبخجهيز 

الخإشيراث ووزاثم الؿفغ اؾخػضاصا الهخلالهم الى صٌو الاؾخيراص غبر صٌو التراهٍؼذ 

ول مجمىغت وبدؿب الضٌو اإلاؿتهضفت، وبمجغص وضٌى هاالء ألاشخاص بلى بدؿب 

صٌو الاؾخيراص جخىالهم جىظُماث بحغامُت ؤزغي، جابػت ؤو مؿخللت غً ألاولى، حػمل غلى 

جىػَػهم غلى ؤماهً اليشاؽ اإلاسخلفت، مؼ بعهاكهم بالػماهاث التي جىفل لهظه 

 .(1)اعؾت هظه الخجاعةالخىظُماث الحطٌى غلى ألاعباح الىاججت غً مم

 ثاهيا6 الاسخغالل الجيس ي الخجاري لألطفال6 

ًلطض باالؾخغالٌ الجيس ي لؤلؾفاٌ ول اجطاٌ حيس ي بين ؾفل وشخظ بالغ مً 

ػغف (2)ؤحل بعغاء عغباث حيؿُت غىض ألازير مؿخسضما اللىة والؿُؿغة غلُه ، َو

ؾىه الثامىت غشغة ما الؿفل خؿب اجفاكُت خلىق الؿفل بإهه ول بوؿان لم ًخجاوػ 

 (3)لم جدضص اللىاهين الىؾىُت ؾىا ؤضغغ للغشض.

ت للماجمغ الػالمي الثاوي إلاىاهػت و  كض ؤظهغث الضعاؾاث الاحخماغُت الخدػيًر

الظي غلض في ًىوىهاما بالُابان زالٌ اإلاضة مً  ،الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي لؤلؾفاٌ

ىوؿُف في جىظُمه بلى حاهب الحملت ، والظي حشاعن ال2007ُصٌؿمبر غام  20بلى  17

الضولُت لللػاء غلى صغاعة ألاؾفاٌ واؾخسضامهم في ألاغماٌ ؤلاباخُت واإلاخاحغة بهم 

 ؛"بًىباث" وجإلف اإلاىظماث غير الحيىمُت لضغم اجفاكُت خلىق الؿفل وخيىمت الُابان

ت مضي الحاحت غلى خماًت ألاؾفا ٌ ضحاًا الاؾخغالٌ زالٌ هظه ألاغماٌ الخدػيًر

الجيس ي الخجاعي، وهظلً جللُظ الؿلب فُما بين غمالء الاؾخغالٌ، وغالبُتهم مً 

 .(4)الظوىع 

م مباشغ مً زالٌ بحباع ؤو  يىن الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي لؤلؾفاٌ بما بؿٍغ ٍو

بهغاه ألاؾفاٌ غلى مماعؾت الجيـ بىاؾؿت شخظ بالغ ؤو مىظمت او مجمىغت ملابل 
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ؤو ؤي ميافإة ؤو ؤي ضىعة ؤزغي مً ضىع الضزل، وهى ما ًمثل هىغا مً صزل ماصي 

الػبىصًت الحضًثت ؤو الػىصة بلى هظام الغق مغة ؤزغي، خُث ًخدٌى هاالء ألاؾفاٌ بلى 

م ما  ،(1)مجغص ؾلػت جباع في ؾىق الضغاعة والبغاء لت الثاهُت فهي غً ؾٍغ ؤما الؿٍغ

 ؾفاٌ.ًطؿلح غلُه الؿُاخت إلاماعؾت الجيـ مؼ ألا 

هظا وكض ؤضبذ الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي لؤلؾفاٌ ًخجؿض بشيل حلي في ظاهغة 

ما ٌؿمى بؿُاخت حيـ ألاؾفاٌ، هظه الظاهغة التي ؤضبدذ مً ؤهم ؤشياٌ 

الاؾخغالٌ، بدُث ؤضبذ هظا ألامغ ًازغ غلى مالًين ألاؾفاٌ ول غام وفي ول اللاعاث، بط 

ٌو ؤزغي بهضف مماعؾت الجيـ الخجاعي مؼ ؾفل ؤن الظًً ٌؿافغون مً بالصهم غلى ص

مت غػف جؿبُم اللىاهين،  ضغم هظه الجٍغ مت ؾُاخت حيـ ألاؾفاٌ، ٍو ًغجىبىن حٍغ

 وشبىت اإلاػلىماث ؤلالىتروهُت وؾهىلت الخىلل والفلغ.

وهدُجت الؾخفداٌ ظاهغة ؾُاخت حيـ ألاؾفاٌ فةن اإلاىظماث الحيىمُت وضىاغت 

ث في مىاحهت هظا اإلاىغىع، اوػلض اإلااجمغ الػالمي الخاص الؿُاخت والحيىماث كض بضؤ

 2001وفي ًىوىهاما غام  1996بميافدت الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي في ؾخىههىلم غام 

بهضف حلب الاهدباه الضولي لهظا اإلاىغىع، وكض شيلذ مىظمت الؿُاخت الػاإلاُت لجىت 

اصة غاإلاُت في غمل إلايافدت الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي، هما وان في ال ؿىىاث ألازيرة ٍػ

 .(2)مالخلت حغاثم ؾُاخت ألاؾفاٌ الجيؿُت

هظا وحشير ؤلاخطاثُاث بلى ؤعكام مغغبت بسطىص الاؾخغالٌ الجيس ي الخجاعي 

لؤلؾفاٌ ًطل الغكم فيها بلى مالًين ألاؾفاٌ الظًً ػج بهم في مماعؾت البغاء الؾُما في 

ل وجاًالهض والفُلُبين والهىض، التي جمثل ؤهثر الضٌو التي ًخػغع فيها ألاؾفاٌ إلاثل  البراٍػ

 هظه اإلاماعؾاث.

 كشكل لالسخغالل في البغاء ثالثا6 الزواج السياحي

ًضزل الؼواج الؿُاحي غمً حغاثم الاججاع بالبشغ وفي الباب اإلاخػلم باالؾخغالٌ 

عة حضًضة، في البغاء، ولى ؤن هظا الؿغح غير حضًض بال ؤن خضازخه جبضو مً ظهىعه بطى 
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بىاء غلى مػؿُاث الػطغ الحاغغ مً جىىع ؤغغاع الىاؽ في الؿفغ، وما اؾخجض له مً 

 الىؾاثل الحضًثت التي كغبذ اإلاؿافاث فإضبدذ الؿُاخت غغغا باعػا لىثير مً الىاؽ.

ػض ػواج اللاضغاث والؼواج الؿُاحي هىغا مً الاؾخغالٌ الجيس ي لللاضغاث،  هظا َو

الاججاع بالبشغ، وجخسظ بػؼ الشبياث اإلاىظمت صوع الؿماؾغة في هظا وهى ًضزل في صاثغة 

اث ملابل  اإلاجاٌ مً زالٌ اؾخغالٌ فلغ وخاحاث بػؼ ألاؾغ الػػُفت وجلضًم مغٍغ

اء ًيىهىن غاصة مً حيؿُاث ؤزغي بملابل ماصي، ومما  جؼوٍج ابىتهم )الؿلػت( بغحاٌ ؤزٍغ

ض مً زؿىعة هظه اإلاماعؾت التي حشيل اججاع  ا بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء، ؤجها ًٍؼ

طػب فُه الخػغف غلى غىطغ  جخم في بؾاع غلض ػواج ًبضو مىخمل ألاعوان والشغوؽ، ٍو

ت، ومً زم جبضو ضػىبت الخػامل مػه  .(1)الىُت والاؾخمغاٍع

ض حجم اإلاشيلت في بػؼ البلضان ؤلاؾالمُت هى ما هى شاجؼ مً مفاهُم  ومما ًٍؼ

، ألامغ الظي صغا (2)ذ الؼواج في ؾً ضغيرة جطل بلى غشغ ؾىىاثزاؾئت جبُذ للبي

هاشؿي خلىق ؤلاوؿان بلى الخطضي إلاثل هظه اإلافاهُم الخاؾئت وبغالن الحغب غلى 

 الؼواج اإلابىغ.

املطلب الثالث6 جأثير العوملت ووسائل الخطور الخكىولوجي في اهدشار الاججار 

 بالبشز لغزض البغاء

واإلاازغاث في حؿهُل اهدشاع الاججاع بالبشغ لغغع البغاء  مخػضصة، هما بن الىؾاثل 

ؼ وؾىء اؾخسضام  ؤن ؤؾبابها غضًضة جتراوح بين الفلغ والحاحت وجدلُم الغبذ الؿَغ

الخإشيراث وغضم الىعي وكلت الخبرة الثلافُت لبػؼ ألافغاص، غير ؤهه بالغحىع للمازغاث 

الجغاثم بشيل عهُب فةهىا هجض الػىإلات ووؾاثل والىؾاثل التي ؤؾهمذ في اهدشاع هظه 

 الاجطاٌ الخىىىلىجي غلى عؤؾها، بدُث ؤضبدذ هظه الجغام مغجبت اعجباؾا وحىصًا بها.

 أوال6 العوملت6

 ، حػجى الػىإلات بةػالت الحضوص الجغغافُت والاكخطاصًت والػلمُت واإلاػغفُت بين الضٌو

ع الىظام الغؤؾمالي الػالمي، وفيها جظوب وكض غغفها البػؼ بإجها مغخلت مً مغاخل جؿى 
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الشاون الؿُاؾُت والاكخطاصًت والثلافُت والؿلىهُت للضٌو اللىمُت في اججاه غام 

 .(1)الهفخاح الضٌو غلى بػػها لُيىن ما ٌؿمى غالم بال خضوص

وكض اؾخغلذ الػطاباث ؤلاحغامُت جلً الػىإلات وخالت الفىض ى وخطض مئاث 

اث في الجغاثم اإلاسخلفت، وغلى عؤؾها الاججاع بالبش لغغع الاؾخغالٌ اإلالُاعاث مً الضوالع 

في البغاء، والتي ؤضحذ الػىإلات غامال هبيرا في خضوثها بفػل مضازالتها والتي بؿؿذ 

مت مدغعة جماما والؿلؼ والخضماث بضون  هفىطها اإلااصي غلى البشغ، وؤضبدذ الجٍغ

صت واللىاهين التي جىظم ؾلىن البشغ، ومؼ كُىص ومخجاوػة في حػامالتها ألاغغاف واإلابا

اهضماج الػىإلات مؼ الثىعة الغهُبت في غالم الاجطاالث واإلاػلىماث فلض اػصهغث ججاعة 

اإلاسضعاث بين مىاؾم ؤلاهخاج ومىاؾم الاؾتهالن، هما ؾمدذ باهدشاع ججاعة الغكُم 

 .(2)وهلل اليؿاء وألاؾفاٌ بين الضٌو اإلاسخلفت الؾخغاللهم في الضغاعة

اهض ألا غالكت البغاء اإلاماعؽ  وحىصفىن واإلاىظماث غير الحيىمُت و صمُىن اإلاػغ اوٍو

في بؾاع الاججاع بالبشغ مؼ وؾاثل الػىإلات واؾخغاللها بشيل ؾل،ي في اإلاجاٌ ؤلاحغامي، 

وكض ؤؾهمذ الؿهىلت اإلاخاخت بفػل الػىإلات في اهدشاع الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في 

 البغاء.

ضًت بإن الىثير مً ألاعباح التي جججى مً وكض ؤظه غث صعاؾت ؤحغتها الحيىمت الؿٍى

ً بالبشغ، وجلضع مىظمت الهجغة  ججاعة البغاء الضولُت جظهب مباشغة بلى حُىب اإلاخاحٍغ

الضولُت بإهه ًخم بُؼ خىالي زمؿماثت ؤلف امغؤة ول غام بلى ؤؾىاق البغاء اإلادلُت في 

ؤلف شخظ ًخم الاججاع بهم  800ؤلف بلى  600الـؤوعوبا، وحشيل اليؿاء مً مجمل 

ا، غبر الحضوص الضولُت وؿبت  باإلااثت، وجلؼ  50باإلائت فُما ٌشيل ألاؾفاٌ وؿبت  70ؾىٍى

ؿت لخجاعة الجيـ  .(3)غالبُت هاالء اليؿاء والفخُاث فَغ

 ثاهيا6 وسائل الاجصال الخكىولوحيت6

ؿخغلها البػؼ في ألاغماٌ ػخبر الاهترهِذ ؤصاة ووؾُلت حضًضة وباجذ حُضة، ٌح
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البدثُت وجباصٌ اإلاػلىماث والثلافاث بين ؾيان اإلاػمىعة، هما ٌؿخغلها البػؼ آلازغ في 

، ومً بُنها الاججاع بالبشغ لغغع البغاء، وال جلخطغ غىض (1)ألاغغاع ؤلاباخُت وؤلاحغامُت

 هظا الحض فلـ بل وحؿخػمل لطُض الفغاجـ، والتروٍج ؤًػا لخجاعة الجيـ.

هظا وال ًلخطغ ألامغ غلى اليؿاء البالغاث بل ًؿاٌ ألامغ ختى ألاؾفاٌ )طوىع وبهار( 

وطلً ليىن غالكت الؿفل باالهترهِذ كُاؾا بىباع الؿً جبضو ؤهثر فاغلُت هظغا إلالياث 

الؿفل الخاضت في اؾدُػاب الجضًض، وكض وشغث هخاثج بدث جؿبُلي غلى مجمىغت مً 

ؾىت، وكض عضضث 14بلى  10ٍؿاهُا جتراوح ؤغماعهم مً ألاؾفاٌ )ؾبػىن ؾفال( في بغ 

 60باإلااثت مً جلً الفئت جفخذ اإلاىاكؼ الجيؿُت وؤلاباخُت غمضا، وؤن  25الضعاؾت ؤن 

باإلااثت ؤؾلػذ غليها الكخدامها الشاشت ؤزىاء مخابػت الؿفل أللػابه غلى الشاشت، وجغحؼ 

ام غالم ؤلاباخُت ومدضوصًت زلافت ؤهمُت جلً الضعاؾت بلى الػالكت اإلاباشغة بين اكخد

 .(2)الؿفل، التي كض جاهله ألن ًيىن ضُضا ؾهال فُما بػض في مجاٌ الاؾخغالٌ الجيس ي

خم اؾخػماٌ الاهترهِذ في الاججاع بالبشغ لغغع البغاء مً زالٌ ؾغكت ؤو حغُير ؤو  ٍو

دباه خظف اإلاػلىماث، وؾغح مػلىماث غير صحُدت ومنها ما ًخػلم بجظب ولفذ الاه

، باإلغافت بلى اؾخػماٌ الترغُب (3)لئلباخُت، وزغق اإلاػؿُاث الصخطُت للحاؾىب

والابتزاػ والتهضًض ؤخُاها مً احل ضُض الفغاجـ واؾخغاللهم في الاججاع بالبشغ لغغع 

البغاء، هظا باإلغافت بلى اؾخػماٌ وؾاثل الخىاضل الاحخماعي الحضًثت، والتي ؤضبدذ 

غ ؤهبر ضاثض ومغوج لخجاع  ة الجيـ في الػالم مً زالٌ اإلاػاًلت واإلاالخلت، والخغٍغ

ه الؿمػت، وغالبا ما جخم جلً الجغاثم غلى اليؿاء ؤو  والاؾخضعاج، زم الدشهير وحشٍى

لىم اإلاتهم بما بابتزاػهم واؾخسضامهم في ألاغماٌ اإلاىافُت  الفخُاث الطغيراث وألاؾفاٌ، ٍو

 لآلصاب وبال ؾُفطح ؤمغهم.

ت الاهترهِذ ؤهثر الىؾاثل فػالُت وحاطبُت لطىاغت ووشغ ؤلاباخُت، وكض وفغث شبى

بن شبىت الاهترهِذ حػلذ ؤلاباخُت بشتى وؾاثل غغغها مً ضىع وخىاعاث في مخىاٌو 
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، ولػل هظا ٌػض اهبر الجىاهب الؿلبُت لالهترهِذ زاضت في مجخمؼ مدافظ غلى (1)الجمُؼ

 صًىه وجلالُضه واإلاجخمؼ الػغبي.

اوي6 الخحدًاث الدوليت وإلاكليميت ملكافحت الاججار بالبشز املبحث الث

 لغزض البغاء

إلاا واهذ ظاهغة الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء مىدشغة في غضًض مً صٌو 

الػالم، وهظغا الحؿاع عكػتها، فلض شيل هظا ألامغ جدضًا حضًا الؾُما في ظل الػىإلات 

ت، وهى ما صفؼ باإلاجخمؼ الضولي واإلاىظماث الضولُت بلى ووؾاثل الخؿىع الخىىىلىجي الحضًث

ؼ ؤؾالُب اإلايافدت للحض  غ ؤصواتها لخطبذ فػالت وجمىنها مً مػالجت اإلاشىالث وحػٍؼ جؿٍى

مً هظا الىىع مً الاججاع والحض مً آزاعه الىزُمت مً الىاخُت الاحخماغُت والاكخطاصًت 

الىطُت إلايافدت الاججاع بالبشغ لغغع  ، وهى ما ًضفػىا للخؿغق للخدضًاث(2)والىفؿُت

البغاء، زم لخدضًاث ميافدت إلايافدت الاججاع بالبشغ لغغع البغاء في بؾاع ألامم اإلاخدضة 

وؤحهؼتها اإلاخسططت، زم لخدضي اإلايافدت في ظل حهىص الاجداص ألاوعوبي وحامػت الضٌو 

 الػغبُت.

 البشز لغزض البغاءاملطلب ألاول6 الخحدًاث اللاهوهيت ملكافحت الاججار ب

اهخمذ الػضًض مً الضٌو بميافدت الاججاع بالبشغ في ضىعجه اإلاخػللت باالؾخغالٌ 

لغغع البغاء مً زالٌ ببغام الػضًض مً الاجفاكُاث واإلاىازُم الضولُت التي ججغم ضىع 

الاججاع بالبشغ اإلاسخلفت مىاع البغاء، وكض كامذ غضًض مً الضٌو بالخطضًم والاهػمام 

لػضًض مً الاجفاكُاث واإلاىازُم والطيىن والبرجىوىالث الضولُت التي حشخمل غلى بلى ا

ؤخيام وجضابير طاث الطلت بميافدت الاججاع بالبشغ لغغع البغاء بدُث عفػذ هظه 

الضٌو جدضًا كاهىهُا هبيرا إلاىاحهت هظا الشيل ؤلاحغامي الشيُؼ الظي ًجػل مً البشغ 

 ؾلػت حؿىق إلاماعؾت الغطًلت.
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مت املىممت عرر الوطىيت والرروجوكول أوال 6 اجفاكيت ألامم املخحدة ملكافحت الجٍز

ألاول املكمل لها ملىع وكمع ومعاكبت الاججار في ألاشخاص السيما اليساء وألاطفال، 

م الرر والبحز والجو  ً عً طٍز ب املهاحٍز والرروجوكول الثاوي الخاص بمكافحت تهٍز

ػض هظا البروجىوٌى مً ابغػ اإلاىازُم  20006ليا عام والذي جم علده في باليرمو باًطا َو

م الاججاع بالبشغ ومنها الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء،  الضولُت الخاضت بخجٍغ

وكض حاء في صًباحخه ؤن الضٌو ألاؾغاف جلغ بان الػمل الفػاٌ إلاىؼ وميافدت الاججاع في 

صٌو اإلاطضع والػبىع والىضٌى جطضًا ألاشخاص، وزاضت اليؿاء وألاؾفاٌ ًلخض ي مً 

شامال وصولُا ًخػمً الخضابير الالػمت إلاىؼ هظه الخجاعة ومػاكبت اإلاشخغلين بها وخماًت 

 .(1)اإلاججي غليهم

ثاهيا6 اجفاكيت ألامم املخحدة ملكافحت الاججار في ألاشخاص واسخغالل دعارة 

بن الاجفاكُت كض  02/12/15056الغير، والتي أكزتها الجمعيت العامت لألمم املخحدة في 

في ألاشخاص بلطض الضغاعة، ال جلُم  حاءث إلاا واهذ الضغاعة وما ًدبػها مً شغ الاججاع 

بىغامت ؤلاوؿان وكُمخه وحػغع زؿغ الفغص وألاؾغة واإلاجخمؼ، ومً احل طلً جىافم 

ب ؤو خمل اي ؤؾغاف هظه الاجفاكُت غلى مػاكبت ؤي شخظ ًلىم بخلضًم ؤو جغغُ

شخظ آزغ ألغغاع الضغاعة ولى وان طلً بمىافلت الصخظ اإلاظوىع، ؤو اؾخغالٌ 

 .(2) صغاعة شخظ آزغ ولى وان طلً بمىافلت هظا الصخظ آلازغ

ثالثا6 الاجفاكيت الخكميليت إلبطال الزق وججارة الزكيم وألاعزاف واملمارساث 

بدُث خغمذ الاجفاكُت هلل الغكُم مً بلض آلزغ بإًت  15216املشابهت للزق )حىيف(

م الضٌو لخلً ألافػاٌ، غلى ؤن ًخػغع  وؾُلت ومداولت الاشتران في الىلل، وججٍغ

 .(3)ألاشخاص الجىاة لػلىباث شضًضة

والرروجوكول الاخخياري وامللحم بها  1545رابعا6 اجفاكيت حلوق الطفل لعام 

وكض 6 2000ال في البغاء وفي املواد إلاباحيت لعام بشان بيع ألاطفال واسخغالل ألاطف

حاء في اجفاكُت خلىق الؿفل ؤن الضٌو ؤلاؾغاف جخػهض بدماًت الؿفل مً حمُؼ ؤشياٌ 
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الاؾخغالٌ الجيس ي والاهتهان الجيس ي، ولهظه ألاغغاع جخسظ الضٌو ألاؾغاف بىحه زاص 

غاف إلاىؼ خمل ؤو بهغاه الؿفل حمُؼ الخضابير اإلاالثمت الىؾىُت والثىاثُت واإلاخػضصة ألاؾ

غلى حػاؾي ؤي وشاؽ حيس ي غير مشغوع، ؤو الاؾخسضام الاؾخغاللي لؤلؾفاٌ في الضغاعة 

ؤو غيرها مً اإلاماعؾاث الجيؿُت غير اإلاشغوغت، ؤو الاؾخسضام الاؾخغاللي لؤلؾفاٌ في 

 .(1)الػغوع واإلاىاص الضاغغة

ت غلى ؤن الضٌو ألاؾغاف جخسظ ول هما هظ البروجىوٌى الازخُاعي اإلالحم باالجفاكُ

م الترجِباث الثىاثُت واإلاخػضصة ألاؾغاف  ت الخػاون الضولي غً ؾٍغ الخؿىاث الالػمت لخلٍى

وؤلاكلُمُت إلاىؼ وهشف وجدغي وملاغاة ومػاكبت الجهاث اإلاؿاولت غً ؤفػاٌ جىؿىي 

جيؿُت، هما حػؼػ غلى بُؼ ألاؾفاٌ واؾخغاللهم في البغاء وفي اإلاىاص ؤلاباخُت والؿُاخت ال

الضٌو ألاؾغاف الخػاون والخيؿُم الضولُين بين ؾلؿاتها واإلاىظماث غير الحيىمُت 

ؼ الخػاون الضولي (2)الىؾىُت والضولُت واإلاىظماث الضولُت ، وجلىم الضٌو ألاؾغاف بخػٍؼ

إلاؿاغضة ألاؾفاٌ الطحاًا غلى الشفاء البضوي والىفس ي وبغاصة بصماحهم في اإلاجخمؼ 

 .(3)بلى ؤوؾاجهم وبغاصتهم

خامسا6 الاجفاكيت الدوليت لللظاء على كافت أشكال الخمييز طد املزأة لعام 

م الخفغكت ؤو الاؾدبػاص ؤو 15456 والتي حاء فيها ؤن مىؼ ؤي جمُيز غض اإلاغؤة ؾىاء غً ؾٍغ

، وغمان خلىق اإلاغؤة غلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة (4)الخلُُض والظي ًخم غلى ؤؾاؽ الجيـ

 الىاؽ ًىلضون ؤخغاعوغلى ؤؾاؽ ؤن 

لي لحلوق ورفاهيت الطفل )أدٌس أبابا( في   03/03/15506سادسا6 امليثاق إلافٍز

الىظ غلى غغوعة جىفير الحماًت غض اإلاماعؾاث  21وكض حاء فُه الؾُما في اإلااصة 

الاحخماغُت والثلافُت الػاعة، غلى ؤن جخسظ الضٌو ألاؾغاف في هظا اإلاُثاق وافت 

بت للخسلظ مً اإلاماعؾاث الاحخماغُت والثلافُت الػاعة التي جازغ غلى ؤلاحغاءاث اإلاىاؾ

                                                           
 .1989مً اجفاكُت خلىق الؿفل لػام  34عاحؼ اإلااصة (1) 

ن بُؼ ألاؾفاٌ واؾخغالٌ ألاؾفاٌ في البغاء وفي إوجىوٌى الازخُاعي واإلالحم بها بشمً البر 10عاحؼ اإلااصة  (2) 

 .2000اإلاىاص ؤلاباخُت لػام 

 .417ص/مدمض الشىاوي، اإلاغحؼ الؿابم، ص  (3) 

 .1989الاجفاكُت الضولُت لللػاء غلى وافت ؤشياٌ الخمُيز غض اإلاغؤة لػام  ألاولى مًعاحؼ اإلااصة (4) 
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عفاهُت الؿفل وهغامخه وهمىه الؿلُم، وغلى وحه الخطىص جلً الػاصاث واإلاماعؾاث 

الػاعة بصحت الؿفل ؤو خُاجه، ؤو جلً الػاصاث واإلاماعؾاث التي جىؿىي غلى جمُيز 

 .(1)آزغ باليؿبت بلى الؿفل غلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو ؤي وغؼ

سابعا6 الاجفاكيت الدوليت لحماًت حميع ألاشخاص مً الاخخفاء اللسزي لعام 

هطذ الاجفاكُت غلى اهه جخػهض الضٌو ألاؾغاف ؤن جخػاون باإلاؿاغضة اللػاثُت 6 2002

وغمان خماًت الشاوي والشهىص وجلضًم الضٌو ألاؾغاف بُنها وافت ؤهىاع الخػاون للبدث 

غهم وو ، (2)افت اللىاغض الخىظُمُت والخضابير والخػاون في وافت اإلاجاالثغً الطحاًا وجدٍغ

هظا وجلجإ الػطاباث ؤلاحغامُت في هثير مً الحاالث بلى ؤؾلىب الازخؿاف للطحاًا 

 وبزفائهم كؿغا مً احل اؾخغاللهم في البغاء. 

 املطلب الثاوي6 جحدي املكافحت في إطار ألامم املخحدة وأحهزتها املخخصصت

ألامم اإلاخدضة بإحهؼتها اإلاسخلفت بميافدت الاججاع بالبشغ، ومىه الاججاع اهخمذ  

لغغع البغاء، ومً ؤبغػ ضىع هظا الاهخمام هى حػُين ملغع زاص لالججاع في اليؿاء 

وألاؾفاٌ، هما ًخجلى هظا الخدضي مً زالٌ حهىص الجمػُت الػامت واإلاجلـ 

مت الاكخطاصي والاحخماعي وحهىص بػؼ الىواالث اإلاخس ططت وحهىص لجىت مىؼ الجٍغ

 باألمم اإلاخدضة ، وؤزيرا صوع مىظمت الشغؾت الضولُت.

للض اهخمذ الجمػُت الػامت لؤلمم أوال6 حهود الجمعيت العامت لألمم املخحدة6 

اإلاخدضة بمىغىع ميافدت الاججاع بالبشغ زالٌ جبجي اإلاباصعة الػاإلاُت إلايافدت الاججاع 

الضٌو ألاغػاء  22/12/2003اإلااعر في  137/57ا عكم بالبشغ، خُث ؾالبذ في كغاعه

باإلاىظمت بخِؿير وصغم الخػاون الضولي إلاىؼ وميافدت الاججاع بالبشغ ومػالجت ضحاًاه، 

مت  واغخمضث صلُال إلاىاكشت هظه الظىاهغ ؾغح في ماجمغها الحاصي غشغ إلاىؼ الجٍغ

 .(3)27/04/2005-18مً  والػضالت الجىاثُت اإلاىػلض في باهيىن )جاًالهض( في الفترة

جبجى اإلاجلـ الاكخطاصي والاحخماعي ثاهيا6 حهود املجلس الاكخصادي والاحخماعي6 
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مىغىع ميافدت الاججاع بالبشغ غىض مىاكشت اإلاؿاثل  2002في صوعجه الػاصًت لػام 

الاحخماغُت ومؿاثل خلىق ؤلاوؿان والاججاع في ألاشخاص مً زالٌ بكغاع الػضًض مً 

ىحيهُت اإلاىص ى بها فُما ًخػلم بدلىق ؤلاوؿان والاججاع في ألاشخاص، وطلً اإلاباصت الخ

غ مفىغُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لحلىق ؤلاوؿان، واإلالضم بلى اإلاجلـ  مً زالٌ جلٍغ

، والظي جػمً غضة مباصت جىحيهُت ًيبغي غلى الضٌو اجساطها (1)الاكخطاصي والاحخماعي

 نها الاؾخغالٌ في البغاء.إلاىؼ ومىاحهت الاججاع باألشخاص وم

همثاٌ غً ما جلضمه اإلاىظماث ثالثا6 حهود بعع املىمماث الدوليت املخخصصت6 

الضولُت اإلاخسططت هجض مىظمت الهجغة الضولُت التي جلػب صوعا عاثضا في هظا اإلاجاٌ 

حاغلت هضفها النهىع بالهجغة ؤلاوؿاهُت واإلاىظمت إلاطلحت الجمُؼ مً زالٌ جلضًم 

ً في ؤهداء الػالم.الخضماث وا  إلاشىعة بلى الحيىماث واإلاهاحٍغ

ً ؤضبذ ظاهغة غاإلاُت ٌػاوي منها مالًً  خُث ؤن الاؾخغالٌ الجيس ي للمهاحٍغ

، وهى ما حػل مىظمت الهجغة (2)ألاشخاص مً وؿاء واؾفاٌ في مسخلف بلضان الػالم

مت ا إلاىظمت والتي الضولُت جغهؼ غلى مىغىع الاججاع بالبشغ باغخباعه بخضي ضىع الجٍغ

ً وجيخهي باؾخغاللهم في ؤغماٌ الضغاعة  ب اإلاهاحٍغ مت تهٍغ جغجبـ اعجباؾا وزُلا بجٍغ

ت في الغالب.  اللؿٍغ

هظا وكض كامذ اإلاىظمت بػضًض مً الجهىص في مجاٌ خماًت ألاؾفاٌ مً الاججاع 

وشاء وجىفُظ الػضًض مً البرامج لخىفير اإلاؿاغضة لىثر مً اليؿاء وألاؾفاٌ، فػال غً ب

.ً ب اإلاهاحٍغ  كاغضة مػلىماجُت غاإلاُت غً ججاعة البشغ وتهٍغ

مت والعدالت الجىائيت باألمم املخحدة6  جلضمذ ألاماهت رابعا6 حهود لجىت مىع الجٍز

مت والػضالت الجىاثُت غمال باللغاع اإلالضم للمجلـ الاكخطاصي  الػامت للجىت مىؼ الجٍغ

مت اإلا غ خٌى ؤشياٌ الجٍغ ىظمت ؾغح غلى ؤغماٌ ماجمغ ألامم اإلاخدضة والاحخماعي بخلٍغ

مت ومػاملت اإلاجغمين الظي اوػلض باللاهغة زالٌ الفترة مً  ل  29الخاؾؼ إلاىؼ الجٍغ ؤفٍغ

                                                           
 .421اإلاغحؼ هفؿه، ص(1) 

ؼ اإلاغاص،(2)  ت الاججاع بالبشغ، مً اغضاص ص/ مدمض ًخى ، الجهىص الضولُت في ميافدص/مدمض فػل غبض الػٍؼ

مغهؼ الضعاؾاث والبدىر، حامػت هاًف الػغبُت للػلىم  ،مؿغ، ومجمىغت مً الخبراء اإلاخسططين، الجؼء الثاوي

اع، اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت،   .2010ألامىُت، الٍغ
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مت اإلاىظمت الىؾىُت وغبر الحضوص الىؾىُت، 1995ماي  08بلى  ، بُيذ فُه ؤزؿاع الجٍغ

فدت حمُؼ ألاشياٌ مً واؾخػغغذ اإلاباصعة اإلاخدضة غلى الطػُضًً الىؾجي والضولي إلايا

، ومىاها الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء وؤوضحذ مػلىماث (1)الجغاثم

 ؤؾاؾُت مً احل صغم الخػاون الضولي.

فػال غً كاغضة البُاهاث  خامسا6 حهود مىممت الشزطت الجىائيت )الاهتربول(6

اضت بجىاػاث الؿفغ التي جػؿلؼ بها الاهتربٌى إلاىاحهت ظاهغة الاججاع بالبشغ والخ

اإلافلىصة او اإلاؿغوكت ، والتي ًمىً الحض مً غملُاث الاججاع بالبشغ لغغع البغاء، فةن 

اإلاىظمت حػمل باالشتران مؼ ألامم اإلاخدضة والاجداص ألاوعوبي لللُام بسؿت غمل غاإلاُت 

اٌ إلايافدت ظاهغة الاججاع بالبشغ، ومً ؤمثلت الػملُاث الىاجحت للمىظمت في هظا اإلاج

كطغ ًخم اؾخغاللهم  29مً اإلاشخغلين بالجيـ، وجبين وحىص  120كُامها بالخدلُم مؼ 

 (2)حيؿُا، وحغي هللهم بلى صوع للغغاًت الاحخماغُت وهظا في غاها.

 املطلب الثالث6 جحدي املكافحت في إطار الاجحاد ألاوروبي وحامعت الدول العزبيت

بمىغىع ميافدت الاججاع بالبشغ، ومىه للض اهخمذ اإلاىظماث ؤلاكلُمُت بضوعها 

لغغع الاؾخغالٌ في البغاء، عافػت بظلً جدضًا مً احل وضح خض لهظه الظاهغة  الخجاع 

اإلاشِىت التي جىتهً ؤصمُت البشغ وججػلهم ؾلؼ في مُضان غفً، وؾىػغع لجهىص 

الضٌو اإلاىظماث ؤلاكلُمُت مً زالٌ الخؿغق لجهىص الاجداص ألاوعوبي، وهظا حهىص حامػت 

 الػغبُت.

ؤزمغث حهىص الاجداص ألاوعوبي في مجاٌ ميافدت أوال6 حهود الاجحاد ألاوروبي6 

 2005الاججاع بالبشغ الى اغخماص الاجفاكُت ألاوعوبُت إلايافدت الاججاع بالبشغ في واعؾى غام 

م ؤفػاٌ الاججاع بالبشغ  2009هىفمبر  06والتي صزلذ خيز الىفاط في  ، والتي جػمىذ ججٍغ

بطفت زاضت ألاؾفاٌ مً زالٌ وغؼ حػٍغف مدضص لجغاثم الاججاع بالبشغ، ًخػمً و 

ؤشياٌ الاججاع وجدضًض الخضابير والػلىباث وبحغاءاث الخدلُم واٌ خاهمت وبحغاءاث 

 اإلاىؼ وخماًت الطحاًا، والخػاون الضولي.
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 بميافدت الاججاع اكض ؤؾلم الاجداص ألاوعوبي مىكػا الىتروهُا مخسططو هظا 

اصة الىعي خٌى هظه اللػُت ؤلاوؿاهُت، 2011بضاًت غام  بشغ بال ، بغُت اإلاؿاغضة في ٍػ

م الخىىىلىجي، وهظا اإلاؿاهمت في  ومىؼ ضاثضي الفغاجـ مً زالٌ اؾخػماٌ هفـ الؿٍغ

ب  الخػاون والخفاهم اإلاخباصلين بين الىواالث اإلاػىُت بخؿبُم اللىاهين الخاضت بتهٍغ

خػمً اإلاىكؼ ضفداث  البشغ، وبين الؿلؿاث الىؾىُت وغيرها مً الجهاث اإلاػىُت، ٍو

مسططت للمػلىماث غلى الطُض الىؾجي حشمل حمُؼ صٌو الاجداص ألاوعوبي، هظا 

ب وبوشاء ؤماهً إلًىاء ضحاًا الاججاع  ل الاجداص ألاوعوبي لبرامج جضٍع باإلغافت بلى جمٍى

 .(1)بالبشغ

امػت الػغبُت في وغؼ كاهىن ؤزمغث حهىص الجثاهيا6 حهود حامعت الدول العزبيت6

ً إلاجلـ  غغبي همىطجي إلاىاحهت حغاثم الاججاع بالبشغ الطاصع في الضوعة الحاصًت والػشٍغ

خيىن هظا اللاهىن مً  06/01/2004-04وػعاء الضازلُت الػغب في جىوـ  ماصة  14ٍو

مت،  مت الاججاع بالبشغ فػال غً ألاخيام الخاضت بهظه الجٍغ جػمً وغؼ حػٍغف لجٍغ

لتي ًجىػ للضٌو الػغبُت الاؾترشاص بها غىض وغؼ كىاهُنها الخاضت إلايافدت الاججاع وا

 .(2)بالبشغ

وػعاء الضازلُت والػضٌ الػغب غلى زمـ اجفاكُاث بهضف  وكؼ 2010وفي جهاًت غام 

مت اإلاىظمت غبر  جضغُم وجىزُم الػمل الػغبي ومنها الاجفاكُت الػغبُت إلايافدت الجٍغ

 11ىؾىُت، والتي هطذ غلى ميافدت حغاثم الاججاع بالبشغ وكض حاء في اإلااصة الحضوص ال

م  منها ؤن جخػهض الضٌو ألاؾغاف بإن جخسظ ما ًلؼم مً جضابير في كاهىجها الضازلي لخجٍغ

اعجياب ؤو اإلاشاعهت في اعجياب ألافػاٌ الخالُت:..........ؤي تهضًض باللىة ؤو اؾخػمالها ؤو غير 

للؿغ ؤو الازخؿاف آو الاخخُاٌ ؤو الخضاع او بؾاءة اؾخػماٌ الؿلؿت طلً مً ؤشياٌ ا

او اؾخغالٌ خالت الػػف وطلً مً احل اؾخسضام ؤو هلل ؤو بًىاء ؤو اؾخلباٌ 

ثغ و ؾاؤؤشخاص لغغع اؾخغاللهم بشيل غير مشغوع في مماعؾت الضغاعة )البغاء( 

  .(3) ؤشياٌ الاؾخغالٌ الجيس ي...

                                                           
 .436-435اإلاغحؼ هفؿه، ص (1) 

 .442-441اإلاغحؼ هفؿه، ص(2) 

مت اإلاىظمت غبر الحضوص الىؾىُت. مً 11عاحؼ اإلااصة (3)   الاجفاكُت الػغبُت إلايافدت الجٍغ
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هظا الحض بل ؤوعصث الاجفاكُت الػغبُت إلايافدت حغاثم جلىُت ولم ًلخطغ ألامغ غىض 

م الجغاثم اإلاػلىماجُت اإلاخػللت باالججاع بالبشغ  .(1)اإلاػلىماث الىظ غلى ججٍغ

 الخاجمت6

حشيل حغاثم الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ في البغاء زالث مشيلت بحغامُت جللم 

واإلاازغاث الػللُت والاججاع باألؾلحت، وجمثل الػالم بػض مشيلتي الاججاع باإلاسضعاث 

مت اإلاىظمت اإلاغهبت  مت الاججاع بالبشغ لغغع الاؾخغالٌ بالبغاء بخضي ضىع الجٍغ حٍغ

واإلاػلضة والخؿيرة، فهي مغهبت ألجها جخم بىاؾؿت ؤفػاٌ حغمُه حض زؿيرة مؿخغلت في 

بؿغق مدبىهت مً  طلً وؾاثل الخؿىع الخىىىلىجي والػىإلات، وهي مػلضة ألجها جغجىب

حماغاث بحغامُت غاًت في الخىظُم كض جدؿتر وعاء ؤغماٌ ًبضو ؤجها مشغوغت وجلجإ لظوي 

الؿؿىة ليي جسفي ؤوشؿتها ؤلاحغامُت، وهي زؿيرة بالىظغ بلى ما جسلفه مً ؤزاع وزُمت 

غلى ؤمً ول صولت وهُاجها الاحخماعي، وإلاا جسلفه مً آالف الطحاًا مً اليؿاء الػاجػاث 

ألاؾفاٌ  اإلالهىعًٍ، وإلاا لها مً جإزير مضمغ غلى اإلاجخمؼ الضازلي، لظلً هي حشيل بدم و

مإؾاة بوؿاهُت، ؤما باليؿبت للخدضًاث اللاهىهُت فلض جؿغكىا الي جدضي اإلايافدت في 

هطىص اإلاىازُم وما كامذ به الهُئاث الضولُت وؤلاكلُمُت مً حهىص في هظا اإلاجاٌ ، 

الجهىص ال ًؼاٌ اإلاالًً مً اليؿىة وألاؾفاٌ ٌػاهىن مً هظه غير ؤهه وعغم ول جلً 

ضا مً الجهض  الطىعة ؤلاحغامُت ألاهثر بشاغت في حبين ؤلاوؿاهُت، ألامغ الظي ًخؿلب مٍؼ

 والاهخمام ؾىاء غلى الطػُض الضولي ؤو غلى اإلاؿخىي الىؾجي زاضت في مىؿلخىا الػغبُت.

                                                           
مت اإلاىظمت غبر الحضوص الىؾىُت.مً  16عاحؼ اإلااصة (1)   الاجفاكُت الػغبُت إلايافدت الجٍغ
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 ملخص

ه قخدمله غلى الػمل بسالف  ى وه ،مما ًىاحه ؤلاوؿان في خُاجه الؿكه ضكت حػتًر

مهخض ى الػهل والشغع مؼ نُام الػهل، هظه الخكت جصخبه في مػامالجه ؾىاء في 

قةن لم ًذجغ غلُه غاغذ ؤمىاله وبن حجغ ، خهىنه الخاضت ؤم بهُت الخهىم ألازغي 

ًالجماصاث.ُغل  ه ؤهضعها آصمُخه وهضصها ؤهلُخه قطاع 

وغغقىاه ؤوال لؿت واضؿالخا زم جؿغنىا بلى ؤخٍامه في لهض بدثىا مىغىع الؿكُه 

اإلاظاهب الكههُت ؤلاؾالمُت ونض ؾهىا ؤصلت الدجغ غلُه مً الٌخاب والؿىت وجؿغنىا بلى 

الهاثلحن بالدجغ غلُه لٍي ال جػُؼ ؤمىاله والهاثلحن بػضم الدجغ غلُه ختى ال تهضع 

هحن. و مً الكٍغ  آصمُخه وؤصلت ًل قٍغ

هل هى ولُه ؤم الهػاء وما هي ألاؾباب  ،مً ًذجغ غلى الؿكُه يما جؿغنىا بلى

زم جؿغنىا بلى ، التي جاصي بلى الدجغ غلُه وخٌم جطغقاجه. ومً طلَ ػواحه وؾالنه

وجؿغنىا ؤًػا بلى ، الؿكُه في ظل الهاهىن اإلاضوي الجؼاثغي زم ناهىن ألاؾغة الجؼاثغي 

 الهاهىن الدجغ غلُه. مً له الخو في اإلاؿالبت بالدجغ غلُه ومً ًسىله
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ًان الؿكُه ًذجغ غلُه هل ًدو له ؤن ًضاقؼ غً خهىنه ؤم ال؟ ومً له لخو  وبطا 

 ؟في عقؼ الدجغ غلُه

يما جؿغنىا بلى ػواج الؿكُه وؾالنه في ناهىن ألاؾغة وهل له الخو في طلَ ؤم ال؟ 

هل قيها الجاهب اإلاالي.  ألن هظه الخطغقاث مخػلهت بدهىم زاضت ٍو

ضخىا عؤًىا في الدجغ غلى الؿكُه ونلىا بإهه ًمًٌ طلَ في ماله وؤما وؤزحرا و 

باليؿبت لؼواحه وؾالنه قهلىا مً ألاقػل غضم الدجغ غلُه بال ما حػلو بجاهب اإلااُ 

 قحرحؼ بلى ولُه بػض الدجغ غلُه.

 ه؛ الدجغ؛ ؤهلُت؛ ناهىن ألاؾغة.: الؿكالكلماث املفخاحُت

Résumé 

 L’homme fait face dans sa vie à la prodigalité qui représente une 

qualité qui l’impose à agir contrairement à la raison et la loi, Cette 

légèreté d’esprit l’accompagne dans ses transactions que ce soit dans 

ses droits personnels ou autres, Ne pas interdire cette personne 

prodigue peut entrainer la perte de son argent et son interdiction 

détruit sons humanité, menace sa capacité en étant comme un objet. 

On a abordé la prodigalité en identifiant ce sujet sur le plan 

linguistique et terminologique. 

 Ensuite, on a examiné ses dispositions dans les écoles de pensée 

islamique tout en exposant les arguments sue l’interdiction de la 

personne prodigue dans le Coran et la Sunna. 

On a aussi présenté la position de ceux qui sont pour l’interdiction 

de cette et ceux qui sont contre, tout en attachant les arguments de ces 

deux positions. 

 Ainsi, on a traité le sujet de ce qui frappe l’interdiction, est-ce le 

tuteur ou la justice, Et quelles sont les causes entrainant l’interdiction 

de la personne prodigue dès ses actes comme le mariage et le divorce. 

 On a étudié la personne prodigue dans la loi Algérienne et le code 

de la famille Algérienne, puis on a abordé le point de la personne qui 

peut réclamer son interdiction et la personne qui est légalement 

habilité à frapper cette interdiction. 
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 On a aussi traité le mariage du prodigue et son divorce dans le 

code de la famille, est ce qu’il ouvre droit ou non ? Tant que ses actes 

sont relatifs aux droits spéciaux. 

 Enfin, on a présenté notre position sur l’interdiction du prodigue 

concernant son argent, mais il est préférable qu’il ne soit pas frappé 

d’interdiction en matière de mariage et de divorce à l’exception de son 

argent qu’il revient à son tuteur après son interdiction. 

Mots clés: Prodigalité; interdiction; capacité; code de la famille. 

Abstract: 

A prodigal is a person who habitually spends his money recklessly 

and extragantly. In order to protect rights and estate of this person and 

respect his human dignity, the court declares his lack of legal capacity 

to act, and then appoints a curator to look for and administer his 

property. 

This article deals with the definition of a prodigal and whether an 

act of restricting his legal capacity to act is legal under Islamic law 

and jurisprudence; which authority is competent to declare him 

prodigal. In addition, this article discusses the legal status of a 

prodigal under both Algerian civil and family laws. Has a prodigal the 

capacity to defend hid rights, and whether his right to marriage and to 

divorce is recognized? 

Finally, the writer concludes that while prodigal’s legal capacity 

in administering his property may be restricted, he cannot, however be 

prevented from exercising his right to marriage or divorce. 

Key words: Prodigal; Interdiction; Capacity; Family law 

 ملدمت

الػمل بسالف مهخض ى الػهل والشغع مؼ الؿكه زكت حػتري ؤلاوؿان قخدمله غلى 

 .(1)نُام الػهل خهُهت

ًاهذ مخػلهت بدهىنه الشخطُت  قهظه الخكت جصخبه في ًل مػامالجه ؾىاء 

                                                           
 . 633ص ، مج،1978، ، صاع الكٌغ الػغبي2 ؤخمض هطغ الجىضي، مباصت الهػاء الشغعي في زمؿحن غاما، ؽ -( 1)
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ت صون الدجغ غلُه  الخاضت، ؤم ببهُت الخهىم ألازغي قةن جغيىاه ًخطغف بٍل خٍغ

وبن حجغها غلُه  ،(1)جغيىاه ًلخو غغعا بىكؿه، قُبظع ؤمىاله، والشاعع ههى غً الخبظًغ 

ًالجماصاث  .(2)قكي طلَ مكؿضة له؛ ألهىا ؤهضعها آصمُخه وهضصها ؤهلُخه قطاع 

لظا ؾىف هداُو صعاؾت هظا اإلاىغىع مداولحن ببغاػ اإلاطلخت واإلاكؿضة ؾىاء في 

 الدجغ ؤو غضم الدجغ غلُه في ظل الكهه ؤلاؾالمي وناهىن ألاؾغة الجؼاثغي.

 املبحث ألاول 

 إلاسالميالسفُه في الفله 

الؿكُه ًدخاج بلى حػٍغل لؿت واضؿالخا في الكهه ؤلاؾالمي يما ًدخاج بلى الخضلُل 

غلُه في الٌخاب والؿىت وغىض الهاثلحن بالدجغ غلُه والهاثلحن بػضم الدجغ غلُه في 

. ويظا مً ًذجغ غلى الؿكُه غىض الهاثلحن بالدجغ غلُه، هل هى الهاض ي ؤم  مؿلب ؤُو

دخاج بلى خٌم وهظا في مؿلب زان، وهدىاُو في اإلاؿلب الثالث ؤؾباب ؤن الدجغ غلُه ال ً

الدجغ غلى الؿكُه، وفي اإلاؿلب الغابؼ خٌم جطغقاث الؿكُه، وهدىاُو في اإلاؿلب 

 الخامـ ػواج الؿكُه وؾالنه.

 ومسألت حىاس الحجز علُه املطلب ألاول: السفُه

ًان طلَ بىاًء غضمهازخلل الكههاء خُى مؿإلت حىاػ الدجغ غلى الؿكُه مً  ، و

كه؛ لظلَ ؾىىعص حػٍغل الؿكُه لؿت واضؿالخا، زم هلُه بأعاء  غلى ازخالقهم في حػٍغ

 الكههاء خُى مؿإلت الدجغ غلُه.

 الفزع ألاول: حعٍزف السفُه

غض الخلم وؤضله الخكت والخغيت، وؾكه حؿكيها، وؿبت بلى الؿكه، لؿت الؿكه 

هاُ ؾكه هكؿه وؾبن عؤًه وبؿغ غِشه  .(3)وؤلم بؿىه، وؾكه الغحل ضاع ؾكيها ٍو

                                                           

 -26 ، ؾىعة ؤلاؾغاء، آلاًخانَّ جن ...مل خل حل  جل مك ٱ لك خك حك جك...ُّٱ: ناُ حػالى -( 1)

27 . 

 . 119ص، مطغمدمض الخػغي، ؤضُى الكهه، صاع الخضًث،  -( 2)

 . 2032، ص3 ج، بضون ؾىت ،بحروث ،صاع لؿان الػغب ،لؿان الػغب ،ابً مىظىع  -( 3)
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كاث هظيغ منها:  هغغقأما اصطالحا فلد   الكههاء بػضة حػٍغ

 .(1)الؿكُه هى اإلابظع إلااله بطغقه ال غلى الىحه الظي ًهخػُه الػهلالحىفُت: حعٍزف 

ف  الؿكُه هى الظي ًبظع ماله ؾغقا في لظاجه مً الشغاب والكؿو املالكُت: حعٍز

 .(2)وؾحره

ف   .(3)الؿكُه هى اإلاكؿض إلااله لهطغ غهلهالشافعُت: حعٍز

ف   الؿكُه هى اإلابظع إلااله.الحىابلت: حعٍز

ف  ت: حعٍز  .(4)الؿكُه هى الظي ًطغف ؤمىاله في ؾحر ألاؾغاع الصخُدتالجعفٍز

كاث الؿابهت وؿخيخج بإن الؿكُه هى اإلابظع إلااله في الخغام ؤو ختى  مً زالُ الخػٍغ

و اإلااُ قُما ال ًيبغي وبهكانه  ألاخُان يما ؾجري. في الخالُ في بػؼ والخبظًغ هى جكٍغ

 .(6)هى بهكام اإلااُ في ؾحر خههيما ناُ ابً مؿػىص: . ؤو (5)غلى وحه ؤلاؾغاف

ا  غي البػؼ بإن الشخظ لى ؤهكو ماله ًله في الخو لم ًًٌ مبظعا، ولى ؤهكو ُمضًّ ٍو

ًان مبظعا  .(7)في ؾحر خو 

 على السفُه بين الجىاس واملىع الحجز الفزع الثاوي: 

بحن ماوؼ للدجغ غلُه، وبحن مجحز  ازخلل الكههاء في الؿكُه ،اهؿالنا مما ؾبو

  ،ؾىف وػغع آعاءهمو ، لظلَ
ُ
 دبؼ طلَ بمىنل اإلاشغع الجؼاثغي مىه.وه

                                                           
وؤوالصه،  غلي بً ؤبي بٌغ غبض الجلُل الغشضاوي اإلاغؾُىاوي، الهضاًت، شغيت مٌخبت ومؿبػت البابي الخلبي -( 1)

 . 281، ص3مطغ، صون ؾىت، ج

 . 64، ص5الخؿاب، مىاهب الجلُل لشغح مسخطغ زلُل، ج  -( 2)

ـ الشاقعي، ألام، ج -( 3)  يخاب الشػب.  ،194، ص4مدمض بً بصَع

ا -( 4) بحروث،  ،بً ؾػُض الهظلي، شغاجؼ ؤلاؾالم، ميشىعاث صاع مٌخبت الخُاة حػكغ بً الخؿً بً ؤبي ػيٍغ

 . 205، ص1ج ،لبىان

ً غمغ الؼمسشغي  -( 5)  . 446، ص2ج ، 1977 ،1 ؽ ،الٌشاف، صاع الكٌغ للؿباغت واليشغ والخىػَؼ ،الخىاعػمي مدمىص ب

ل مػالم –( 6) الٌشاف،  ،الؼمسشغي  ؛112، ص3، جبحروث ،1ؽ اإلاػغقت، صاع البؿىي، بخكؿحر اإلاػغوف الخجًز

 . 2222، ص4ؾُض نؿب، في ظالُ الهغآن، ج  ؛446، ص2ج

 . الطكدت هكؿها ،ؾُض نؿب الطكدت هكؿها؛ ،الؼمسشغي  :ههال غً .مجاهض –( 7)
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 .(1)الزأي ألاول: السفُه عىد حمهىر الفلهاء

)لؿكهه( قةهه ال ٌؿلم بلُه ماله، : باليؿبت للطبي الظي ًبلـ غانال ؾحر عشُض أوال

بل ؤيثر مً طلَ ًذجغ غلُه في جطغقاجه اإلاالُت، والىظغ في ماله ًٍىن لىلُه مً ؤب ؤو 

 وص ي.

 مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱؤعؤًذ نُى هللا جباعى وحػالى:  : نلذ(2)حاء في املدوهت
، ؤعؤًذ بن اخخلم الؿالم ؤو خاغذ  َّ  هي... مفخف حف  جف مغ جغ مع جع

ت، ولم ًاوـ منهما الغشض )ناُ( ناُ مالَ لى زػب بالخىاء ولم ًاوـ مىه  الجاٍع

ضضنت وال غخو ختى الغشض لم ًضقؼ له ماله ولم ًجؼ له في ماله بُؼ وال شغاء وال هبت وال 

 ".ًاوـ مىه الغشض

مىه الغشض زم وغلى قغع ؤهه جطغف قىهب ؤو ؤغخو ؤو جطضم نبل ؤن ًاوـ 

عشض بػض طلَ قضقؼ بلُه ماله، قةن جلَ الهبت ؤو الػخو ؤو الطضنت ال جلؼمه نػاء، قةن 

 .(3)ؤحاػ طلَ مً جلهاء هكؿه بػض الغشض حاػ هظا الخطغف

باليؿبت إلاً بلـ غانال عشُضا زم ؾغؤ غلُه ؾكه قةهه ًذجغ غلُه ؾبها لغؤي ثاهُا: 

"وازخلكىا في الدجغ غلى الػهالء الٌباع بطا : (4)اإلاجتهضالجمهىع ؤًػا. بط حاء في بضاًت 

ظهغ منهم جبظًغ ألمىالهم، قظهب مالَ والشاقعي وؤهل اإلاضًىت ويثحر مً ؤهل الػغام بلى 

 ".الخايم وطلَ بطا جبحن غىضه ؾكههمحىاػ ابخضاء الدجغ غليهم بدٌم 

ت بلى الهُى الزأي الثاوي:  بػضم حىاػ الدجغ غلى طهب ؤلامام ؤبى خىُكت والظاهٍغ

ت.  الؿكُه مؼ زالف بؿُـ بحن ؤبي خىُكت والظاهٍغ

                                                           
 . والشُػت ؤلامامُت( مدمض وؤبى ًىؾل) اإلاالٌُت والشاقػُت والخىابلت والطاخبان -( 1)

 . 114 ص 4الػغبي، ج الكٌغ ، اإلاضوهت الٌبري، صاعبً ؤوـ ؤلامام مالَ -( 2)

  مالَ بً ؤوـ، اإلاىغؼ هكؿه. –( 3)

غاحؼ في هظا اإلاجاُ ابً نضامت،  ؛169، ص7ج ،، اإلاٌخبت الػلمُت، بحروث، لبىانالٍاؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ: ٍو

اإلاهظب في قهه ؤلامام الشاقعي، الشحراػي، وما بػضها؛  506ص 4 لبىان، ج ،بحروث ،صاع الٌخاب الػغبي اإلاؿني،

 .331، ص1ج

كت -( 4) ش، ج ،مدمض بً ؤخمض بً عشض، بضاًت اإلاجتهض، صاع شٍغ  .276، ص2الجؼاثغ، بضون جاٍع

 . 332، ص"...وبن قَ غىه الدجغ زم ضاع مبظعا حجغ غلُه"حاء في اإلاهظب في قهه ؤلامام الشاقعي: و 



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

 : (1): اغخبر الدجغ غلى الؿكُه بهضاع ألصمُخه بط حاء في الهضاًتـ إلامام أبى حىُفت1

 "ال ًذجغ غلى الخغ البالـ الػانل الؿكُه وجطغقه: 

ًان مبظعا مكؿضا ًخلل ماله قُما ال ؾغع له قُه وال مطلخت" *  في ماله حاثؼ وبن 

قةطا بلـ الشخظ غانال عشُضا زم ؾغؤ غلُه الؿكه قال ًذجغ غلُه وال ٌؿلب مىه 

ماله، وطلَ ألن الدجغ غلُه ٌػض بهضاعا آلصمُخه وبلخانه بالبهاثم، وهظا الطيُؼ ؤشض 

 .غلُه غغعا مً غُاع ؤمىاله جبظًغا

 وهى غُاع ماله. (2)قإبى خىُكت ًغي بإهه ال ًخدمل الػغع ألاغلى لضقؼ الػغع ألاصوى

ؤما بطا بلـ الشخظ غانال ؾحر عشُض، قإهلُخه جٌخمل يظلَ، لًٌ ال ٌؿلم له ماله 

ً ؾىت، قدُيئظ حؿلم له  لِـ حجغا له ولًٌ لالخخُاؽ قهـ ختى ًبلـ زمؿا وغشٍغ

غلى ؾكهه، بط في هظه الؿً نض ًطحر حضا قٌُل ؤمىاله في هظه الؿً ختى ولى بهي 

 .(3)ًذجغ غلى حض ؤو ًمىؼ مً ماله، وهظه الؿً ؾالبا ما ًغشض الشخظ قيها

ًالؼواج والؿالم قال ًؿغح بشٍاُ غىض ؤبي خىُكت ألهه  ؤما باليؿبت لؤلمىع ألازغي 

ت اللطُه (4)بطا حاػ جطغقه في ألامىاُ قمً باب ؤولى جطغقه في خهىنه الشخطُت

 بالشخظ.

ت: 2 ًغي ؤبً خؼم بإهه ال ًجىػ الدجغ غلى ؤخض. في ماله بال غلى الطؿحر ـ الظاهٍز

 .(5)الظي لم ًبلـ ؤو اإلاجىىن في خالت حىىهه

ًان خغا ؤو غبضا ؾىا -، قةن جطغقاجه هاقظة خؿب ما ًغي ابً خؼم، قمً بلـ ء 

في ؤمىاله باع ؤو وهب والشغؽ الظي ًىغؼ هىا ؤهه ًجب ؤن جٍىن هظه  -امغؤة ؤو عحال

                                                           
 . 281، ص3بغهان الضًً اإلاغؾُىاوي، الهضاًت، ج -( 1)

، 1 مطؿكى شلبي، اإلاضزل في الكهه ؤلاؾالمي، الضاع الجامػُت، ؽمدمض طكدت هكؿها؛ اإلاغؾُىاوي، ال -( 2)

 . 505، ص1985

؛ مدمض مطؿكى شلبي، اإلاغحؼ 282، ص3؛ اإلاغؾُىاوي، الهضاًت، ج171، ص7الٍاؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ، ج -( 3)

 . 276، ص2 ، ابً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج505الؿابو، ص

 . 171 الٍاؾاوي اإلاغحؼ الؿابو ص ؛283اإلاغؾُىاوي اإلاغحؼ الؿابو ص -( 4)

ش، ج ،لبىان ،بحروث ،صاع الجُل ،ابً خؼم، اإلادلى -( 5)  . 278، ص8 بضون جاٍع



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

 الخطغقاث مىاقهت للخو.

غي ابً خؼم بإن ًل مً بلـ قهى مساؾب مٍلل بإخٍام هللا، قمً الىاحب  ٍو

ؿخىحب له ؤن ًخطضم ؤو ٌػخو غبضا وله ؤن ًبُؼ ؤو ٌشتري ؤو  ًاة َو جإصًخه الطالة والؼ

 .(1)ًبرم غهض ػواحه ؤو ًؿلو

الخطغف الظي قُه مػطُت ًله ٌػض باؾال قحرص، ومً ؤمثلت الخطغف الباؾل ؤما 

 لك خك حك جك ...ُّٱ: مً جطغف جبظًغا قدغام غلُه طلَو  .(2)الخبرع الظي ًكهغ اإلاخبرع
 .(3)َّجن ... هلمل خل حل  جل مك

 مه جه ين ىن من ُّٱ :قٍل بوؿان بالـ غانل مإمىع بالىؾؿُت في جطغقاجه
 َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

مً باع ؤو اشتري ؤو ؾش ؤو زضع و  .(4)

 .(5)م الؿش والخضٌػتألن الشاعع الخٌُم خغّ  ؛في جطغقه هظا، قهظا الخطغف مغصوص

 أدلت اللائلين بالحجز على السفُه: 

 اؾدىض الهاثلىن بالدجغ غلى الؿكُه بلى ألاصلت آلاجُت: 

 من اللزآن:  (1

 خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱنىله حػالى: 
َّ مص خص حص مس

(6). 

يما صلذ ؤًػا  (1)صلذ هظه آلاًت غلى ؤن اإلاهطىص بالؿكهاء هم اإلابظعون ألمىالهم

يخهل الخطغف بلى ؤولُائهم  ذجغ غليهم ٍو ً ألمىالهم ال حػؿى لهم ؤمىالهم ٍو بإن اإلابظٍع

هاُ لهم نُى مػغوف ؿػمىا ٍو  .(2)إلاطلخت الؿكهاء قٌُؿىا ٍو

                                                           
 . 283، صهكؿهاإلاغحؼ ابً خؼم،  -( 1)

  .278، صهكؿهاإلاغحؼ ابً خؼم،  –( 2)

 . 27ـ26 ؾىعة ؤلاؾغاء، آلاًخان -( 3)

 . 29 ؾىعة ؤلاؾغاء، آلاًت -( 4)

 . 283 ، ص8 اإلادلى، ج ،ابً خؼم -( 5)

ًاوي، هُل ألاوؾاع -( 6)  . 247، ص5 ، ج، صاع الخضًث، الهاهغةالشى



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱونىله حػالى: 
ؤي ازخبروهم في خكظ ؤمىالهم قةن بلؿىا مبلـ الغحاُ واليؿاء  .(3)َّهي ... خفمف

 .(4)وؤبطغجم وغلمخم منهم خكظا ألمىالهم وضالح في جضبحر مػاٌشهم صقػخم لهم ؤمىالهم

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱونىله حػالى: 
َّ خم ... زثمث رث يت

(5). 

قهظه آلاًت ؤوحبذ الىالًت غلى الؿكُه والػػُل، والؿكُه هىا هى الٌبحر البالـ 

 .(6)إلاهابلخه بالػػُل، والػػُل هىا هى الطؿحر 

ت:  (2 غً اإلاؿحرة بً شػبت ؤن عؾُى هللا ضلى هللا غلُه  حاءمن السىت الىبٍى

ه   بن  » وؾلم ههى غً بغاغت اإلااُ.
 
ِغه   الل

 
ْم  ي

ُ
ٌ

 
ا ل

ً
ز

 
ال

 
، نُل  : ز  ُ   ونا

 
ت اغ  ، وبغ  ُِ ا

 
 اإلا

 
 
ة ر 

ْ
ث
 
ُِ  وي ا

 
ا  .(7)«الؿُّ

ؿخيخج مً هظا الخضًث ؤن بغاغت اإلااُ بؾغاقا وجبظًغا ههى الشاعع غنها، ما صام  َو

الؿكُه مً اإلاػُػحن ألمىالهم قةهه وحب الدجغ غلُه. يما اؾخضلىا غلى حىاػ الدجغ 

ضضنت الغحل الظي جطضم غلى الؿكُه ؤًػا ؤن عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾلم عص 

 بإخض زىبُه.

ونض عص عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾلم البُػت غلى مً جطضم بها وال ماُ له ؾحرها، 

 .(8)وبغصه ؤًػا ضلى هللا غلُه وؾلم غخو مً غخو غبضا له غً صبغ وال ماُ له ؾحره

=                                                           

 . 170، ص1989 ،مطغ، مدمض غبض الغخمان غلي الهىاعي، بدث في الدجغ، صاع الهضي للؿباغت -( 1)

 .مً حيـ ما ًهُم به الىاؽ مػاٌشهم ؤلولُاء وؤغاف اإلااُ بليهم؛ ألههوالخؿاب ل .06 ؾىعة اليؿاء، آلاًت -( 2)

ًاوي  . 247اإلاغحؼ الؿابو، ص ،الشى

 . 06ؾىعة اليؿاء، آلاًت  -( 3)

ػني بهاالء اإلاجىىن والطبي والؿكُه .511ص، 4 اإلاؿني، ج ،ابً نضامت -( 4)  . َو

 . 282 ؾىعة البهغة، آلاًت -( 5)

 . 170مدمض غبض الغخمان غلي الهىاعي، بدث في الدجغ، ص -( 6)

 . 1341، ص3؛ مؿلم، ج131، ص2البساعي، ج –( 7)

ًاوي، هُل ألاوؾاع، ج -( 8)  . 247، ص5 الشى



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

بلى وهالخظ هىا بإن الؿكُه ًغص جطغقه وبن لم ًذجغ غلُه الهاض ي ونض وؿب هظا 

 .(1)ؤلامام البساعي 

 .(2)ونض ؾُهذ في هظا اإلاجاُ ؤصلت يثحرة ال ٌؿػىا الخؿغم بليها

 أدلت الزافضين للحجز على السفُه: 

 يف ىف يث ىث ُّٱاؾدىض الغاقػىن للدجغ غلى الؿكُه بلى نىله حػالى: 
 آلاًت  هظهق .(3)َّمي...ىقيق

ّ
ػت  ذصل غلى ؤن ًل بالـ مساؾب مٍلل بإخٍام الشَغ

 .(4)ؤلاؾالمُت منها الىقاء بالػهىص، وغضم الىقاء بالػهىص مسالكت ألمغ هللا

 حم جم يل ىل مل خلٱُّهىله حػالى: آًاث ؤزغي يما اؾدىضوا بلى ي
 .(6)َّجخ... حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب...ُّونىله:  .(5)َّجه...خممم

 َّ من مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ٱُّونىله: 
(7). 

قصر مً هظه آلاًاث وؾحرها ؤن ًل مٍلل "مىضوب بلى قػل الخحر، والطضنت 

لم ًسغج مً هظا و  .(8)والػخو والىكهت في وحىه البر لُهي هكؿه بظلَ مً هاع حهىم"

بحن  الخؿاب وؾحره بال اإلاجىىن والطؿحر، ؤما ما غضا طلَ قهم مٍلكىن ال قغم في طلَ

 .(9)هبت وضضنت وهٍاح، قمىػه مً بػؼ هظه ألامىع بؿحر هظ ٌػض خغاما

ًان ًبخاع »من السىت:  غً ؤوـ ؤن عحال غلى غهض عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾلم 

ًان في غهضجه ٌػني في غهله غػل، قإحى ؤهله الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم قهالىا ًا  و

                                                           
ًاوي، اإلاىغؼ هكؿه –( 1)  . الشى

ًاوي -( 2)  170صبدث في الدجغ، ، مدمض غبض الغخمان غلي الهىاعي  اإلاىغؼ هكؿه؛ ،ًغاحؼ هُل ألاوؾاع للشى

 . 509 ، ص4 واإلاؿني، البً نضامت جابً نضامت  وما بػضها؛

 . 01 ؾىعة اإلااثضة، آلاًت -( 3)

 . 173مدمض غبضالغخمان غلي الهىاعي، بدث في الدجغ، ص -( 4)

 . 92 ؾىعة آُ غمغان آلاًت -( 5)

 . 11 ؾىعة الطل، آلاًت -( 6)

 . 44، 43، 42 ؾىعة اإلاضزغ، آلاًت -( 7)

 . 279، ص8 خؼم، اإلادلى، جابً  -( 8)

 . ابً خؼم، اإلاىغؼ هكؿه –( 9)



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

غهضجه غػل قضغاه ونهاه قهاُ ًا هبي هللا  عؾُى هللا احجغ غلى قالن قةهه ًبخاع وفي

بوي ال ؤضبر غً البُؼ قهاُ بن يىذ ؾحر جاعى للبُؼ قهل: ها وها وال زالبت، عواه 

 .(1)«الخمؿت بال الترمظي...

ًان الدجغ غلى الٌباع الػهالء حاثؼا لدجغ الىبي  ؿخيخج مً هظا الخضًث بإهه لى  َو

الظي ظهغ ؾكهه وغػكه، وهظا صلُل غلى غضم ضلى هللا غلُه وؾلم غلى هظا الصخابي 

الغؾُى ضلى هللا غلُه وؾلم لم ًلخكذ بلى ؾالبي ق(2)صخت الدجغ غلى الٌباع الػهالء

 .(3)بط لى الخكذ بليهم إلاىػه مً البُؼ، ولٌىه ؤغؿاه الخُاع بطا باع ؤو اشتري  ،الدجغ

 املطلب الثاوي: من ًحجز على السفُه )عىد اللائلين بالحجز(

قظهب البػؼ بلى  ؛ازخلل الهاثلىن بالدجغ غلى الؿكُه قُمً ًهىم بالدجغ غلُه

وطهب البػؼ آلازغ بلى الهُى ، غلُه ًدخاج بلى خٌم الهاض ي بظلَالهُى بإن الدجغ 

بجىاػ الدجغ غلُه في بػؼ ألاخُان صون خٌم الهاض ي وؤخُاها ؤزغي ًدخاج خٌم 

 : ًٍىن غلى الخكطُل آلاحي الهاض ي وجىغُذ طلَ

بإن الدجغ  خىكي ًغونالظًً ًجحزون الدجغ غلى الؿكُه في اإلاظهب ال الحىفُت:

ال  :، وزالل مدمض طلَ قهاُ(4)غلى الؿكُه ال ًخم بال بدٌم الهاض ي غلى الغاجر

 .(5)ًدخاج بلى خٌم الهاض ي

ًان الؿكُه نض بلـ ؾحر عشُض هدُجت ؾكههاملالكُت:  وبحن  ،ًكغنىن بحن ما بطا 

 بلىؾه عشُضا إلاضة ؾىت قإيثر زم ؤضِب بالؿكه.

                                                           
ًاوي، هُل ألاوؾاع، ج ا -( 1) ًان الىايغون للدجغ غلى اإلابظع نض اؾخضلىا بهظا الخضًث غلى  .182، ص5لشى وبطا 

ًاوي في نهاًت هظا  مىؼ الدجغ قةن الهاثلحن بالدجغ غلى الؿكُه نض اؾخضلىا به غلى حىاػ الدجغ، بط ًهُى الشى

غىضهم  وقُه صخت الدجغ غلى الؿكُه ألنهم ؾإلىه بًاه وؾلبىه مىه وؤنغهم غلُه ولى لم ًًٌ مػغوقا» :الخضًث

 . «إلاا ؾلبىه وال ؤهٌغ غليهم

 . 173مدمض غبض الغخمان الهىاعي، بدث في الدجغ، ص -( 2)

 . 269، ص8 ابً خؼم، اإلادلى، ج -( 3)

غي،غبض الغخمان  ؛282، ص3اإلاغؾُىاوي، الهضاًت، ج -( 4) صاع بخُاء  ،2 الكهه غلى اإلاظاهب ألاعبػت، ؽ الجٍؼ

 . 367، ص2ج، بضون ؾىت ،بحروث ،الترار الػغبي لليشغ والخىػَؼ

 .169، ص7الٍاؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ، ج -( 5)



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

قالىالًت  ،قةن الدجغ غلُه ال ًدخاج بلى خٌم الهاض ي ،ـ قمً بلـ ؾكيها غانال1

 حؿخمغ غلُه.

نل مً بلىؾه ؾكيها، قةهه يظلَ ال ًدخاج إق ـ وبن بلـ عشُضا زم ضاع في قترة ؾىت  2

ألن طلَ  ؛ها هىا ًٍىن مً خو ؤبُه ؤو ولُه بط الدجغ غلُه ،في الدجغ بلى خٌم الهاض ي

ب   .(1)والدجغ غلى الطبي مً خهىم ألاب ،البلىؽ قٍان في خٌم الطبيمً الؼمً نٍغ

قةن الدجغ غلُه ال ًٍىن بال  ،ـ ؤما بن بلـ عشُضا واؾخمغ عشضه ؤيثر مً ؾىت3

 .(2)بدٌم الهاض ي

الدجغ غلُه ال ًدخاج بلى ، قةن ا، لًٌ به ؾكهبن بلـ الطبي غانالالشافعُت: 

 وبن عشض بػض طلَ قال ًدخاج جغشُضه بلى خٌم الهاض ي يظلَ. خٌم الهاض ي.

ونض واقهىا اإلاالٌُت في هظه الجؼثُت، وزالكىهم قُمً بلـ عشُضا زم ؾغؤ غلُه 

 قهالىا بإن الدجغ غلُه في هظه الخالت ًٍىن بدٌم الهاض ي. ،الؿكه

هُل ق ؛لـ مطلخا للضًً واإلااُ قكُه زالفب ؤما باليؿبت لكَ الدجغ باليؿبت إلاً

 ؛ألهه ًدخاج بلى هظغ واحتهاص، ونُل ال ًدخاج بلى خٌم الهاض ي ؛ًدخاج بلى خٌم الهاض ي

 .(3)زبذ مً ؾحر خٌم قؼاُ مً ؾحر خٌم ألهه حجغ  

ُ الحىابلت:  حاء  خُث بإن الدجغ ًدخاج بلى خٌم الهاض ي؛ طهب الخىابلت بلى الهى

 .«ًطلر الدجغ بال مً الخايم وال ًؼوُ بال بهال »في اإلاؿني: 

 
ّ
سخلل »إن: لىا اخخُاج الدجغ غلى الؿكُه بلى خٌم الخايم بونض غل الخبظًغ ًسخلل ٍو

دخاج بلى الاحتهاص قةطا اقخهغ الؿبب بلى الاحتهاص لم ًثبذ بال بدٌم الخايم...  .(4)«قُه ٍو

خُى الدجغ غلى الؿكُه : في مظهب الشُػت ؤلامامُت زالف الشُعت إلامامُت

ؤًثبذ بدٌم الخايم ؤم ال ًدخاج بلى خٌم الخايم، والغاجر ؤهه ال ًثبذ الدجغ غلى 

                                                           
غي، اإلاغحؼ الؿابو، ص ؛276، ص2 ابً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج -( 1)  . 368غبض الغخمان الجٍؼ

غي، اإلاغحؼ  -( 2)  . 276، ص2ابً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج ؛371، صهكؿهغبضالغخمان الجٍؼ

غي اغبض الغخم ؛331، ص1، جلبىان بحروث الكٌغ، صاع، الشحراػي، اإلاهظبالكحروػ آباصي  -( 3) اإلاغحؼ  ،ن الجٍؼ

 . 671هكؿه، ص

 . 525، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 4)



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

 .(1)الؿكُه بال بدٌم، ويظا ال ًغقؼ غىه الدجغ بال بدٌم الخايم

 املطلب الثالث: أسباب الحجز على السفُه

 ازخلل الكههاء في ؤؾباب الدجغ غلى الؿكُه بلى عؤًحن: 

: طهب ؤصخاب هظا الغؤي بلى الهُى بإن ؤؾباب الدجغ غلى الؿكُه (2)ألاول الزأي 

لٍىهه مبظعا  ؛لٌىه ؾحر عشُض ،قةطا بلـ الشخظ غانال مطلخا لضًىه هى جبظًغه إلااله.

إلااله بدُث ًىكهه في ؾحر مىاغؼ ؤلاهكام، وحب الدجغ غلُه خكاظا غلى ماله مً 

 .(3)الػُاع

لٌىه قاؾو في  ،بإن مً بلـ مطلخا إلااله ؤي ؾحر مبظعًغي ؤصخابه : (4)الزأي الثاوي

 خفمف حف  جف مغ جغ مع جع...ُّحجغ غلُه اؾدىاصا لهىله حػالى:  ،الضًً
ن قؿهه نض ًضغىه بلى جبظًغ ؤمىاله قُظل بوالكاؾو لم ًاوـ مىه الغشض بط  ،(5)َّهي...

 .(6)الدجغ غلُه

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱوحجتهم في طلَ نىله حػالى: 
َّ خم ... زثمث رث يت ىت نت مت

قهظا الىظ ؤزبذ الىالًت غلى الؿكُه  .(7)

 .(8)والكاؾو في صًىه ٌػض ؾكيها قىحب الدجغ غلُه

بط الكاؾو مساؾب بٍل ؤخٍام  ؛الظي هغاه ؤن الدجغ ًٍىن للمبظع إلااله ال للكؿوو 

 الشغع وهى ما طهب بلُه حمهىع الػلماء.

                                                           
 . 205، ص1ج، 1985 ،، صاع ألاغىاء، بحروث6 مدمض بً الخؿً الهظلي، شغاجؼ ؤلاؾالم، ؽ -( 1)

 حمهىع الكههاء، مً اإلاالٌُت وبػؼ الشاقػُت والخىابلت وؤبى ًىؾل ومدمض مً الخىكُت.  -( 2)

؛ ابً نضامت، 331، ص1الكحروػ آباصي الشحراػي، اإلاهظب، ج  ؛276، ص2ابً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج  -( 3)

 .509، ص4اإلاؿني، ج 

 . 331ص ،1الكحروػ آباصي الشحراػي، اإلاهظب، ج  بػؼ قههاء الشاقػُت: -( 4)

 . 06ؾىعة اليؿاء، آلاًت  -( 5)

 . 331، ص1الكحروػ آباصي الشحراػي، اإلاهظب، ج  -( 6)

 . 282ؾىعة البهغة، آلاًت  -( 7)

 . 181مدمض غبض الغخمان غلي الهىاعي، بدث في الدجغ، ص -( 8)



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

 املطلب الزابع: حكم جصزفاث السفُه

قمنهم مً ًهُى  ؛بالدجغ غلى الؿكُه ازخلكىا في خٌم جطغقاجهالظًً نالىا 

ومنهم مً ًهُى بإنها يخطغقاث  ،ومنهم مً ًهُى بإنها مىنىقت ،ببؿالنها بػض الدجغ

 الطبي اإلامحز.

 : أـ املذهب الحىفي

 خٌم الؿكُه اإلاذجىع غلُه يدٌم الطبي اإلامحز في الخطغقاث التي جدخمل الكسخ 

ًالبُؼ والشغاء.  ، بؿلها الهُؼ ؤما الخطغقاث التي ال جدخمل الكسخ وال ًبؿلها الهُؼ  ٍو

 .(1)ًالىٍاح والؿالم والػخو، قةهه ال زالف في ؤن الؿكُه البالـ جىكظ جطغقاجه قيها

وال قغم بِىه وبحن  ،وزالل ؤبى خىُكت الطاخبحن قهاُ بإن الؿكُه ال ًذجغ غلُه

ً  .(2)الغشُض ؾىي ؤن الؿكُه بطا بلـ يظلَ ًمىؼ غىه ماله بلى ؾً الخامؿت والػشٍغ

 : املذهب املالكيب ـ 

قةن جطغف في غهض مػاوغت  ،خٌم جطغف الؿكُه يدٌم جطغف الطبي اإلامحز

ؾحره وللىلي ؤب ؤو » .(3)في الػهىص التي ال غىع قيها قخطغقه باؾلؤما  ،قخطغقه مىنىف

 .(4)«)عص جطغف( ؾكُه ؤو ضبي )ممحز بمػاوغت( بال بطن ولُه يبُؼ وشغاء وهبت وزىاب

ًاهذ الهبت والطضنت والػؿُت ٌػض الخطغف قيها باؾال قةن الىضُت وغخو ؤم  وبطا 

 .(5)الىلض ًىكظ قيهما جطغف الؿكُه بال زالف في اإلاظهب اإلاالٍي

 :املذهب الحىبليـ ج

ولىا ؤهه ال ًضقؼ »: بط حاء في اإلاؿني ،الدجغ غلُه باؾلتحػض جطغقاث الؿكُه بػض 

                                                           
غي، اإلا ؛171، ص7اؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ، ج الٍ -( 1)  . 368، ص2، ج غحؼ الؿابوغبض الغخمان الجٍؼ

 . ، اإلاىغؼ هكؿهلٍاؾاويا –( 2)

غي، اإلا -( 3)  . 368، ص2، ج غحؼ الؿابوغبض الغخمان الجٍؼ

بطا ؾلو ػوحخه ؤو »وحاء في بضاًت اإلاجتهض:  .384، ص3، ج ، الشغح الطؿحر غلى ؤنغب اإلاؿالَالضعصًغ -( 4)

ؤما الىضُت  وال غخو وال ش يء مً اإلاػغوف.ؿُت وال جلؼمه هبت وال ضضنت وال غ ... زالػها مض ى ؾالنه وزلػه

 . 379، ص2ج  ،ابً عشض ؛«قخىكظ بال زالف ويظا غخو ؤم ولضه

 . 279، ص2بً عشض، بضاًت اإلاجتهض، ج ا -( 5)



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

ًالطبي واإلاجىىن، وألهه بن هكظ جطغقه  بلُه ماله لػضم عشضه قال ًصر جطغقه وبنغاعه 

ًان هاقظا لؿلم بلُه  وبنغاعه جلل ماله ولم ًكض مىػه مً ماله شِئا، وألن جطغقه لى 

ًالغشُض  .(1)«ماله 

غون بإن للىلي ؤن ًإطن له ف ًالؼواجٍو ًان في خاحت بلى  ،ي بػؼ الخطغقاث  وبن 

ؤما الؿالم  .(2)ًىكظ في خضوص مهغ اإلاثل قهـةن ػواحه ق ،ػواج ولم ًإطن له ولُه وجؼوج

سلػها وؾىف وػىص بلى ػواج  .لًٌ غىع الخلؼ ًضقؼ لىلُه ،قله ؤن ًؿلو ػوحخه ٍو

 الؿكُه وؾالنه.

 املذهب الشافعي: ص ـ 

ًل  ،قخطغقه بالبُؼ ؤو الشغاء ؤو الػخو ؤو التزوٍج ،الدجغبطا جطغف الؿكُه نبل 

ؿدثنى مً طلَ ؾالنه ومغاحػخه لؼوحخه وزلػه(3)طلَ ٌػض باؾال بشغؽ ؤن ًضقؼ  ،، َو

 .لَ الخها، وؾىىضر ط(4)غىع الخلؼ بلى ولُه

نُل ًصر هظا  ؛وبن جطغف بةطن ولُه بُػا وشغاء قكي طلَ زالف في اإلاظهب

 .(5)الخطغف ونُل ال ًصر

 املطلب الخامس: سواج السفُه وطالكه

ًان الكههاء قض ازخلكىا في الدجغ غلى الؿكُه في جطغقاجه اإلاالُت، قةهىا ؾىجض  بطا 

الهاثلحن بالدجغ غلُه في ؤمىاله، نض ازخلكىا قُما بُنهم خُى حىاػ الدجغ غلُه ؤو غضم 

 الدجغ غلُه في ػواحه وؾالنه.

 : سواج السفُهالفزع ألاول 

قةهىا هجض ؤصخاب هظا  ،اهؿالنا مً الغؤي الهاثل بالدجغ غلى الؿكُه في ؤمىاله
                                                           

 . 513، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 1)

غي، اإلاغحؼ الؿابو، -( 2)  .371، ص2ج  غبض الغخمان الجٍؼ

غي  -( 3)  . 370هكؿه، صاإلاغحؼ ، غبض الغخمان الجٍؼ

 . 332، ص1الكحروػ آباصي الشحراػي، اإلاهظب، ج  -(5)

ؤما بن خلل قخىػهض ًمُىه وبن ؤخغم بالدج صر بخغامه » .332، ص1اصي الشحراػي، اإلاهظب، ج الكحروػ آب -( 5)

ػكى  .«وبن وحب له الهطاص قله ؤن ًهخظ َو



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

قظهب البػؼ بلى الهُى ؛ هم في الدجغ غلى الؿكُه في ػواحهالغؤي نض ازخلكىا قُما بُن

وطهب البػؼ آلازغ بلى ؤهه ًذجغ غلُه في مماعؾت هظا  ،بمماعؾت هظا الخو صون ولي

خىؾـ طلَ عؤي آزغ. خىاله ولُه، ٍو  الخو ٍو

طهب الخىكُت وحمهىع الخىابلت بلى الهُى بصخت ببغام غهض الؼواج الزأي ألاول: 

: (1)بط حاء في بضاجؼ الطىاجؼ جىع غلُه صون جىنل غلى بطن ولُه.مً الؿكُه اإلاذ

الىٍاح بةطن ولُه  وبن جؼوج صّر »: (2)وحاء في اإلاؿني «.وبغخانه...قُجىػ ؾالنه وهٍاخه »

 .«وبؿحر بطهه

قهظا الغؤي ًجحز للؿكُه ؤن ًبرم غهض ػواحه بىكؿه صون جىنل غلى بطن ولُه مؼ 

 صخت هظا الػهض.

ًالخلؼ والؿالم وبن لؼم مىه اإلااُ قدطىله حجتهم : ؤن غهض الؼواج ؾحر مالي قصر 

و الػمً، قال   .(3)ًمىؼ مً الػهض يما لى لؼم مً طلَ الؿالمبؿٍغ

طهب اإلاالٌُت بلى الهُى بإن الؿكُه اإلاذجىع غلُه بن ؤبغم غهض الزأي الثاوي: 

حاء في مىاهب  ىنل غلى بطن ولُه قهى ػواج مىنىف؛ خُثػواحه بىكؿه، قةهه ًخ

ا»: (4)الجلُل م 
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ًان الؿكُه مهمال ؤي لم ًخم الدجغ غلُه وجؼوج قةن ػواحه ًمض ي بطا  ،وؤما بن 

بن الىلي بطا لم ٌػلم بالىٍاح وال البُؼ » :(5)حاء في خاشُت الضؾىقي قهض عشض الؿكُه.

هظه الػباعة بإن الؿكُه اإلاػني في  ونض وعص بػض .«، قةن طلَ ًمض ي(6)ختى عشض اإلاذجىع 
                                                           

قال ًىػهض بُػه وشغائه وبحاػجه »ونض وعص نبل هظه الجملت:  .171، ص7اؾاوي، بضاجؼ الطىاجؼ، ج الٍ -( 1)

وهبخه وضضنخه، وما ؤشبه طلَ مً الخطغقاث التي جدخمل الىهؼ والكسخ )وؤما( قُما ؾىي طلَ قدٌمه 

 . «...وخٌم البالـ الػانل الغشُض ؾىاء قُجىػ ؾالنه وهٍاخه

 . 528، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -(2)

  اإلاىغؼ هكؿه.ابً نضامت،  -(3)

  .62، ص4ج ، 1992، ، صاع الكٌغ3 ، ؽ مدمض بً غبض الغخمان اإلاؿغبي، مىاهب الجلُلؤبى غبض هللاالخؿاب  -(4)

 . 265، ص3خاشُت الضؾىقي، ج الضؾىقي،  –( 5)

قةن  ،وؿخيخج مً هظه الػباعة وما بػضها بإن الؿكُه نض ًٍىن مذجىعا غلُه، ولًٌ ولُه ال ًخابؼ جطغقاجه -( 6)

 جؼوج )الؿكُه اإلاذجىع غلُه( وعشض قػىض عشضه ًمض ي ػواحه. 



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

 .(1)هظه الكهغة هى الؿكُه اإلاهمل

 ؾىىعصها في مىغػها. ،وحجت اإلاالٌُت هي هكـ حجت ؤصخاب الغؤي الثالث

الخؿاب الخىبلي وؤبى زىع بلى الهُى بػضم طهب الشاقػُت وؤبى الزأي الثالث: 

وبن جؼوج مً »: (3)بط حاء في اإلاهظب .(2)صخت هٍاح الؿكُه اإلاذجىع غلُه بؿحر بطن ولُه

 .«ؾحر بطن الىلي قالىٍاح باؾل

قةطا اغخبرها الؼواج صخُدا مً ؾحر بطن الىلي  ،ؤن الىٍاح ًجب به اإلااُحجتهم: و 

ؤما بن جؼوج بةطن الىلي، قالىلي ال ًإطن بال  جؼوج مً ؾحر خاحت، قُاصي بلى بجالف اإلااُ.

 .(4)في مىغؼ الخاحت قال ًخلل اإلااُ

ُ الترحُح:  ؛ بط مً غغغىا لآلعاء الؿابهت ًخطر لىا بإن الغؤي الغاجر هى الغؤي ألاو

ًخدُى بلى واحب قُطحر هظا الؿكُه اإلاذجىع غلُه ملؼما بالؼواج ن خو الؼواج نض ب

 ختى ال ًهؼ في الؼها مؼ الهضعة غلى الىاحباث الؼوحُت.

ُ غل بلى طلؤ  » :َ ؤن الؼواج ال ًازغ قُه الهؼ
 

الر
 
ً   ز ه ، ِحضُّ ً   ِحض  ه

ُ
ْؼل ؛ وه   ِحض 

ٍاُح، الُم، الّىِ
 
  والؿ

ُ
ْحػت  .(5)«والغ 

لًٌ هغي بإن اإلاهغ  ،بطا ؤبغمه الؿكُه اوػهض صخُداو  ،الؼواجقمً هظه الثالزت 

 ًُ ًان نض ػاص غً مهغ اإلاثلالظي اجكو غلُه ًجب ؤن  ؤن بشغؽ  ،غص بلى مهغ اإلاثل بن 

 .(6)بغام الػهضبًٍىن الؿكُه نض حجغ غلُه نبل 

                                                           
 . 265ـ ص 3خاشُت الضؾىقي، ج الضؾىقي،  –( 1)

 . 528، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 2)

 . 332، ص1، ج ، اإلاهظبالكحروػ آباصي الشحراػي  -( 3)

قههاء الشاقػُت ؤهه ناُ: بن جؼوج بؿحر وههل غً اإلاؿػىصي مً ، اإلاىغؼ هكؿه. الكحروػ آباصي الشحراػي  -( 4)

غً مدمض غبض  ل ًلؼم بإنل ش يء ٌؿدباح به البػؼ.بطن الىلي نُل ال ًلؼم بص يء، ونُل ًلؼم بمهغ اإلاثل ونُ

 . 194الغخمان غلي الهىاعي، ص

غة ناُ: ناُ عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾلم: " زالر -( 5) . وناُ ه الخمؿت بال اليؿاجيعوا ." ...غً ؤبي هٍغ

ب :ظيالترم ًاوي، هُل ألاوؾاع، ج  .خضًث خؿً ؾٍغ  (. 234، ص6)الشى

 يما ًغص بلى مهغ اإلاثل بط زبذ اؾخؿالُ الؿكُه نبل الدجغ غلُه.  -( 6)



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

 الفزع الثاوي: طالق السفُه

ًان الكههاء نض ازخلكىا في جؼوٍج الؿكُه لىكؿه،  ًاصوا ؤن ًخكهىا غلى بطا  قةنهم 

 صخت ؾالنه صون بطن ولُه لىال ؤهه شظ غليهم قهُه واخض.

ُت بلى الهُى طهب الخىكُت واإلاالٌُت والشاقػُت والخىبلُت وؤلامامالزأي ألاول: 

وحاء في  .«...قُجىػ ؾالنه وهٍاخه»: (1)قهض حاء في بضاجؼ الطىاجؼ؛ بىكاط ؾالم الؿكُه

ؾلو امغؤجه  وبن»: (4)وحاء في اإلاهظب .(3)«وؾالم الؿكُه هاقظ»: (2)الهىاهحن الكههُت

... وبن زالؼ حاػ، وال ًجىػ للمغؤة ؤن جضقؼ بلُه اإلااُ قةن صقػخه )الؿكُه( صر ؾالنه

 .«لم ًصر الهبؼ ولم جبرؤ اإلاغؤة مىه

ولىا )الؼواج( ؤهه غهض ؾحر مالي قصر مىه يسلؼ هى ؾالنه وبن »: (5)وحاء في اإلاؿني

و الػمً قال ًمىؼ مً الػهض يما لؼم مً طلَ الؿالم"لؼم   .(6)مىه اإلااُ قدطىله بؿٍغ

وؤما الؿكُه قهى الظي ًطغف ؤمىاله في ؾحر ألاؾغاع »: (7)وحاء في شغاجؼ ؤلاؾالم

 .«الصخُدت... وػم ًصر ؾالنه وظهاعه وزلػه ... وال ًجىػ حؿلُم غىع الخلؼ بلُه

قهظه الىطىص التي ؤزظث مً مغاحؼ اإلاظاهب الؿابهت جايض لىا هكاط ؾالم  

ًان مذجىعا غلُه. وحجتهم في طلَ: ؤن الؿالم لِـ بخطغف في اإلااُ يما  الؿكُه ولى 

ؤهه ال ًجغي مجغاه قال ًمىؼ مىه ومثله ؤلانغاع بالهطاص والخض، ومما ًايض ؤهه ال ًجغي 

                                                           
 . 171، ص7الٍاؾاوي، ج  -( 1)

مظهب ، الهىاهحن الكههُت في جلخُظ مظهب اإلاالٌُت والخىبُه غلى مدمض ؤخمض بً حؼي الٍلبي الؿغهاؾي -( 2)

، م2013 -1423، صاع ابً خؼم، بحروث، لبىان، 1الشاقػُت والخىكُت والخىبلُت، جدهُو ماحض الخمىي، ؽ 

 . 530ص

ػوحخه ؤو زالػها قإما الؿكُه البالـ قجمهىع الػلماء غلى ؤن اإلاذجىع بطا ؾلو »هض: وحاء في بضاًت اإلاجت -( 3)

 . 279، ص2ابً عشض ج  .«مض ى ؾالنه وزلػه

 . 332، ص4، ج ، اإلاهظبالكحرػ آباصي الشحراػي  -( 4)

 . 528، ص4ابً نضامت، ج  -( 5)

 .«بال ؤن الػىع ال ًضقؼ بلُه وبن صقؼ بلُه لم ًصر نبػه ...وبن زالؼ صر زلػه» وحاء في الشغح الٌبحر: -( 6)

 . 528، ص4ابً نضامت، خاشُت اإلاؿني، ج 

 . 205، ص1حػكغ بً الخؿً الهظلي، ج  -( 7)



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

ر بطن ؾُضه مؼ ؤن الػبض ًمىؼ في الخطغقاث في مجغي اإلااُ ؤهه ًصر مً الػبض بؿح

 .(1)اإلااُ

وحجخه:  .(3)بلى الهُى بػضم صخت ؾالم الؿكُه (2)طهب ابً ؤبي لُلىالزأي الثاوي: 

صر ؤن ًؼوُ ملٌه غىه بماُ » ؤن البػؼ ًجغي مجغي اإلااُ بضلُل ؤهه ًملٌه بماُ ٍو

ًاإلااُ  .(4)«قلم ًملَ الخطغف قُه 

ن الغؤي الظي هغجخه هى عؤي حمهىع قةبػض غغع الغؤًحن الؿابهحن الترحُح: 

ًالؼواج. ؛الػلماء يما ؤهه ٌػض مً الخهىم اللطُهت  وطلَ ألن الؿالم ال ًازغ قُه الهُؼ 

ًُّ  ،بالشخظ يما طهب بلى طلَ  اقالدجغ غلُه بهضاع لٌغامخه، عؾم ؤن الخطغف لِـ مال

 حمهىع الػلماء.

ن باإلاػامالث، زم  بابلى الؿكُه ازخلل قُه في ًػاف بلى طلَ ؤن الدجغ غ

وطهب ؤؾلبهم بلى الهُى بىكاط جطغف  ،الهاثلحن بالدجغ ازخلكىا في هكاط ؾالم الؿكُه

لظا ما غلُىا بال ؤن ههُى ؛ بهي بػض هظه الؿغبلت بال عؤي شاطما و  ،الؿكُه في الؿالم

 .(5)بترحُذ عؤي الهاثلحن بىكاط جطغف الؿكُه في مجاُ الؿالم

 املبحث الثاوي

ع الجشائزي   جصزفاث السفُه في الدشَز

ؼ الجؼاثغي ؾىاء في الهاهىن اإلاضوي ؤو ناهىن ألاؾغة لظا  ؛للؿكُه ؤخٍام في الدشَغ

 ُ زم الخؿغم بلى جطغقاجه في ناهىن  ،جؿلب الخؿغم بلُه في الهاهىن اإلاضوي في مؿلب ؤو

ألاؾغة في مؿلب زان، يما هخؿغم بلى خٌم جطغقاث الؿكُه في ناهىن ألاؾغة في مؿلب 

اإلاشغع  ؿكُه في ناهىن ألاؾغة، وبمً انخضيزالث، يما ؤهىا هخؿغم بلى مً ًذجغ غلى ال

                                                           
 . 527، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 1)

 قهُه خىبلي.  ابً ؤبي لُلى -( 2)

 وهى ما ؤزظ به اإلاشغع الجؼاثغي في ناهىن ألاؾغة.  -( 3)

 . 197مدمض غبض الغخمان غلى هىاعي، بدث في الدجغ، ص ؛527، ص4ابً نضامت، اإلاؿني، ج  -( 4)

(5 )-  
ً
ما غضا ناهىن ألاؾغة الجؼاثغي، بط ختى الهاهىن اإلاضوي  حل الهىاهحن الػغبُت ال ججػل جطغف الؿكُه باؾال

 الجؼاثغي ال ًبؿل جطغف الؿكُه في ؾحر الخبرغاث. 



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

ُه وؾالنه في الجؼاثغي مً الكههاء اإلاؿلمحن في مؿلب عابؼ، وؤزحرا هخؿغم بلى ػواج الؿك

 ناهىن ألاؾغة الجؼاثغي في مؿلب زامـ.

 املطلب ألاول: السفُه في اللاهىن املدوي

خظا اإلاشغع الجؼاثغي خظو الخهىِىاث الػغبُت في مجاُ جطغقاث الؿكُه، بط اغخبره 

مىه  43وهظا ما هطذ غلُه اإلااصة  ،الهاهىن اإلاضوي هانظ ألاهلُت مثله مثل الطبي اإلامحز

ًان  ًل»بهىلها:  ل مً بلـ ؾً الغشض و مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض، ًو

 .(1)«ؾكيها ؤو مػخىها ًٍىن هانظ ألاهلُت وقها إلاا ًهغعه الهاهىن 

 لبه ز ر الؿكُه مػضوم الػهل ؤو الخمُحز، بال ؤنقالهاهىن اإلاضوي ال ٌػخب
ً
)الؿكُه(  ال

ًاهذ هاقػت هكػا مدػا قهي  هلظا قخطغقاج؛ (2)ضبحرفي ؾالمت الخهضًغ وخؿً الخ بطا 

ًاهذ غاعة غ ًاهذ صاثغة بحن غعا مدػا قهي باؾلت بؿالها مؿلها، صخُدت وبن  ؤما بن 

 الىكؼ والػغع قهي نابلت لئلبؿاُ.

والخطغف وهي ألاغماُ الضاثغة بحن الىكؼ والػغع قهظا وباليؿبت ألهلُت ألاصاء 

 .(3)ىم به في خضوص الهاهىن ألهه مً ازخطاص الىلي ًه ؛الخطغف ال ًملٌه ؤًػا

قللؿكُه ببؿاُ هظا الخطغف  ،وهظا الىىع ألازحر مً الخطغقاث ٌػض نابال لئلبؿاُ

مً  101مً الُىم الظي ًؼوُ قُه الؿكه بغقؼ الدجغ غىه، وهظا ما هطذ غلُه اإلااصة 

ٌؿهـ الخو في ببؿاُ الػهض بطا لم ًخمؿَ به ضاخبه زالُ »الهاهىن اإلاضوي بهىلها: 

ان هظه اإلاضة في خالت ههظ ألاهلُت مزمـ  بضؤ ؾٍغ ً الُىم الظي ًؼوُ قُه ؾىىاث، ٍو

 .«...هظا الؿبب

قهظا الىظ ٌػالج الخطغقاث الضاثغة بحن الىكؼ والػغع، بط اغخبرها الهاهىن 

 .(1)صخُدت، ختى ًخهغع ببؿالها، جؿبُها للػهض الهابل لئلبؿاُ

                                                           
، اإلاخػمً الهاهىن اإلاضوي اإلاػضُ 1975بر مخؾب 26 اإلاىاقو 1395عمػان غام  20اإلااعر في  58 -75 -( 1)

 واإلاخمم. 

ت، ميشإة اإلاػاعف ،5ؽ  خؿً يحرة، اإلاضزل بلى الهاهىن، -( 2)  . 587، ص1974 ،ؤلاؾٌىضٍع

ت الالتزام بىحه غام، صاع بخُاء 1الؿنهىعي، الىؾُـ في شغح الهاهىن اإلاضوي، ج  ؤخمض غبض الغػام -( 3) : هظٍغ

 . 283، 281، 276، صالترار الػغبي، بحروث، لبىان



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

بال ؤن خو الؿكُه في ببؿاُ الخطغف الضاثغ بحن الىكؼ والػغع ٌؿهـ بن ؤححز هظا 

يما  .(2)مً الهاهىن اإلاضوي 100اإلااصة  وقو ما هطذ غلُهالخطغف ضغاخت ؤو غمىا 

مً ونذ ػواُ ؾبب ٌؿهـ خو ببؿاُ الخطغف مً الؿكُه بمغوع زمـ ؾىىاث 

 .(3)مً الهاهىن اإلاضوي 101اإلااصة ، خؿب ما هطذ غلُه ههظ ألاهلُت )ؤي الؿكه(

وؤما باليؿبت إلاً ًذجغ غلى الؿكُه وخٌم جطغقاجه اإلاالُت وؾحر اإلاالُت يؼواحه 

وؾالنه وهبخه ووضِخه وونكه نبل الدجغ غلُه وبػض الدجغ قهض ؤخاُ الهاهىن اإلاضوي 

ًسػؼ »وهظا هطها:  ،مضوي 44 ةاإلااص خؿب ما ٌؿخيخج مً هظ (4)قيها بلى ناهىن ألاؾغة

قانضوا ألاهلُت وهانطىها بدؿب ألاخىاُ ألخٍام الىالًت ؤو الىضاًت ؤو الهىامت غمً 

 .«الشغوؽ ووقها للهىاغض اإلاهغعة في الهاهىن 

 جصزفاث السفُه في كاهىن ألاسزة: املطلب الثاوي

الؿكُه مؼ اإلاجىىن  حمػذمً ناهىن ألاؾغة هجضها نض  81بالغحىع بلى هظ اإلااصة 

ًان قانض ألاهلُت ؤو هانطا لطؿغ ؾً ؤو حىىن ؤو غخه ؤو »بط وعص قيها:  (5)واإلاػخىه مً 

 .«ؾكه ًىىب غىه ناهىها ولي ؤو وص ي ؤو مهضم ؾبها ألخٍام هظا الهاهىن 

ًامل ؤلاصعاى مبطغ بػىانب » (6)بِىما الؿكُه ٌػض في جمام نىاه الػهلُت بط هى 

هضم غلُه ؾحر آبه بىدُجخه هظغا لدؿلـ شهىة ؤلاجالف غلى  ،قؿاصه ولٌىه ًخػمضه ٍو

  ٍل ما في ألامغ ؤن الؿكُهق .(7)«بعاصجه
ّ
لظا ؛ (8)ع إلااله غلى ؾحر مهخض ى الشغع والػهلمبظ

 ًان غلى اإلاشغع الجؼاثغي في ناهىن ألاؾغة ؤال ًطىل الؿكُه مؼ اإلاجىىن واإلاػخىه.

=                                                           

 . 271غلي غلي ؾلُمان، غغوعة بغاصة الىظغ في الهاهىن اإلاضوي الجؼاثغي، ص -( 1)

دت ؤو الػمىُت» -( 2)  . «...ًؼوُ خو ببؿاُ الػهض باإلحاػة الطٍغ

 .ٌؿهـ الخو في ببؿاُ الػهض بطا لم ًخمؿَ به ضاخبه زالُ زمـ ؾىىاث» -( 3)

ان هظه اإلاضة، في خالت بضؤ ؾٍغ  . «ًؼوُ قُه هظا الؿبب...ههظ ألاهُت مً الُىم الظي  ٍو

(4 )-  ِّ  ا بحن الهاهىن اإلاضوي وناهىن ألاؾغة الجؼاثغي خُى جطغقاث الؿكُه. ىً ؾىف هجض زالقا ب

، صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت، الجؼاثغ، غلي غلي ؾلُمان، غغوعة بغاصة الىظغ في الهاهىن اإلاضوي الجؼاثغي  -( 5)

 . 271، ص1992

 . اإلاىغؼ هكؿه غلي غلي ؾلُمان، -( 6)

ت في  -(7)  . 634، ص1ؤخمض هطغ الجىضي، مباصت الهػاء الشغعي، ج  طيغه: .14/05/1975مدٌمت الىهؼ اإلاطٍغ

ت في  -( 8)  . ، اإلاىغؼ هكؿهؤخمض هطغ الجىضي طيغه:، 12/02/1975مدٌمت الىهؼ اإلاطٍغ



ىي الطاصم   قٍغ
 

   

ًان الهاهىن اإلاضوي  نض اغخبر الؿكُه هانظ ألاهلُت خؿب ما هطذ غلُه وبطا 

ل مً بلـ » :مً الهاهىن اإلاضوي 43اإلااصة  ًل مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض، ًو

ًان ؾكيها ؤو مػخىها ًٍىن هانظ ألاهلُت وقها إلاا ًهغعه الهاهىن  قةن ، «ؾً الغشض و

حػخبر » :الؿكُه مىنىقتنض اغخبر جطغقاث  85ناهىن ألاؾغة خؿب ما وعص في اإلااصة 

 (1)بال ؤن الىظ الىاعص بالؿت الكغوؿُت .«جطغقاث اإلاجىىن واإلاػخىه والؿكُه ؾحر هاقظة ...

 اغخبر جطغقاث الؿكُه باؾلت.

جايضه، وطلَ ألن الىطىص التي ؤجذ بػضه  ؛والظي هغجخه هىا هى الىظ الكغوس ي

 ن جطغقاث الؿكُه حػض باؾلت ال مىنىقت.ؤي ب

بهىلها:  101طلَ اإلااصة  وقو ما جىظ غلُهوبطا زبذ ؾكه الشخظ حجغ غلُه 

مً بلـ ؾً الغشض وهى مجىىن ؤو مػخىه ؤو ؾكُه ؤو ؾغؤث غلُه بخضي الخاالث »

 .«اإلاظًىعة بػض عشضه ًذجغ غلُه

 املطلب الثالث: حكم جصزفاث السفُه في كاهىن ألاسزة

طضع هظه الخطغقاث بػض ونض ج نض جطضع مً الؿكُه جطغقاث نبل الدجغ غلُه،

  الدجغ غلُه.
ُ
 غي ما خٌم هظه الخطغقاث في ًلخا الخالخحن؟ج

 خصزفاث التي جصدر كبل الحجز علُه: الالفزع ألاول 

وفي هظه الخالت قةن جطغقاجه التي  ،بػض عشض غلى الشخظه ؿغؤ الؿكنض ً

ًاهذ ؤؾباب الدجغ ظاهغة وقاشُت ؤزىاء  ،ضضعث مىه بػض ؾكهه صخُدت اللهم بن 

، خؿب هظ اإلااصة (2)قةن الهاهىن ًدٌم ببؿالنها ،ضضوع هظه الخطغقاث مً الؿكُه

 مً ناهىن ألاؾغة. 107/2

قةن جطغقاجه جإزظ خٌم ، (3)ونض ًٍىن الؿكُه نبل الدجغ غلُه ضبُا ممحزا

                                                           
 مً ناهىن ألاؾغة.  85ؤي هظ اإلااصة  -( 1)

حػخبر جطغقاث اإلاذجىع غلُه بػض الخٌم باؾلت، ونبل الخٌم بطا »مً ناهىن ألاؾغة:  107اإلااصة  ذهط -( 2)

 . «ًاهذ ؤؾباب الدجغ ظاهغة وقاشُت ونذ ضضوعها

ؿكُه ؤهلُت ألاصاء ألهه ؾلب الالؿكُه ختى بالطبي اإلامحز؛  اإلاشغع الجؼاثغي في ناهىن ألاؾغة لم ٌؿىّ  -( 3)

 قجػله غضًمها.



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،

 

   

مً بلـ ؾً »مً ناهىن ألاؾغة بط حاء قيها:  83جطغقاث الطبي اإلامحز الىاعصة في اإلااصة 

مً الهاهىن اإلاضوي جٍىن جطغقاجه  43الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض ؾبها لىظ اإلااصة 

ًاهذ غاعة به، وجخىنل غلى بحاػة الىلي ؤو الى  ًاهذ هاقػت له وباؾلت بطا  ص ي هاقظة بطا 

ًاهذ مترصصة بحن الىكؼ والػغع   .«قُما بطا 

ًاه ظاهغة وقاشُت ؤزىاء جطغقاجه،  الطبي اإلامحز الؿكُهؤؾباب الدجغ غلى  ذوبن 

قهظه الخطغقاث ال جإزظ خٌم جطغقاث الطبي اإلامحز وبهما حػض باؾلت بؿالها مؿلها 

 .107/2ؾبها لىظ اإلااصة 

 : الخصزفاث التي جصدر بعد الحجزالفزع الثاوي

الخطغقاث التي جطضع مً الؿكُه بػض الدجغ غلُه جٍىن باؾلت بؿالها مؿلها وطلَ 

حػخبر جطغقاث اإلاذجىع غلُه بػض الخٌم »حاء قيها:  التي ،107/1ؾبها لىظ اإلااصة 

لظا قإي  ن ألاؾغة ٌػض مػضوم ؤهلُت الخطغف؛قالؿكُه اإلاذجىع غلُه في ناهى  .«باؾلت...

 هىع مً الخطغف ًطضع مىه ٌػض باؾال بؿالها مؿلها.

 ()في كاهىن ألاسزةاملطلب الزابع: من له أن ًحجز على السفُه 

ؾبو ؤن ؤوضخىا بإن الكههاء اإلاؿلمحن الهاثلحن بالدجغ غلى الؿكُه نض ازخلكىا 

الجؼاثغي نض ووشحر هىا بإن اإلاشغع  قُما بُنهم قُمً ًذجغ غلى الؿكُه وبِىا آعاءهم.

بط هظ  .(1)انخضي بما طهب بلُه الخىابلت والغاجر غىض ًل مً الخىكُت والشُػت ؤلامامُت

ًجب ؤن ًٍىن الدجغ بدٌم وللهاض ي ؤن ٌؿخػحن بإهل الخبرة في »بهىله:  103في اإلااصة 

 .«بزباث ؤؾباب الدجغ 

ؾىاء  ،قِؿخيخج مً هظا الىظ بإن الدجغ غلى الؿكُه ال ًٍىن بال بدٌم الهاض ي

 
ً
ًان عاشًض ؾكيهً  ًان الؿكُه ضبُا ممحزا وبلـ غانال وخؿً قػل اإلاشغع  .ه  ك  ا زم ؾ  ا ؤو 

ؿخػحن الهاض ي بإهل الخبرة في طلَ  ،هاصتحٌم الدجغ ًدخاج بلى الا ألن خ ؛الجؼاثغي  َو

 وهظا هى الىانؼ غملُا ؤمام الهػاء. ،خؿب الىظ الؿابو

                                                           
ا زم ؾكه في ؤنل ما اإلاالٌُت ًجحزون الدجغ غلى الؿكُه مً ؾغف الىلي بن بلـ غانال ؾكيها ؤو بلـ عشُضبِى -( 1)

كه ؤما بن بلـ عشُضا وؾ ،ؤما الشاقػُت قُجػلىن الدجغ غلى الؿكُه لؤلب بن بلـ ؾكيها مً ؾىت بػض عشضه.

 ىلي. وؤما مدمض مً الخىكُت قُجػل الدجغ لل قُدخاج الدجغ غلُه بلى الهاض ي.
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 له املطالبت بالحجز على السفُه ؟من 

هظ ناهىن ألاؾغة بإن الدجغ غلى الؿكُه ًخم بىاء غلى ؾلب مً ؤخض ألاناعب ؤو 

ًٍىن »مً ناهىن ألاؾغة:  102مً له مطلخت ؤو مً الىُابت الػامت بط حاء في اإلااصة: 

 .(1)«الدجغ بىاء غلى ؾلب ؤخض ألاناعب ؤو ممً له مطلخت ؤو مً الىُابت الػامت

 هل للسفُه أن ًدافع عن حلىكه ؟

للؿكُه اإلاغاص الدجغ غلُه ؤن ًمًٌ مً الضقاع غً خهىنه، يما ؤن للمدٌمت بن 

 . (2)اعجإث مطلخت في حػُحن مؿاغض ؤن جكػل طلَ

ت 483ووقها للماصة  قةهه بطا جبحن للهاض ي ؤن  ،مً ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

،الشخ  . (3)غحن له مدامُا جلهاثُا ظ اإلاغاص الدجغ غلُه لِـ له مدام 

قةن هظا الخٌم ًٍىن نابال لٍل ؾغم الؿػً  ،وبطا خٌم غلى الؿكُه بالدجغ

 :هُ وشغ   الهاهىُن  يما ؤن خٌم الدجغ ًىحُب  .«الخٌم بالدجغ نابل لٍل ؾغم الؿػً ...»

جب وشغه لئلغالم»  .(4)«ٍو

وؤلم بهضاع ؤهلُت الؿكُه ًؿاعصه غىض الهاثلحن بالدجغ غلُه في بػؼ اإلاظاهب 

ػاث الخضًثت  وطلَ بةغالن الدجغ غلُه في ألاؾىام واإلاؿاحض. ،ؤلاؾالمُت ؤما الدشَغ

بط ًيشغ الدجغ غلُه، ختى ٌػلم به  يهاهىن ألاؾغة الجؼاثغي قإلم بهضاع بوؿاهِخه ؤشّض 

 قال شَ بإن بجالقه إلااله ؤزل غلُه مً وشغ الدجغ غلُه.، (5)ًل الىاؽ

 من له رفع الحجز ؟

ًان الدجغ غلى الؿكُه  ال ًهؼ بال بدٌم الهاض ي مؼ اؾخػاهت هظا ألازحر بالخبرة بطا 

                                                           
 مً ناهىن ألاؾغة.  102هظ اإلااصة  -( 1)

ًُ »مً ناهىن ألاؾغة بط وعص قيها: 105هطذ غلى طلَ اإلااصة  -( 2)  م  ًجب ؤن 
 
ً الشخظ الظي ًغاص الخذجحر ٌ

 . «غلُه مً الضقاع غً خهىنه وللمدٌمت ؤن حػحن له مؿاغضا بطا اعجإث في طلَ مطلخت

-08ناهىن عنم  .«اإلابحن في الػٍغػت لِـ له مدام، غحن له مدامُا جلهاثُابطا غاًً الهاض ي ؤن الشخظ » -( 3)

ت. م2008قبراًغ  25اإلاىاقو  1429ضكغ غام  18ماعر في ، 09  ، اإلاخػمً ناهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 مً ناهىن ألاؾغة.  106هظ اإلااصة  -( 4)

 مً ناهىن ألاؾغة.  106هطذ غلى طلَ اإلااصة   -( 5)
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بشغؽ ػواُ  ،قةن عقؼ الدجغ ًٍىن يظلَ بدٌم ،في بزباث ؤؾباب الدجغ يما ؤؾلكىا

 108مؼ جهضم اإلاذجىع غلُه بؿلب لغقؼ الدجغ غىه، وهظا ما هطذ غلُه اإلااصة  ،ؤؾبابه

ذ ؤؾبابه بىاء غلى ؾلب ًمًٌ عقؼ الدجغ بطا ػال»مً ناهىن ألاؾغة بط وعص قيها: 

 .«اإلاذجىع غلُه

 (1)املطلب الخامس: سواج السفُه وطالكه في كاهىن ألاسزة

ؾبو وؤن نلىا بإن الؿكُه هى اإلابظع إلااله، واإلاخلل له غلى زالف مهخض ى الػهل 

والشغع، وبالخالي قهض طهبذ الهىاهحن اإلاػاضغة بلى الدجغ غلُه في ماله، لًٌ جغي هل 

غلُه في ماله ؤم ؤهه ًخػضي طلَ بلى الدجغ غلُه في ػواحه لٍىهه قُه ًخىنل الدجغ 

ظي ال مػاوغت جغي هل ًذجغ غلُه في ؾالنه ال ،غ غلُه في ػواحهِج مػاوغت؟ وبن ُح 

 قُه؟

 (2): سواج السفُهالفزع ألاول 

بحن عحل وامغؤة غهض عغاجي ًخم  مىه غلى ؤن الؼواج 4في اإلااصة هظ ناهىن ألاؾغة 

مىه غلى ايخماُ ؤهلُت الغحل واإلاغؤة في الؼواج  7يما هظ في اإلااصة  .الشغعيغلى الىحه 

الىاضر مً ؤو غغوعة. و ؾىت، وللهاض ي ؤن ًغزظ بالؼواج نبل طلَ إلاطلخت  19بخمام 

لم ٌشغ بلى ًىنهما لٌىه  ،ؾىت 19ؤن ؤهلُت الغحل واإلاغؤة في الؼواج هي  ألازحر  الىظ

قةن اإلاشغع الجؼاثغي لم  ،ا للػهض الكاؾض والباؾلوغىض جطكدى بلؿاها عاشضًً ؤم ال.

 ٌشغ بلى الؿكه يؿبب مً ؤؾباب الكؿاص ؤو البؿالن.

وحضهاها جىظ غلى ؤن جطغقاث  ،مً ناهىن ألاؾغة 85صعاؾدىا لىظ اإلااصة وغىض 

مػنى طلَ ؤن الؿكُه بن جؼوج قػهض ػواحه ًٍىن مىنىقا بلى ، و الؿكُه حػض مىنىقت

 ؛(3)جحزه بػض عشضه )ؤي عقؼ الدجغ غلُه( والػهض اإلاىنىف ال ًيخج آزاعهؤن ًهغه الىلي ؤو ً

قةن ؤححز الؼواج ؤو هىوي، لظا قهبل ؤلانغاع ؤو ؤلاحاػة قةن غهض الؿكُه ال ًغجب ؤي ؤزغ نا
                                                           

ناهىن ألاؾغة، اإلاػضُ م، واإلاخػمً 1984ًىهُى  9اإلاىاقو  1404عمػان  9اإلااعر في  11-84ناهىن عنم  -( 1)

 واإلاخمم. 

 ؤي ببغامه غهض ػواحه بىكؿه.  -( 2)

، ميشىعاث الخلبي الخهىنُت، بحروث، لبىان، خو في الكهه ؤلاؾالميغبض الغػام الؿنهىعي، مطاصع ال -( 3)

 مؼ الػلم بإن الػهض اإلاىنىف ًىػهض صخُدا وله وحىص ناهىوي.  .181ص، 4، ج 2ج م، 1998
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ُ
، (1)ؤما بن جسلكذ ؤلاحاػة ؤو ؤلانغاعؿكُه وجغجبذ غلُه ًل آزاع الؼواج. غ هكض جطغف النِ ؤ

 ًطحر مػضوما مثله مثل الػهض الباؾل ال ًيخج آزغا.هظا الخطغف ةن ق

 85قةن الىظ الكغوس ي للماصة  ،بال ؤهه بالغحىع بلى ما ؾبو غغغه في ناهىن ألاؾغة

؛ ألهه ا، ونض عجخىا الىظ الىاعص بالؿت الكغوؿُتٌػخبر جطغف الؿكُه باؾال بؿالها مؿلًه 

 ًخم
ّ

ىظ غلى ؤن الؿكُه ًذجغ غلُه والتي ج 101ؤي هظ اإلااصة  ،ى والىطىص التي جلخهص 

لظا بن جؼوج الؿكُه قؼواحه ال ؛ 107جطغقاجه باؾلت خؿب هظ اإلااصة واإلاذجىع غلُه 

وبظلَ زالل ما طهب بلُه الخىكُت والخىابلت الظًً اغخبروا غهض ػواج  ،ٌػض صخُدا

 الؿكُه صخُدا.

طلَ  ىيما ؤن غهض ػواج الؿكُه في ناهىن ألاؾغة ال ٌػض مىنىقا يما طهب بل

قؼواج الؿكُه في ناهىن ألاؾغة ٌػض باؾال وهظا انخضاء مً اإلاالٌُت والشُػت ؤلامامُت، 

وطلَ ألن غهض  ى زىع؛اإلاشغع الجؼاثغي باإلاظهب الشاقعي وؤبى الخؿاب الخىبلي وؤب

لظا ال ًجىػ  ؛والؿكُه مذجىع غلُه في الجاهب اإلااليالؼواج به حاهب مالي ًضقػه الؼوج، 

 جطغقه ختى في ػواحه.

ألن هظا الخطغف مخػلو  ؛ونض ؾبو وؤن عجخىا الغؤي الهاثل بصخت ػواج الؿكُه

  ،بدهىنه الخاضت اللطُهت بشخطه
ُ
ن الؿكُه في اإلاهغ الظي صقػه ًجب عصه بِ ونلىا لى ؾ

ت اإلاثل، وبن لم ٌؿبن قاإلاهغ ًضقؼ،  بلى مهغ  ازخُاعه وبهظا هدكظ للؿكُه ماله ووػؿُه خٍغ

ضها، بػٌـ ما بطا ازخاع له ولُه ػوحت نض ال ًغغاها والىلي ازخاعها ألن  لؼوحت ًٍغ

 .مهغها مىاؾب

 ،غلى الؼواج (2)مؼ الػلم بإن ناهىن ألاؾغة ؤػاُ والًت بحباع البيذ مً ؾغف ؤبيها

ضه؟  قٌُل ًجبر عحل غلى ػواج ال ًٍغ

 جم يل ىل مل خل ُّٱبن هظغها بلى اإلاهغ قاهلل غؼ وحل ًهُى بشإهه: 

                                                           
غقؼ بحاػجه.  -( 1)  يإن ًغقؼ الىلي بنغاع الخطغف ؤو ًغشض الؿكُه ٍو

ًان ؤو ؾحره ؤن ًجبر الهاضغة التي هي في والًخه غلى »غلى طلَ بهىلها:  13هطذ اإلااصة  -( 2) ال ًجىػ للىلي ؤبا 

 . «ًؼوحها بضون مىاقهتهاالؼواج، وال ًجىػ له ؤن 
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 َّ ىه مه جه ين  ىن منخن حن جن يم ىم مم  خم حم
(1). 

 الؿكهاء بن صقػىا مهغا يبحرا بكػلهم هظا ًذجغ غليهم في ش يء نض ؤحاػه اإلاىلى؟ قهل ؾحرُ 

 الفزع الثاوي: طالق السفُه في كاهىن ألاسزة

ًان الكههاء نض ازخلكىا في ػواج الؿكُه  ،لٍىن هظا الخطغف به حاهب مالي ،بطا 

ونض  واغخبرجه ؾاثكت زالثت باؾال. ،زغ مىنىقاصخُدا واغخبره البػؼ آلا  ره البػؼقاغخب

جػل ػواج الؿكُه زلطىا بلى ؤن اإلاشغع الجؼاثغي نض انخضي بالغؤي الثالث الظي ً

ه لىال ؤن شظ غليهم ابً ؤبي غلى صخت ؾالم الؿكُ ًجمػىن الكههاء ًٍاص  وؤنباؾال؛ 

قةن اإلاشغع الجؼاثغي نض ؤزظ بهظا الغؤي الشاط واغخبر جطغف الؿكُه اإلاذجىع  لُلى؛

 
ً
وطلَ ألهه لم ًكغم بحن ؤي هىع مً ؤهىاع جطغقاث  ا؛ؤًػً  غلُه في مجاُ الؿالم باؾال

ًاهذ هظه  ًاهذ هاقػت له ؤو غاعة ؤو صاثغة بحن الىكؼ والػغع، وؾىاء  الؿكُه ؾىاء 

غخبر الؿكُه ال ؤهلُت ؤصاء لضًه قهى ؛ ألهه اقٍلها ؾُان ،الخطغقاث مالُت ؤو ؾحر مالُت

 .(2)مػضومها في ناهىن ألاؾغة ال هانطها

 رأًىا في الحجز على السفُه

غلُىا ؤن  ،مً بلـ غانال مبظعا ألمىاله في وحهها الشغعي ؤم في ؾحر وحهها الشغعي

ً الدجغ غلُه هىاػن بحن اإلاػاع التي جلخهه مً جبظًغه ألمىاله وبحن اإلاػاع التي جلخهه م

قػلى قغع جغيه ًخطغف في ؤمىاله جبظًغا، قهض ًػُؼ ؤمىاله  ؤي ؾلب ؤهلُت جطغقه؛

بال ؤهه نض ًإزظ غبرة مً هظا الخطغف،  ،يثحرها ؤو حمُػها، قىػخهض بإن في طلَ مػغة

 ر في ألاولى قكي الثاهُت ؤو بػضها.قةن لم ٌػخب

ط ونض حػىّ  ،وغُاع اإلااُ مػغة بدُث ًطحر قهحرا، ومهما ًًٌ اغخبر ؤم لم ٌػخبر 

ُهم  ...»الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم مً الكهغ قهاُ: 
 
  بوي الل

ُ
كغِ  مً بَ ؤغىط

ُ
 الٌ

  ؤن الكهُغ  ًاص  »يما ؤهه عوي غىه ضلى هللا غلُه وؾلم ؤهه ناُ:  .(3)«...والكهغ
 ًٍىن 

                                                           
 . 20ؾىعة اليؿاء، آلاًت  -( 1)

مً ناهىن ألاؾغة، قةن الىظ الىاعص باللؿت الكغوؿُت  85ختى لى نلىا بإهه هانظ ألاهلُت خؿب هظ اإلااصة  -( 2)

ايض طلَ يما ؤؾلكىا هظ اإلااصجحن   . 107، 101اغخبر جطغقاث الؿكُه باؾلت ٍو

، صاع الغؾالت 1 بي صاوص، جدهُو شػُب ألاعهاوؽ، ؽالسجؿخاوي ؤبى صاوص، ؾجن ؤؾلُمان بً ألاشػث  –( 3)

= 
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كًغا
ُ
بط نض ًطل ألامغ بالؿكُه بلى الدؿُى ؤو الػِش غالت غلى الؿحر لظهاب ؤمىاله  .(1)«ي

في ؾحر وحهها الشغعي ؤو في وحهها الشغعي اإلاكهغ، قهى مبظع في ًلخا الخالخحن واإلابظع ؤزى 

ىتي الخُاة الضهُا  .(2)الشُؿان، ومً ال ماُ له في هظه الخُاة قهض ؤخض ٍػ

قةهىا بهظا ؤلاحغاء نض ؤهضعها ؤهلُخه بؿلبه ؤهلُت  ،وغلى قغع الدجغ غلُه

 ، قبماطا ًدـ؟الخطغف

ىىن ألن وغػه في ناهىن ألاؾغة الجؼاثغي هى وغؼ اإلاج ؛بهه ًدـ باأللم والخؿغة

ًان غلى اإلاشغع الجؼاثغي في ناهىن ألاؾغة ؤن ًىنل و  والطبي ؾحر اإلامحز يما عؤًىا،

والػىػ بإلم الغحىع بلى الىلي في  (3)ألهه بطا نِـ ؤلم الكهغجه اإلاالُت صون ؾحرها؛ جطغقا

 
 
 ؿىُ الخطغف ألضبذ الغحىع بلى الىلي إلحاػة الخطغف ؤقػل مً الغحىع بلى الؿحر ح

ً
، ال

لظا هغي بإن الدجغ غلى الؿكُه في جطغقاجه اإلاالُت ؤولى مً غضم ؤغؿىه ؤو مىػىه؛ 

 الدجغ غلُه.

ًان قةن جطغف  اإلاذجىع غلُه للؿكه ًٍىن جطغقه مىنىقا غلى بحاػة ولُه ولى 

ألهه مساؾب بإخٍام هللا في الشغع ؤًػا بشغؽ ؤال ًٍىن هظا الخبرع مكهغا. ؤما  ؛جبرغا

ًالؼواج والؿالم قال  ،باليؿبت لخهىنه ؾحر اإلاالُت ؤو التي ٌؿلب غليها الجاهب ؾحر اإلاالي 

ًاإلاهغ وبضُ الخلؼ  ًذجغ غلُه قيها والجاهب اإلاالي في هظا اإلاجاُ ًىنل غلى بطن الىلي 

 مثال.

=                                                           

 . 5090، خضًث عنم 421ص ، 7جم، 2009 -1430الػاإلاُت، ؾىعٍا، 

 مدمض غمغ الشِباوي الشاقعي اإلاػغوف بابً الغبُؼ، جمُحز الؿُب مً الخبِث ن بً غلي بًاغبض الغخم –( 1)

وهى . 119م، ص1985 -1405 ،ٌخاب الػغبي، بحروث، لبىان، صاع القُما ًضوع غلى ؤلؿىت الىاؽ مً الخضًث

 خضًث غػُل وشىاهضه غػُكت.

 . 46، ؾىعة الٌهل، آلاًت َّ ىن ...جم يل ىل مل خل ُّٱٱاؾدىاصا بلى نىله حػالي: -( 2)

، وناُ طو الىىن اإلاطغي الطىفي: «مػَبطا طهب الكهغ بلى بلض ناُ له الٌكغ زظوي »ناُ ؤخض الؿلل:  -( 3)

 غالجها ويُل الكهغ مشٍلت الهغغاوي، ًىؾل، )«ل في الىاؽ الطابغ ؤيكغ الىاؽ طو قانت ال ضبر له ون»

  (.12ص ،1988 باجىت، الشهاب، صاع ؤلاؾالم،



 وماله ؤهلُخه غلى اإلاداقظت بحن الؿكُه،
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 ملخص:

خم الامخُاػ الفالحي جمىده الضولت للمؿدثمغ الفالحي جؼبُلا ألخيام اللاهىن الحالي 

غلى ؤعاطيها الفالخُت الخابػت ألمالهها الخاصت، إلاضة ؤكصاها ؤعبػىن ؾىت  03-10عكم 

ت، جدضصها كىاهحن  اإلاالُت، خؿب جصيُف كابلت للخجضًض، ملابل صفؼ إجاوة ؾىٍى

 ألاعاض ي وإمياهُاتها الفالخُت.

ًمىذ الامخُاػ بمىحب غلض حػضه وحؿلمه إصاعة ؤمالن الضولت، ًسظؼ للدسجُل 

ت. م الفسخ وبالؼغق ؤلاصاٍع  وؤلاقهاع الػلاعي، وهى ًيخهي إما جهاًت ػبُػُت، ؤو غً ػٍغ

ت ؤلاجاوة -ألاعاض ي الفالخُت -خم الامخُاػ اليلماث اإلافخاحُت:  الػلض -الؿىٍى

Résumé 

Le droit de privilège agricole, ce que donné par L’Etat à 

l’investiture agricole, d’ après la loi n°   -03 sur ces biens agricole 

qui suit ces biens privé, dans un délai de quarante ans renouvelable 

appris une taxe annuelle qui existe dans les lois de finances d’ après   

les calcifications des terrains et ces utiles agricoles 

MOTS Clés: Droit de privilège- terrains agricoles- taxes 

annuelles- contrat. 
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 ملدمت

-10ع جؼبُم ؤخيام اللاهىن عكم ٌػض خم الامخُاػ اإلامىىح للمؿدثمغ الفالحي في إػا

غً خم الاهخفاع الضائم ؾابلا اإلامىىح في إػاع جؼبُم ؤخيام اللاهىن  بضًال  ا؛ همؼ(1)03

، وهظا بػض إلغاء هظا ألازحر بمىحب اللاهىن (2)1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87عكم 

لفكل هظا ألاؾلىب في جدلُم ؤهضاف الخىمُت الغظائُت وجدلُم ألامً  03-10عكم 

الاؾخغالٌ ألافظل ألعاض ي اإلاؿدثمغاث الفالخُت الخابػت لألمالن الغظائي مً زالٌ 

الخاصت للضولت، إال ؤهه عغم ػٌى مضة جؼبُم ؤخيام هظا اللاهىن لم ًخدلم مً طلً 

ت، ومنها ما ٌػىص للمىخج الفالحي هفؿه بؿبب جلاغؿه  ش يء ألؾباب كاهىهُت وؤزغي إصاٍع

وان ؤهمها اؾخغاللها ألغغاض البىاء بما   وإهماله لألعاض ي اإلامىىخت له في هظا ؤلاػاع،

 ًسالف ؤخيام هظا اللاهىن صون عاصع، وألغغاض ؤزغي ال غالكت لها بالفالخت.

بئغؼائه صًىامُىُت  ،لظلً وان لؼاما غلى اإلاكغع الجؼائغي جضاعن الىطؼ الغاهً

غً لً ، فيان طمالن الخاصت للضولتحضًضة الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لأل 

م زلم واؾخدضار آلُت اؾخغالٌ ؤزغي ؤهثر هجاغت، وهي الاهخفاع  الامخُاػ بضٌ ػٍغ

مؤعر في  16-08اللاهىن عكم الضائم، زاصت بػض جىَغـ هظا الىمؽ الجضًض بمىحب 

إلاضة ؤكصاها  ، خُث ًمىذ هظا الامخُاػ (3)ًخظمً الخىحُه الفالحي 2008ؤوث 3

ت جدضصها كىاهحن اإلاالُت، بىاء ( ؾىت كابلت للخجضًض ملابل صف40ؤعبػىن) ؼ إجاوة ؾىٍى

 غلى جصيُف ألاعاض ي وإمياهُاتها الفالخُت واإلادضصة بمىحب الخىظُم.

ول مؿدثمغ في اإلاؿدثمغة الجماغُت، مؼ بصفت فغصًت باؾم هظه اإلاغة هما ؤهه ًمىذ 

الخغوج مً الكُىع، غلى زالف خم الاهخفاع إغؼائه خلىق وامخُاػاث هثحرة ؤهمها خم 

، مما (4)الخغوج مً الكُىعب لم ًىً ًمىذ فغصًا، هما ؤهه لم ًىً ٌؿمذالضائم الظي 

                                                           

الظي ًدضص قغوغ وهُفُاث اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت ، 2010ؤوث  15مؤعر في  03-10كاهىن عكم  -(1)

 .2010ؤوث  18، صاصع في 46ج ع غضص  ،الخابػت لألمالن الخاصت للضولت

هُفُت اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت ، ًخظمً طبؽ 1987صٌؿمبر  08مؤعر في  19-87كاهىن عكم  -(2)

 ملغى 1987صٌؿمبر  09، صاصع في 50لألمالن الىػىُت وجدضًض خلىق اإلاىخجحن وواحباتهم، ج ع غضص 

 2008ؤوث  10، صاصع في 46، ًخظمً الخىحُه الفالحي، ج ع غضص 2018ؤوث  3مؤعر في  16-08كاهىن عكم  -(3)

 19-87 مً اللاهىن عكم 6اهظغ اإلااصة  -(4)



 
 03-10 عكم اللاهىن  ؤخيام إػاع في الفالحي للمؿدثمغ اإلامىىح الامخُاػ خم

 

   

اإلاكغع الجؼائغي كض زغج بمىحب هظه ألاخيام غً مبضؤ الؼابؼ  ًمىً مػه اللٌى ؤن

اث ؤلاهخاحُت الجماعي للمؿدثمغة إلى جىَغـ الؼابؼ الفغصي، عغبت مىه في جدؿحن اللضع 

غ اإلاؿدثمغ وهإجها ملىه الخاص، فظال غلى جىَغـ  ، وحػله ٌكػغ لألعض الفالخُت بخدٍغ

ع في جها هؼغح ًمىً ؤن ، وغلُه ًت الامخُاػ وغحرها مً الحلىق ألازغي مبضؤ الخػٍى

 :ؤلاقيالُت آلاجُت

حم جأطير في  ،03-10اللاهىن زكم بمىحب إلى أي مدي وفم اإلاشسع الجصائسي 

ن  على ألازاض ي الفالحُت للدولت،اإلامىىح الامخُاش  بما ًضمن حلىق اإلاسدثمٍس

دالفا لحم الفالحُين من حهت، وحلىق الدولت مالىت السكبت من حهت أدسي، 

 الاهخفاع الدائم سابلا؟.

هظا البدث إلى مبدثحن، هدىاٌو مفهىم خم بت غلى هظه ؤلاقيالُت هلؿم لإلحا 

قغوغ وإحغاءاث  م، ز)مبحث أول( 03-10الامخُاػ الفالحي اإلامىىح في إػاع اللاهىن عكم 

 .) مبحث ثان(الامخُاػ مىذ وآزاع 

 اإلابحث ألاول 

 مفهىم حم الامخُاش الفالحي

فالخُت غمض اإلاكغع ؾابلا إلى اغخماص هظام الاهخفاع الضائم الؾخغالٌ ألاعاض ي ال

اإلالغى، إال ؤهه بػض  19-87الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، وطلً بمىحب اللاهىن عكم 

م الامخُاػ  لت غحر ؤؾلىب الاؾخغالٌ لهظه ألاعاض ي باغخماصه ؤؾلىب اإلاىذ غً ػٍغ مضة ػٍى

فه  لىجاغت هظا الىظام في جدلُم الهضف، وألهمُت هظا الىمؽ الجضًض هدىاٌو حػٍغ

 )مطلب ثان(. ؾابلاخم الاهخفاع الضائم ، زم جمُحزه غً ول()مطلب أوزصائصه 

 حعٍسف الامخُاش، ودصائصه: اإلاطلب ألاول 

ػبلا  ن الخاصت للضولتألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمال ٌػض الامخُاػ همؽ اؾخغالٌ 

، لظلً اؾابلالاهخفاع الضائم  ىظامل لظلً فهى همؽ حضًض زالفا، 03-10لللاهىن عكم 

فهفئهه ألهمُخه   )فسع ثان(.  (، زم زصائصه)فسع أول  هدىاٌو  حػٍغ
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 حعٍسف الامخُاش :الفسع ألاول 

 ، هى 03-10هظغا ألن الامخُاػ اإلامىىح للمؿدثمغ الفالحي في إػاع اللاهىن عكم            

الاؾدثماع، لم ًىً  هظام حؿُحر واؾخغالٌ حضًض لألعاض ي الفالخُت للضولت في إػاع 

ثم  ،)أوال(لالمخُاػ خػٍغف الفلهيىدىاٌو الؾ -ؤهثر صُللخف – مػغوفا ؾابلا؛ فئهىا

عي  )ثاهُا(.الخػٍغف الدكَغ

ف الفلهي  لالمخُاش أوال:  الخعٍس

ٌػخبر خم الامخُاػ مصؼلح غحر مػغوف لضي الفلهاء اللضامى، ولم ٌػهض لهم  

اؾخػماٌ مثل هظه اليلمت، لظلً فهى مصؼلح خضًث الظهىع جىامى بكيل واؾؼ 

 .(1)لحاحت الىاؽ إلُه بؿبب الحُاة الاكخصاصًت والاحخماغُت

فه خؿب مػىاه الػام، والظي هى  ت غباعة " :إال ؤن هظا لم ًمىؼ مً حػٍغ غً ؤولٍى

 .(2)"مؿخدلت قغغا لحم مػحن مغاغاة مىه لصفخه جمىؼ غحره مىه

ا " :هما غغفه البػع بإهه  اجفاق جيلف بمىحبه ؤلاصاعة شخصا ػبُػُا ؤو مػىٍى

غباعة غً غلض ًخىلى اإلالتزم بملخظاه وغلى " :، ؤو هى(3)"لظمان حؿُحر مغفم غام غحره

عؾىم ًخلاطاها مً اإلاىخفػحن، مؼ  مؿؤولُخه إصاعة مغفم غام واؾخغالله ملابل

 .(4)"زظىغه للكغوغ التي جظمنها غلض الامخُاػ

عي   لالمخُاش ثاهُا: الخعٍسف الدشَس

ت »الامخُاػ هى  الػلض الظي جمىذ بمىحبه الضولت شخصا ػبُػُا مً حيؿُت حؼائٍغ

ًضعى في صلب الىص "اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ"، خم اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت 

الخابػت لألمالن الخاصت للضولت وهظا ألامالن الؿؼدُت اإلاخصلت بها، بىاء غلى صفتر 

                                                           
إبغاهُم بً صالح بً إبغاهُم الخىم، الامخُاػ في اإلاػامالث اإلاالُت وؤخيامه في الفله ؤلاؾالمي، ؤػغوخت صهخىعاه  -(1)

اض،  ػت، حامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت، الٍغ  03، صالؿػىصًت2005في الفله اإلالاعن، ولُت الكَغ

 04اإلاغحؼ هفؿه، ص إبغاهُم بً صالح بً إبغاهُم الخىم،  -(2)

 .440، ص1996 ،ؤخمض مدُى، مداطغاث في اإلاؤؾؿاث ؤلاصاٍعت، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، بً غىىىن، الجؼائغ -(3)

ت، صعاؾت ملاعهت، الؼبػت الخامؿت، حامػت غحن  -(4) ؾلُمان مدمض الؼماوي، ألاؾـ الػامت للػلىص ؤلاصاٍع

 109، ص 1991 ، مصغقمـ
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م الخىظُم، إلاضة ؤكصاها ؤعبػىن) ( ؾىت كابلت للخجضًض ملابل 40قغوغ ًدضص غً ػٍغ

ت، جظبؽ هُفُاث جدضًضها وجدصُلها وجسصُصها بمىحب كاهىن  صفؼ إجاوة ؾىٍى

 اإلاالُت.

" ألامالن الؿؼدُت" مجمىع ألامالن اإلالحلت ًلصض في مفهىم هظا اللاهىن ب:

 (1)«باإلاؿدثمغة الفالخُت والؾُما منها اإلاباوي وألاغغاؽ وميكأث الغي 

وغلُه ًخضح مً زالٌ هظه الخػاٍعف الفلهُت واللاهىهُت ؤن الامخُاػ الظي جمىده 

ٌ ، هى غلض ًسى  03-10عكم اللاهىن الضولت للمؿدثمغ الفالحي في إػاع جؼبُم ؤخيام 

خم اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت للضولت، ملابل صفؼ إجاوة الفالحي اإلاؿدثمغ 

ت جدضصها كىاهحن اإلاالُت وإمياهُاتها الفالخُت، لظلً فهى ، خؿب جصيُف ألاعاض ي ؾىٍى

ا، غحر ؤهه ػاإلاا ؤن قغوغ اإلاىذ ًدضصها صفتر غلض ًمىذ بملابل مالي  ختى ولى وان عمٍؼ

غلى اإلاؿدثمغ ؾىي ؤلاطغان لها جدذ ػائلت جىكُؼ الػلىباث،  قغوغ مػض ؾلفا، وما

 .فئهه ؤقبه ما ًيىن بػلىص ؤلاطغان ػبلا لللىاغض الػامت

 دصائص حم الامخُاش الفالحي: الفسع الثاوي

ًخميز حم الامخُاش اإلامىىح للمسدثمس الفالحي على ألازاض ي الفالحُت الخابعت 

 لألمالن الخاصت للدولت بعدة دصائص:

لت وؿبُا، وهي مضة  :علد مؤكذالامخُاش  -أوال ًمىذ خم الامخُاػ إلاضة مػُىت ػٍى

( ؾىت كابلت للخجضًض بؼلب مً اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ، غلى 40ؤكصاها ؤعبػىن )

 (2)زالف خم الاهخفاع الضائم ؾابلا الظي وان غحر مدضص اإلاضة

ت:هى الامخُاش  -ثاهُا الامخُاػ ًمىذ بملابل  خم حم ًمىح ملابل دفع إجاوة سىٍى

ت جضفؼ للضولت، فهي خم مً الحلىق اإلاالُت  ولِـ مجاها، ؤي ملابل صفؼ إجاوة ؾىٍى

للضولت، جدضص خؿب مغصوصًت ألاعاض ي، لظلً فهي مخغحرة وغحر مىخضة وهي كابلت 

 للخػضًل.

                                                           
 03-10مً اللاهىن عكم  4اهظغ اإلااصة  -(1)

ً الؼوبحر، الىظام اللاهىوي لػلض الامخُاػ الفالحي في ظل الخػضًالث، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في  -(2) بٍغ

 19، ص 2015-1014، الجؼائغ اللاهىن، فغع كاهىن غلاعي، ولُت الحلىق، حامػت الجؼائغ 



  لػكاف مدمض
 

   

خم الامخُاػ الفالحي هى خم غُني غلاعي،  هى حم عُني علازي:الامخُاش  -ثالثا

اخبه خم اؾخغالٌ ؤعاض ي اإلاؿدثمغة الفالخُت الخابػت للضولت، وخم امخالن ًسٌى لص

ألامالن الؿؼدُت، صون ؤن ًيىن له الحم في الخصغف في ألاعض الفالخُت التي جبلى 

 ملىُتها للضولت.

: ليىن هظا الحم ًمىذ إلاضة كابل للىلل والخىاشل والحجص حم الامخُاش  -زابعا

لت غلى زالف خم الاهخفا ، فهى (1)ع الػاصي اإلاػغوف في اللاهىن اإلاضوي هلاغضة غامت ػٍى

، لظلً فهى غلى (2)ؤكغب ما ًيىن إلى خم اإلالىُت في طاجه مىه إلى مجغص خم اهخفاع غاصي 

غغاع خم الاهخفاع الضائم كابل للىلل للىعزت، وكابل للخىاٌػ غلُه للغحر بملابل مؼ مغاغاة 

للحجؼ غلُه هما هى الحاٌ باليؿبت للحجؼ غلى ما ًفغطه اللاهىن مً قغوغ، وكابل 

 .(3)الػلاع

ًسظؼ خم الامخُاػ كابل لنزع اإلالىُت للمىفعت العامت: حم الامخُاش  -دامسا

الفالحي باغخباعه خم غُني غلاعي لجزع اإلالىُت للمىفػت الػامت جؼبُلا ألخيام اللاهىن 

ل  27مؤعر في 11-91عكم  خمثل هؼع املىُت، (4)1991ؤفٍغ في خالت هظا الحم، إما    ٍو

اؾترحاغها ، وإما في خالت اكخؼاع الضولت لجؼء مً ؤعاض ي اإلاؿدثمغة الفالخُت الخابػت لها

ًخم هؼع ملىُت  ، ففي هاجحن الحالخحن فلؽ(5)باليامل الؾخغاللها ألغغاض البىاءألعاطيها 

ع خم الامخُاػ الفالحي خا ػبلا لُا/ خم الاهخفاع الضائم ؾابلا، خُث جلضع كُمت الخػٍى

                                                           
، 78، ًخظمً اللاهىن اإلاضوي، ج ع غضص 1975ؾبخمبر  26مؤعر في  58-75مً ألامغ عكم  852اهظغ اإلااصة  -(1)

 مػضٌ ومخمم 1975ؾبخمبر  30صاصع في 

ص/ بً عكُت بً ًىؾف، قغوغ وإحغاءاث إؾلاغ خم الاهخفاع الضائم في كاهىن اإلاؿدثمغاث الفالخُت، اإلاجلت  -(2)

ت للػلىم اللاهىهُت والاكخصاصًت والؿُاؾُت، ج  ، الجؼائغ حامػت الجؼائغ  ، ولُت الحلىق،2، غضص42الجؼائٍغ

 18، ص 2000

غلى ؤهه: " ًيىن خم الامخُاػ كابال للخىاٌػ والخىعٍث والحجؼ ػبلا  03-10مً اللاهىن عكم  13جىص اإلااصة  -(3)

 ألخيام هظا اللاهىن".

ل  27مؤعر في   11-91كاهىن عكم  -(4) ، ًدضص اللىاغض اإلاخػللت بجزع اإلالىُت مً ؤحل اإلاىفػت 1991ؤفٍغ

 ، مػضٌ ومخمم1991ماعؽ  08، صاصع في 21لػمىمُت، ج ع غضص ا

، ًدضص قغوغ وهُفُاث اؾترحاع ألاعاض ي 2003ؾبخمبر  16مؤعر في   313-03مغؾىم جىفُظي عكم  -(5)

 2003ؾبخمبر  21، صاصع في 57الفالخُت الخابػت لألمالن الىػىُت اإلاضمجت في مدُؽ غمغاوي، ج ع غضص 
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ت الػامت لألمالن الىػىُت ، وغلُه فئن زظىع هؼع (1)ألخيام اإلاظهغة الصاصعة غً اإلاضًٍغ

، مً قإهه ؤن ًظمً 11-91ملىُت خم الامخُاػ باغخباعه خم غُني غلاعي لللاهىن عكم 

ع جلضًغ كُمت ألاعاض ي اإلالخؼػت ؤو عغم ؤن ، اإلاؿخدم خلىق اإلاػىُحن في الخػٍى

ت  .اإلاؿترحػت ًسظؼ لخلضًغ مصالح ؤمالن الضولت وهي حهت إصاٍع

الامخُاػ هى الػلض الظي جمىذ بمىحبه الضولت  الامخُاش هى علد إدازي: -سادسا

ت ًضعى في صلب الىص" اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ"،  شخصا ػبُػُا مً حيؿُت حؼائٍغ

خُت الخابػت لألمالن الخاصت للضولت وهظا ألامالن الؿؼدُت خم اؾخغالٌ ألاعاض ي الفال 

م الخىظُم، إلاضة ؤكصاها ؤعبػىن ) ( 40اإلاخصلت بها، بىاء غلى صفتر قغوغ ًدضص غً ػٍغ

ت، جظبؽ هُفُاث جدضًضها وجدصُلها  ؾىت كابلت للخجضًض ملابل صفؼ إجاوة ؾىٍى

 .(2)وجسصُصها بمىحب كىاهحن اإلاالُت..."

ت حػضه وحؿلمه إصاعة ؤمالن الضولت اإلاسخصت فاالمخُاػ إطن ه ى غلض طو ػبُػت إصاٍع

إكلُمُا، باغخباعها ؾلؼت غامت حػمل باؾم ولحؿاب الضولت ًيىن مغفلا بضفتر قغوغ 

مػض ؾلفا ًخظمً الكغوغ غحر اإلاإلىفت جدىمه كىاغض اللاهىن الػام ولِـ ألخيام 

مً الضًىان الىػني لألعاض ي كىاغض اللاهىن الخاص، ممط ى مً اإلاؿدثمغ الفالحي و 

 .(4)، ًيىن زاطػا إلحغاءاث الدسجُل وؤلاقهاع الػلاعي (3)الفالخُت

 جمُيز حم الامخُاش عن حم الاهخفاع الدائم: اإلاطلب الثاوي

هظغا ألن هظام الامخُاػ هى همؽ حضًض مػخمض خضًثا الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت 

باقي ألاهماغ الؿابلت الؾُما منها خم الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، غلى زالف 

اإلالغى، إال ؤهه عغم طلً فهى ًدكابه  19-87الاهخفاع الضائم اإلامىىح في إػاع اللاهىن عكم 

                                                           
، جخظمً جدضًض كُمت خم الاهخفاع الضائم، وكُمت 2001هىفمبر  05مؤعزت في  6016اهظغ اإلاظهغة عكم  -(1)

ع بصاعة الػامت لألمالن الىػىُتملىُت الغكبت، صاصعة غً ؤلا   %40للمؿدثمغ، و %60، جدضص كُمت الخػٍى

 للضولت مالىت الغكبت  مً كُمت ألاعاض ي الفالخُت جلضع بالهىخاع 

 03-10اللاهىن عكم مً  1فلغة  4اهظغ اإلااصة  -(2)

، ًىظم إوكاء الضًىان الىػني 1996فبراًغ  24مؤعر في  87-96اإلايكإ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -(3)

 ، مػضٌ ومخمم1996فبراًغ  28، صاصع في 15لألعاض ي الفالخُت، ج ع غضص 

 03-10مً اللاهىن عكم   8و 4اإلاىاص  اهظغ  -(4)



  لػكاف مدمض
 

    

 )فسع ثان(.، هما ًسخلف غىه في هىاح ؤزغي )فسع أول(مػه في هىاح مػُىت

 أوحه الشبه بين حم الامخُاش وحم الاهخفاع الدائم: الفسع ألاول 

، عغم ؤن هال منهما ًسخلف خم الاهخفاع الضائمبحن خم الامخُاػ و به هبحر هىان حكا 

 فُما ًلي: غً آلازغ الؾُما مً خُث الدؿمُت، وهظا الدكابه ًىمً

ابل : ول مً خم الامخُاػ وخم الاهخفاع الضائم ًمىذ ملمن حُث الشسط اإلاالي -1

ىت الػمىمُت ت للخٍؼ ألاعض الفالخُت مدل الاؾخغالٌ  مىذ ملابل صفؼ إجاوة ؾىٍى

ًلؼ غلى غاجم اإلاؿدثمغ الفالحي جدذ  كىاهحن اإلاالُت، وهى التزام ، جدضصها(1)الفالحي

 .الػلضػائلت فسخ 

: ول مً خم الامخُاػ وخم الاهخفاع للىلل والخىاشل والحجص من حُث اللابلُت  -2

 .وللحجؼ هظلًما بملابل لخىاٌػ غليه، واالضائم كابالن للىلل للىعزت

ول مً خم الامخُاػ اإلاىغؽ بمىحب غلض الامخُاػ، ؤو خم  من حُث الالتزاماث: -3

الاهخفاع الضائم ؾابم ًغجب خلىكا والتزاماث غلى غاجم اإلاؿدثمغ الفالحي، وهي التزاماث 

 حػاكضًت ال ًجب ؤلازالٌ بها جدذ ػائلت البؼالن.

حػخبر اإلاؿدثمغة الفالخُت  هُت:من حُث اهدساب اإلاسدثمسة لألهلُت اللاهى  -4 

قغهت مضهُت، فهي بظلً جىدؿب ألاهلُت اللاهىهُت الياملت لالقتراغ واإلالاطاة والخػهض 

والخػاكض ػبلا ألخيام اللاهىن اإلاضوي، وبئمياجها إبغام غلض قغاهت بغع الىظغ غً هظام 

 .(2)الاؾخغالٌ اللائم

 وحم الاهخفاع الدائمأوحه الادخالف بين حم الامخُاش : الفسع الثاوي

ًسخلف هما ًدكابه خم الامخُاػ مؼ خم الاهخفاع الضائم في بػع الجىاهب، فهى 

 :غلُه في حىاهب ؤزغي، وهي جخمثل فُما ًلي

                                                           
عص غلى ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، مظهغة لىُل مصؼفى هماٌ، غلض الامخُاػ الىا -(1)

، 2013 ، الجؼائغقهاصة اإلااحؿخحر في الحلىق، فغع كاهىن غلاعي، ولُت الحلىق بً غىىىن، حامػت الجؼائغ

 .35ص

 19-87هىن عكم مً اللا 13و 12، جلابلها اإلااصة 03-10مً اللاهىن عكم  21و 20اإلااصة  وهظا جؼبُلا ألخيام  -(2)
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إلاضة  03-10ًمىذ خم الامخُاػ الحالي في إػاع اللاهىن عكم  من حُث اإلادة: -1

لت وؿبُا ولىنها ؤكل مً مضة خم 40ؤكصاها ؤعبػىن) ( ؾىت كابلت للخجضًض، فهي مضة ػٍى

لت حضا ملاعهت بمضة  99الاهخفاع الضائم ؾابلا الظي وان ًمىذ إلاضة  ؾىت، وهظه اإلاضة ػٍى

 خم الامخُاػ الحالي. 

ألخيام الكفػت، في خاٌ  ًسظؼ خم الامخُاػ  الشفعت: من حُث ممازست حم -2

ٌ لهظا الجىاٌػ اإلاؿدثمغ غً خله في الامخُاػ ، و  لضًىان الىػني لألعاض ي حم مسى 

ًماعؾها باؾم ولحؿاب الضولت، ولباقي ؤغظاء اإلاؿدثمغة الفالخُت الفالخُت، 

ػبلا ألخيام  فهي مسىلت ،، بِىما الكفػت الكخىاء خم الاهخفاع الضائم ؾابلا(1)الجماغُت

وفي حمُؼ الحاالث صون اإلاىخجحن  فلؽ للضولت 19-87مً اللاهىن عكم  24اإلااصة 

 الفالخُحن.

ًخم اؾخغالٌ ؤعاض ي اإلاؿدثمغة الفالخُت الجماغُت  :من حُث هُفُت الاسخغالل -3

ًمىذ خم ، وبػلض واخض حماغُا 19-87الؿابم عكم  ظل جؼبُم ؤخيام اللاهىن  في

ت، مما ٌػني  الاهخفاع جىَغـ الؼابؼ الجماعي الضائم غلى الكُىع وبدصص مدؿاٍو

الحالي جىَغـ  03-10في ظل جؼبُم ؤخيام اللاهىن عكم الٌ الفالحي، بِىما جم  لالؾخغ

مً  4ػبلا ألخيام اإلااصة  ًمىذ خم الامخُاػ  ؤصبذ الؼابؼ الفغصي لالؾخغالٌ، بدُث

 ختى ولى واهذ اإلاؿدثمغة حماغُت.ليل مؿدثمغ  (غلض فغصيهظا اللاهىن بصفت فغصًت )

ًمىً للمؿدثمغ الفالحي في ظل اللاهىن  من حُث مدي الخسوج من الشُىع: -4

، إطا ؤعاص اؾخغالٌ خصخه بصفت فغصًت فهى (2)الخغوج مً الكُىع 03-10الجضًض عكم 

ًىً لِـ مجبرا غلى البلاء في الكُىع، بِىما صاخب خم الاهخفاع الضائم ؾابلا لم 

ؿا إلابضؤ الؼابؼ الجماعي للمؿدثمغة مىه  6ػبلا ألخيام اإلااصة ٌؿمذ له  بظلً جىَغ

 الفالخُت.

                                                           
ً  03-10مً اللاهىن عكم  15اإلااصة جىص  -(1) غلى ما ًلي: " في خالت الخىاٌػ غً خم الامخُاػ، ًمىً للمؿدثمٍغ

ً ؤصحاب هفـ اإلاؿدثمغة الفالخُت، ؤو غىض الاكخظاء الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت، مماعؾت خم  آلازٍغ

ؼ اإلاػمٌى به".  الكفػت ػبلا للدكَغ

 326-10مً صفتر الكغوغ اإلاغفم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2اإلااصة وهظا جؼبُلا ألخيام  -(2)
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ًسظؼ إلغاء الػلض ؤلاصاعي لالهخفاع الضائم  من حُث إلغاء العلد ؤلادازي: -5

ؾابلا في خاٌ ؤلازالٌ بااللتزاماث اللاهىهُت لإللغاء اللظائي ؤمام اللظاء اإلاسخص، بػض 

ت جدذ إقغاف الىالي اإلاسخص إكلُمُاحملت مً ؤلا  ، بِىما إلغاء غلض (1)حغاءاث ؤلاصاٍع

ت ؤمالن الضولت بئزؼاع مً الضًىان  الامخُاػ الحالي فئهه ًسظؼ لإللغاء ؤلاصاعي مً مضًٍغ

 الىػني لألعاض ي الفالخُت في خالت ؤلازالٌ بااللتزاماث.

ًغجب فسخ غلض  ؤلادازي:من حُث آلاثاز اللاهىهُت اإلاترجبت عن إلغاء العلد  -6

ع جدضصه إصاعة  ا ؤو إعاصًا، خم خصٌى اإلاؿدثمغ غلى حػٍى الامخُاػ الحالي ؾىاء وان إصاٍع

ع مىغؾا في ظل اللاهىن اللضًم عكم (2)ؤمالن الضولت -87، بِىما لم ًىً مبضؤ الخػٍى

 اإلالغى. 19

 اإلابحث الثاوي

 الامخُاش الفالحي شسوط وإحساءاث وآثاز 

بكغوغ  03-10ىن عكم الامخُاػ الفالحي في إػاع جؼبُم ؤخيام اللاهًمىذ خم 

لغاًت إغضاص الػلض ؤلاصاعي م إحغاءاث كاهىهُت مىصىص غليها غلى ؾبُل الحصغ، ووف

كاهىهُت ًخػحن غلى ظ الػلاعي آزاعا ًغجب بػض قهغه بالحف، )مطلب أول(لالمخُاػ 

 )مطلب ثان(لللاهىن  اإلاؿدثمغ الالتزام بها جدذ ػائلت فسخ الػلض ػبلا

 شسوط وإحساءاث مىح حم الامخُاش: اإلاطلب ألاول 

للمؿدثمغ الظي جخىفغ فُه  03-10ًمىذ خم الامخُاػ الفالحي في إػاع اللاهىن عكم   

غلى ؤن ًخم هظا اإلاىذ وفم إجباع إحغاءاث ، )فسع أول(ىبت،الكغوغ اللاهىهُت اإلاؼل

 )فسع ثان(.للمؿدثمغ اإلاػني ؤلاصاعي  كاهىهُت لغاًت حؿلُم الػلض

                                                           
، ج ع 19-87مً اللاهىن عكم  28، ًدضص هُفُاث جؼبُم اإلااصة 1990فبراًغ  06مؤعر في  51-90مغؾىم عكم  -(1)

 1990فبراًغ  07، صاصع في 06غضص 

حاء فيها:" ... ًترجب غلى جهاًت الامخُاػ الحم في  03-10م مً اللاهىن عك 3فلغة  26اإلااصة هصذ غلى طلً  -(2)

ع جدضصه إصاعة ألامالن الىػىُت باليؿبت لألمالن الؿؼدُت مؼ ػغح  ع غً ألاطغاع في خالت  %10حػٍى هخػٍى

 إزالٌ صاخب الامخُاػ بالتزاماجه...". 

 مً صفتر الكغوغ. 8واإلااصة  
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 شسوط مىح الامخُاش: الفسع ألاول 

غلى حملت مً الكغوغ اللاهىهُت التي ًجب جىفغها في  03-10هص اللاهىن عكم 

ل خله في الاهخفاع الضائم إلى خم امخُاػ، وهى ما هصذ غلُه اإلاؿدثم غ الفالحي، لخدٍى

 مً هظا اللاهىن حاء هصها: 5اإلااصة 

ألغظاء اإلاؿدثمغاث الفالخُت  الامخُاػ اإلاىصىص غلُه في هظا اللاهىن،ًمىذ خم "

 08اإلاؤعر في  19-87الجماغُت والفغصًت الظًً اؾخفاصوا مً ؤخيام اللاهىن عكم 

ً غلى:  1987صٌؿمبر   والحائٍؼ

ت -  غلض عؾمي مكهغ في اإلادافظت الػلاٍع

 ؤو كغاع مً الىالي -

 ،فالخُت الجماغُت والفغصًت اإلاظوىعًٍ ؤغالهًجب ؤن ًيىن ؤغظاء اإلاؿدثمغاث ال -

 ".1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87كض وفىا بالتزاماتهم بمفهىم اللاهىن عكم 

 مً هظا اللاهىن، فلض هصذ غلى ؤهه: 7وؤما اإلااصة 

 ًلص ى مً الاؾخفاصة مً ؤخيام هظا اللاهىن ألاشخاص: "

، ؤو (1)03-10مً اللاهىن عكم  2اصة الظًً خاػوا ألاعاض ي الفالخُت اإلاظوىعة في اإلا -

الظًً ؤحغوا مػامالث ؤو اهؿبىا خلىق اهخفاع و/ ؤو ؤمالن ؾؼدُت زغكا لألخيام 

ػُت والخىظُمُت اإلاػمٌى بها.  الدكَغ

م اللظاء -  الظًً واهىا مىطىع إؾلاغ خم صاصع غً ػٍغ

 الظًً ؤلغى الىالة كغاعاث اؾخفاصتهم   -

خاالث ألاشخاص اإلاؼغوخت كظاًاهم غلى مؿخىي الجهاث  جؤحل مػالجت

 ، إلى غاًت إصضاع الحىم النهائي".اللظائُت اإلاسخصت

الؾُما  03-10وؤما باليؿبت لألعاض ي الفالخُت اإلاخبلُت، فلض ؤغؼى اللاهىن عكم 

                                                           
ى ؤهه: " ٌكمل مجاٌ جؼبُم هظا اللاهىن ألاعاض ي الخابػت لألمالن غل 03-10مً اللاهىن عكم  2جىص اإلااصة  -(1)

 ...".1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87الخاصت للضولت التي واهذ زاطػت لللاهىن عكم 
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ت في مىذ الامخُ مىه 17اإلااصة  ، بؼلب مً الضًىان الىػني اػ غلى هظه ألاعاض ي ألاولٍى

م إغالن الترقُذ إلى: لألع   اض ي الفالخُت، بػض جغزُص مً الىالي، غً ػٍغ

ً ؤصحاب الامخُاػ اإلاخبلحن مً اإلاؿدثمغة الفالخُت طاث ؤصحاب امخُاػ  - اإلاؿدثمٍغ

 .مخػضصًً

ً ؤصحاب الامخُاػ اإلاداطًً مً ؤحل جىؾُؼ مؿدثمغاتهم -  .اإلاؿدثمٍغ

ؼ ألاشخاص الظًً لهم مؤهالث غلمُت و/ ؤو جلىُت  - ؼ لخػٍؼ لضمىن مكاَع ٍو

 اإلاؿدثمغة الفالخُت وغصغهتها.

ؤن مىذ الامخُاػ في إػاع جؼبُم ؤخيام اللاهىن الكغوغ  ًخضح مً زالٌ هظهوغلُه 

هى إغاصة جىُُف اإلاىخجحن الفالخُحن الظًً اؾخفاصوا مً خم الاهخفاع ، 03-10 عكم

ؾخغالٌ ألاعاض ي مؼ الىمؽ الجضًض ال ، 19-87هىن اللضًم عكم الضائم في ظل اللا

ل الفالخُت التي واهذ بدىػتهم، غحر ؤهه ؤن ًيىهىا ٌكترغ  امخُاػ  خلىكهم إلى خم لخدٍى

 لضائم، ؤو غلى ألاكلمخدصلحن غلى غلىص عؾمُت مكهغة  جثبذ خلهم في الاهخفاع ا

ت صاصعة غً الىالي اإلاسخص إكلُمُا   .كغاعاث إصاٍع

اإلاللاة غلى غاجلهم في ظل اللاهىهُت  ؤن ًيىهىا كض وفىا بالتزاماتهم هما ٌكترغ

، جدذ ػائلت إلغاء الػلض ؤلاصاعي وخغمان 19-87ن الؿابم عكم جؼبُم ؤخيام اللاهى 

، الؾُما منها حؿضًض 03-10اإلاىخج الفالحي مً الاؾخفاصة مً ؤخيام اللاهىن الجضًض عكم 

ت اإلاترجبت غلى اإلاىخج الفالحي ملابل اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت،  مبالغ ؤلاجاواث الؿىٍى

، هما ؤهضجه ؤلاصاعة الػامت لألمالن الىػىُت (1)وهى ما ؤهضه اللظاء جؼبُلا لللاهىن 

، إال ؤن الؿلؼاث الػمىمُت ججاهلذ اللاهىن (2)بمىحب غضة مظهغاث صاصعة غنها

ت وطػُت هؤالء اإلاىخجحن الفالخُحن اإلاسلحن بالتزاماتهم اللاهىهُت بػض ؤن  ،وؾمدذ بدؿٍى

                                                           
، ص 2004، الجؼائغ 5، مجلت مجلـ الضولت، غضص 06/4/2004مؤعر في  11798مجلـ الضولت كغاع عكم  -(1)

، اللظاء الػلاعي، خمضي باقا غمغ، الجؼائغ، 26/12/2007مؤعر في  4211عكم ، وكغاع مجلـ الضولت 224

، 3، مجلت اإلادىمت الػلُا، غضص زاص، ج 11/4/2007مؤعر في  399559، وكغاع اإلادىمت الػلُا عكم  32ص

 418، ص 2010الجؼائغ 

مؤعزت في  04274، ومظهغة عكم 08/07/2003مؤعزت في  3716اهظغ غلى ؾبُل اإلاثاٌ، مظهغة عكم  -(2)

ت 25/10/1998  جخػللان بالتزام صفؼ ؤلاجاواث الؿىٍى
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كض ال ًمىً مػه جؼبُم ؤخيام اللاهىن  ،مً جفاكم هظه الظاهغة بكيل ملفذ جإهضث

 .(1)الجضًض

جؼبُم  وللخظهحر فئهه في خالت بلاء ؤعاض فالخُت فائظت، فئهه ًخم مىدها في إػاع 

، وهم اإلاؿدثمغون ؤصحاب الامخُاػ اإلاخبلحن مً 03-10 هىن مً اللا 17ؤخيام اإلااصة 

حاب امخُاػ مخػضصًً، واإلاداطًً مً ؤحل جىؾُؼ اإلاؿدثمغة الفالخُت طاث ؤص

ؼ  لضمىن مكاَع مؿدثمغاتهم، ولألشخاص الظًً ًمخليىن مؤهالث غلمُت وجلىُت ٍو

ؼ وغصغهت اإلاؿدثمغة الفالخُت  لخػٍؼ

 إحساءاث مىح حم الامخُاش: الفسع الثاوي

مؤعر في  326-10جم جدضًض إحغاءاث مىذ الامخُاػ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  

، ًدضص هُفُاث جؼبُم خم الامخُاػ الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت 2010صٌؿمبر  23

 مىه حاء هصها: 2، خُث هصذ اإلااصة (2)الخابػت لألمالن الخاصت للضولت 

، ًىدع 2010أوث  15اإلاؤزخ في  03-10من اللاهىن زكم  2" جطبُلا ألحيام اإلاادة 

ل حم الاهخفاع الدائم إلى حم امخُاش، بصفت فسدًت لدي الدًىان الىطني  ملف جحٍى

 لألزاض ي الفالحُت من ول عضى في مسدثمسة فالحُت حماعُت أو فسدًت".

 مىه فلض هصذ غلى ما ًلي: 3وؤما اإلااصة 

ل غلى:  " ًجب ان ٌكخمل ملف الخدٍى

 .لخػٍغف الىػىُت مصاصق غليهااؾخماعة مً بؼاكت ا -

 .وسخت فغصًت للحالت اإلاضهُت -

ت ؤو كغاع الىالي -  .وسخت مً الػلض ألاصلي اإلاكهغ باإلادافظت الػلاٍع

وسخت مً مسؼؽ جدضًض ؤو عؾم الحضوص ؤو غىضما جخىفغ البلضًت غلى اإلاسح  -

 .مؿخسغج مً مسؼؽ مسح ألاعاض ي

                                                           
ت اإلاكترهت)مالُت -(1) ، جخػلم بمػالجت 11/9/2012مؤعزت في  06فالخت( عكم -صازلُت-اهظغ الخػلُمت الىػاٍع

ل خم الاهخفاع الضائم إال خم امخُاػ.مً ػغف اللجان الىالئُت  ملفاث جدٍى

  326-10مغؾىم جىفُظي عكم  -(2)
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ذ قغفي مً اإلاؿدثمغ مصاصق غلُه  - ًخظمً حغصا مدُىا ألمالن اإلاؿدثمغة جصٍغ

 1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87وغلى حػهض بالىفاء بالتزاماجه بمفهىم اللاهىن عكم 

واإلاخظمً طبؽ هُفُت اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الىػىُت وجدضًض 

م الثاوي بهظا خلىق اإلاىخجحن وواحباتهم، الظي ًخم إغضاصه وفم الىمىطج اإلاغفم في اإلالح

 .اإلاغؾىم

جىهُل ًخم إغضاصه ؤمام مىزم في خالت جغهه ألخض الىعزت لخمثُلهم لضي الضًىان  -

 الىػني لألعاض ي الفالخُت".

خػحن غلى اإلاىخجحن الفالخُحن جؼبُلا ألخيام اإلااصة    03-10مً اللاهىن عكم  30ٍو

ل خلهم في الاهخفاع الضائم إلى خم امخُ ( 18اػ في ؤحل زماهُت غكغ)إًضاع ملفاتهم لخدٍى

ش وكغ اللاهىن عكم   لضي الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت.  03-10قهغا، ابخضاء مً جاٍع

ل خم الاهخفاع الضائم اإلامىىح في إػاع  ًخضح مً هظه ألاخيام اللاهىهُت ؤن جدٍى

ً اإلاػني ملفا ٌكخمل غلى  19-87اللاهىن اللضًم عكم  إلى خم امخُاػ، ًسظؼ لخيٍى

الىزائم اإلاؼلىبت كاهىها بصفت فغصًت ختى ولى وان اإلاػىُىن ًيخمىن ؾابلا إلاؿدثمغة 

-10حماغُت، وهظا بػض ؤن جم جىَغـ مبضؤ الؼابؼ الفغصي بمىحب اللاهىن الجضًض عكم 

ىصغه لضي  03 بضٌ الؼالؼ الجماعي الظي وان مػمىال به في ظل اللاهىن اللضًم، ٍو

 خُت اإلاسخص إكلُمُا للضعاؾت.الضًىان الىػني لألعاض ي الفال 

وغلُه بػض صعاؾت ملفاث اإلاىخجحن الفالخُحن مً ػغف الضًىان الىػني لألعاض ي 

 الفالخُت، فئهه ًمىً جصىع زالر خاالث:

: وفي هظه الحالت ًلىم الضًىان الىػني لألعاض ي حالت اإلاىافلت على اإلالف -1

مً اللاهىن  4ي ؤخيام اإلااصة الفالخُت بكيلُاث جىكُؼ صفتر الكغوغ اإلاىصىص غلُه ف

غؾل اإلالف إال إصاعة ألامالن الىػىُت كصض إغضاص غلض الامخُاػ باؾم ول 03-10عكم  ، ٍو

 ، ًسظؼ إلحغاءاث الدسجُل وؤلاقهاع الػلاعي.(1)مؿدثمغ

حالت ما إذا جطلبذ دزاست اإلالف معلىماث جىمُلُت، أو جحللا من الىثائم  -2

                                                           
 03-10مً اللاهىن عكم  5اهظغ اإلااصة  -(1)
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ًلجإ الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت لخؼبُم ؤخيام  : ففي هظه الحالت اإلاصسح بها

، وهي إعؾاٌ هظه اإلالفاث لضعاؾتها مً ػغف 326-10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  6اإلااصة 

 .(1)لجىت والئُت ًغؤؾها الىالي

في هظه الحالت ًؤحل  حالت اإلالفاث مىضىع مىاشعاث لدي الجهاث اللضائُت: -3

ل خم الاه خفاع الضائم إلى خم امخُاػ لغاًت الفصل في اللظُت الػمل بئحغاء جدٍى

 .(2)اإلاؼغوخت جهائُا

ؿها  ولإلقاعة فئهه ال جؼاٌ إلى ًىمىا هظا الىثحر مً اإلالفاث غاللت صون إمياهُت جىَغ

وػٍغ غلى عؤؾها هظا باغتراف الؿلؼاث الػمىمُت بػلىص امخُاػ وحؿلُمها للمػىُحن، و 

ألؾباب هثحرة منها، الجزاغاث اللظائُت اإلاؼغوخت غلى مؿخىي  الفالخت والصُض البدغي،

الفصل في ؿبب الخإزغ إلى الفصل فيها بػض، ؤو بوالتي لم ًخم  ،اإلاداهم اإلاسخصت

ًخػلم  ىعر صاخب خم الاهخفاع، ؾىاء وان الجزاعالجزاغاث بحن الىعزت بػض وفاة اإلا

ملام اإلاىعر  هم لخىهُله ًلىمهم في حػُحن ؤخضبصفتهم ؤو إكصاء البػع منهم، ؤو فكل

ٌ  في الحلىق والالتزاماث اقي بإجمام صون  لصالح الىعزت، وهظه الجزاغاث ًمىنها ؤن جدى

ل خم مىعثهم إليهم ؤلاحغاءاث اللاهىهُت في ألاحل اللاهىوي ، ومنها ما ٌػىص إلى (3)لخدٍى

 .    ؤلازالٌ ببػع الالتزاماث الخػاكضًت اإلاللاة غلى غاجلهم ػبلا لللاهىن 

 ثاز اللاهىهُت لعلد الامخُاشآلا: اإلاطلب الثاوي

الػلض ؤلاصاعي لالمخُاػ ًبضؤ الػلض في جغجِب آزاعه  وحؿلُم وقهغ بػض إغضاص  

 ٍللي غلى غاجله التزاماث ، و خلىكا للمؿدثمغ صاخب الامخُاػ  ُت، بدُث ًغجباللاهىه

 )فسع ثان(. لفسخًخػحن غلى اإلاؿدثمغ الالتزام جدذ ػائلت ا،)فسع أول(

 الحلىق والالتزاماث: الفسع ألاول 

خلىكا لصالح اإلاؿدثمغ،  03-10ًغجب غلض الامخُاػ اإلامىىح في إػاع اللاهىن عكم  

 .ػُلت مضة الامخُاػٍغجب غلُه التزاماث و 

                                                           
 326-10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  7خٌى حكىُلت هظه اللجىت عاحؼ اإلااصة  -(1)

 326-10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  11اهظغ اإلااصة  -(2)

 326-10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  5فلغة  3، واإلااصة 03-10مً اللاهىن عكم  25اهظغ اإلااصة  -(3)
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 أوال: حلىق اإلاسدثمس صاحب الامخُاش 

 جخمثل خلىق اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ فُما ًلي: 

لألعض وألامالن الؿؼدُت اإلاىطىغت جدذ جصغفه ألغغاض الاؾخغالٌ الحغ  -1

 .الفالخت

حن الؾخغالٌ ؤفظل لألعاض ي مؼ مغاغاة  -2 اللُام بيل تهُئت و/ ؤو بىاء طغوٍع

ػُت والخىظُمُت اإلاىصىص غليها في هظا اإلاجاٌ، بػض جغزُص  اؾدُفاء ؤلاحغاءاث الدكَغ

 .إصاعة ؤمالن الضولت بظلً مؿبم مً الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت الظي ٌػلم

عهً الحم الػلاعي الظي ًمىده إًاه الامخُاػ هظمان لللغوض التي ًمىً ؤن  -3

كمل  ل وكاػاجه في إػاع اإلاؿدثمغة الفالخُت، َو ًخدصل غليها لضي هُئاث اللغض لخمٍى

 .الغهً ؤًظا البىاًاث اإلامىً حكُِضها

والكغوغ اإلادضصة بإخيام اللاهىن الخىاٌػ غً خله في الامخُاػ طمً ألاقياٌ  -4

، والىصىص اإلاخسظة لخؼبُله، بػض إغالم الضًىان 2010ؤوث  15اإلاؤعر في  03-10عكم 

 .الىػني لألعاض ي الفالخُت

ؼت جلضًم الؼلب للضًىان  -5 ججضًض الامخُاػ بؼلب مىه، غىض اهتهاء مضجه قٍغ

ش اهتهائه ػبلا للد ؼ والخىظُم اإلاػمٌى بهماالىػني لألعاض ي الفالخُت ؾىت كبل جاٍع  .كَغ

 .ػلب الفسخ اإلاؿبم لالمخُاػ بىاؾؼت إقػاع بؿىت واخضة غلى ألاكل -6

الخغوج مً الكُىع في خالت مؿدثمغة حماغُت كصض حكىُل مؿدثمغة فالخُت  -7

ؤخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  مً صفتر الكغوغ 2ػبلا ألخيام اإلااصة  مؼ مغاغاة ،فغصًت

 الظي ًدضص قغوغ ججؼئت ألاعاض ي الفالخُت. 1997صٌؿمبر  20اإلاؤعر في  97-490

إلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ ؤغؼى ا ،الحالي 03-10ؤن اللاهىن عكم  وغلُه ًخضح 

غىضما  كض خغعه ؤهثر بل و  م،الؿاب ظل اللاهىن  لم ًىً ًخىفغ غليها في خلىكا هثحرة،

ؾخغالٌ الحغ لهظه ألاعاض ي ولألمالن الؿؼدُت، واللُام بيل تهُئت ًغاها مىده خم الا 

ججضًض مضة الامخُاػ، ؤو  خم الغهً، والخىاٌػ غً خم الامخُاػ، وخممىده مىاؾبت، و 

وخم الخغوج مً الكُىع ختى كبل اهتهاء مضة الامخُاػ اإلامىىخت له، ػلب فسخ الػلض 

 ؤن جيىن ؾىي في هظه الحالت ، وال ٌكترغ خله فغصًا لخدلُم هجاغت ؤفظل  ؾخغالٌال 
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-97ججؼئت ألاعاض ي للخغوج مً خالت الكُىع مؼابلت ألخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

490(1). 

 ثاهُا: التزاماث اإلاسدثمس صاحب الامخُاش

اإلاؤعر في  03-10ًجب غلى صاخب الامخُاػ الاخترام الصاعم ألخيام اللاهىن عكم   

 ، والىصىص اإلاخسظة لخؼبُله، والؾُما الالتزاماث آلاجُت:2010ؤوث  15

ًفترض في اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ ؤن ًيىن مؼلػا اػالغا وامال غلى كىام  -1

جب ؤن ًىفغ الىؾائل الي افُت بهضف إغؼاء مغصوصًت لألعاض ي ألامالن اإلامىىخت له، ٍو

 الفالخُت وألامالن الؿؼدُت اإلامىىخت له

مً صفتر الكغوغ اإلاغفم  3اإلااصة  خؿبًخػهض اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ  - 2

 بما ًلي: 326-10باإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 إصاعة مباقغة وشخصُت للمؿدثمغة. (1           

 ل غلى إزماعها.الاغخىاء باألعاض ي اإلامىىخت والػم (2

 .اإلادافظت غلى الىحهت الفالخُت لألعاض ي( 3

ؤال ٌؿخػمل مباوي اإلاؿدثمغة إال مً ؤحل ؤهضاف طاث صلت باليكاػاث ( 4

 .الفالخُت

 .غضم جإححر ألاعاض ي وألامالن الؿؼدُت اإلالامت فيها مً الباػً( 5

ذ بيل اجفاكاث الكغاهت التي ًبرمها ؤو ًلغيها ػبلا للدكغ ( 6 َؼ والخىظُم الخصٍغ

 .اإلاػمٌى بهما

ت اإلاؿخدلت لالمخُاػ غىض خلٌى ؤحلها( 7  .صفؼ مبالغ ؤلاجاوة الؿىٍى

ؾضاص الغؾىم واإلاصاٍعف ألازغي التي ًمىً ؤن جسظؼ لها ألامالن ػُلت مضة ( 8

 .الامخُاػ

                                                           
، ًدضص قغوغ ججؼئت ألاعاض ي الفالخُت، ج ع غضص 1997صٌؿمبر  20مؤعر في  490-97مغؾىم جىفُظي عكم  -(1)

 1997صٌؿمبر  21، صاصع في 84
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إغالم الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت في ول وكذ بيل خضر ًمىً ؤن ًؤزغ ( 9

 . (1)صي للمؿدثمغةغلى الؿحر الػا

 الفسع الثاوي: إحساءاث فسخ علد الامخُاش

إلحغاءاث  03-10ًسظؼ غلض الامخُاػ اإلامىىح للمؿدثمغ ػبلا ألخيام اللاهىن عكم 

الفسخ، وهى هىغان: فسخ اجفاقي بؼلب مً اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ، ؤو بػض اهلظاء 

إزالٌ اإلاؿدثمغ بالتزاماجه مضة الامخُاػ صون ػلب ججضًضها، وفسخ إصاعي في خاٌ 

 اللاهىهُت، وطلً واآلحي:

 أوال: الفسخ الاجفاقي

يىن طلً في خالخحن:  ؤو ما ٌؿمى بالنهاًت الؼبُػُت لػلض الامخُاػ، ٍو

خالت اهلظاء مضة الامخُاػ اللاهىهُت وغضم ججضًضها بىفـ اإلاضة ألاولى، وصون  -1

ً ملف حضًض ألن اإلالف ألاٌو لالمخُاػ   .(2)ًىفي لظلً إغاصة جيٍى

ؤو بؼلب مً اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ ختى كبل اهلظاء مضة الامخُاػ اإلاخبلُت،  -2

كترغ في هظه الحالت فلؽ إغالم الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت كبل ؾىت واخضة   َو

 .(3)غلى ألاكل مً اهلظاء مضة الامخُاػ

 ثاهُا: الفسخ ؤلادازي 

يىن في خالت إزالٌ اإلاؿدثمغ   صاخب الامخُاػ بالتزاماجه اللاهىهُت اإلاللاة غلى ٍو

ػض إزالال بااللتزاماث  في خالت: 03-10مً اللاهىن عكم  29ػبلا ألخيام اإلااصة  غاجله، َو

ل الىحهت الفالخُت لألعاض ي و/ ؤو ألامالن الؿؼدُت -1  .جدٍى

 .(1) غضم اؾخغالٌ ألاعاض ي و/ ؤو ألامالن الؿؼدُت زالٌ فترة ؾىت واخضة -2

 .الخإححر مً الباػً لألعاض ي و/ ؤو ألامالن الؿؼدُت -3

                                                           
 326-10مً صفتر الكغوغ اإلاغفم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم  3اهظغ اإلااصة  -(1)

غلض الامخُاػ باهتهاء مضجه صون ػلب  هظه الحالت ال حؿمى فسخا، وإهما هي خالت غاصًت وػبُػُت الهتهاء -(2)

 ججضًضها مً ػغف اإلاؿدثمغ في ألاحل اللاهىوي

  326-10مً صفتر الكغوغ اإلاغفم باإلاغؾىم الخىفُظي عكم  7و 2اهظغ اإلااصجحن  -(3)
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 ( مخخالُخحن.2ؤلاجاوة بػض ؾيخحن) غضم صفؼ -4

وكض ؤهض صفتر الكغوغ اإلالحم باإلاغؾىم الخىفُظي غلى هظه ألاخيام اللاهىهُت، 

مىه حاء هصها: " ًإحي الفسخ ؤلاصاعي بمباصعة مً ؤلاصاعة غىضما ال  8وطلً بمىحب اإلااصة 

 :(1)اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ بالتزاماجه، الؾُما ؤلازالالث آلاجُت ًدترم 

 .غضم اؾخغالٌ ألاعاض ي اإلامىىخت ػُلت مضة ؾىت واخضة -1

 .حغُحر الىحهت الفالخُت لألعاض ي و/ ؤو ألامالن الؿؼدُت اإلامىىخت -2

 .البىاء في ألاعاض ي بضون عزصت مً الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت -3

 .الخإححر مً الباػً لألعاض ي وألامالن الؿؼدُت -4

ً)2غضم صفؼ ؤلاجاوة بػض ؤحلحن) -5 2ً( مخخالُحن وبػض إغظاٍع  .( غحر مثمٍغ

ذ باجفاكاث الكغاهت ؤو الخىاٌػ غً خلال الامخُاػ -6 ذ الياطب وغضم الخصٍغ  .الخصٍغ

 غُاب ؤلاصاعة اإلاباقغة والصخصُت للمؿدثمغة. -7

الفسخ ؤلاصاعي، فئن طلً ًترجب في خالت إزالٌ مً ؤما مً خُث إحغاءاث 

اإلاؿدثمغ  صاخب الامخُاػ، ٌػاًىه مدظغ كظائي ػبلا لللاهىن، خُث ًخم إغظاع 

اإلاؿدثمغ اإلاػني مً ػغف الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت ختى ًمخثل لألخيام اللاهىن 

 ولضفتر الكغوغ ولاللتزاماث الخػاكضًت. 03-10عكم 

م امخثاٌ اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ، بػض اهلظاء ألاحل اإلاظوىع في وفي خالت غض

ؤلاغظاع اإلابلغ كاهىها، جلىم إصاعة ألامالن الىػىُت، بػض إزؼاع مً الضًىان الىػني 

ت.  لألعاض ي الفالخُت بفسخ غلض الامخُاػ بالؼغق ؤلاصاٍع

يىن فسخ غلض الامخُاػ كابال للؼػً ؤمام الجهت اللظائُت اإلاسخصت في ؤحل  (2)ٍو

                                                           
التي ًمىً فيها فسخ غلض الامخُاػ، ختى ال جخػؿف  غلى ؾبُل الحصغ  وان مً اإلافغوض جدضًض خاالث ؤلازالٌ -(1)

ؤلاصاعة في اؾخػماٌ خلها في الفسخ، ألهثر جفاصُل/ اهظغ، مدمض خغف، الامخُاػ هىمؽ الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت 

ؼ الجؼائغي، ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت وؤلاوؿاهُت، ع  ، كؿم 16الخابػت لألمالن الخاصت للضولت في الدكَغ

 .160، ص2016الجؼائغ لػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُت حامػت خؿِبت بً بىغلي، الكلف، ا

ت جؼبُلا للمػُاع الػظىي، اهظغ اإلااصة  -(2) فبراًغ  25مؤعر في  09-08مً اللاهىن عكم  802وهي اإلاداهم ؤلاصاٍع

ت، ج ع غضص 2008 ل 23، صاصع في 21، ًخظمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع ً 2008 ؤفٍغ ، وهظا في ؤحل قهٍغ

 مً اللاهىن هفؿه. 829زغوحا غً آحاٌ الؼػً الػاصًت جؼبُلا ألخيام اإلااصة 
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(ً ش جبلُغ فسخ هظا الػلض مً الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت2قهٍغ  .(1)( مً جاٍع

وججضع ؤلاقاعة في هظه الحالت إلى ؤهه ًترجب غً فسخ غلض الامخُاػ ؤًلىلت حمُؼ 

ػؼى الحم باليؿبت لألمالن  ألامالن بما فيها اإلادالث اإلاؿخػملت للؿىً إلى الضولت، َو

ع غً ألاطغاع  %10ع جدضصه إصاعة ؤمالن الضولت مؼ ػغح الؿؼدُت، في حػٍى هخػٍى

ع كابال  يىن مبلغ الخػٍى في خالت إزالٌ اإلاؿدثمغ صاخب خم الامخُاػ بالتزاماجه، ٍو

للؼػً ؤمام الجهت اللظائُت اإلاسخصت، جدؿب الامخُاػاث والغهىن اإلادخملت التي جثلل 

ع  .(2)اإلاؿدثمغة في مبلغ الخػٍى

 داجمت

في إػاع اللاهىن عكم اإلامىىح  هسلص في جهاًت هظا البدث إلى اللٌى بإن خم الامخُاػ 

ٌكيل الىمؽ الجضًض الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت للضولت، بػض ؤن جم  ،10-03

وهظا بضٌ هظام الاهخفاع الضائم ، 16-08عكم  لفالحيإكغاعه بمىحب كاهىن الخىحُه ا

لظلً فهى إغاصة جىُُف فلؽ للمىخجحن الفالخُحن ؤصحاب  ،اإلاػمٌى به ؾابلا

لت الاؾخغالٌ الجضًضة، ولِـ مىذ ألاعاض ي مً حضًض.  اإلاؿدثمغاث الفالخُت مؼ ػٍغ

ًيىن هظا الخغُحر مً همؽ الاهخفاع الضائم إلى همؽ الامخُاػ ، بمىحب ملف ًىصع  

اإلاؿدثمغ ؾىي الىفاء لضي الضًىان الىػني لألعاض ي الفالخُت، وال ٌكغغ للبٌى ملف 

بااللتزاماث اللاهىهُت اإلاللاة غلى غاجله في ظل اللاهىن اللضًم، وختى هظه الالتزاماث جم 

ت، هظغا للظغوف ألامىُت  الدؿامذ فيها الؾُما ؤلازالٌ بالتزام صفؼ ؤلاجاواث الؿىٍى

غلى والؼبُػُت والجفاف وغحرها مً اإلاػىكاث، قغغ ؤن ًلتزم اإلاضًىىن بها بدؿضًضها 

 صفػاث بػض مىدهم غلىص الامخُاػ، وهى ما جم الػمل به فػال.

ًمىذ خم الامخُاػ بصفت فغصًت غلى زالف خم الاهخفاع الضائم ؾابلا، وهى كابل   

م جىَغـ خم اإلاؿدثمغ في الخغوج مً الكُىع، وخم الكفػت، وخم  لللؿمت غً ػٍغ

هثحرة ختى ٌكػغ اإلاؿدثمغ إبغام اجفاكُاث قغاهت، وخم الغهً، وهي خلىق وامخُاػاث 

 ،وهإن اإلاؿدثمغة ملىه الخاص، ػاإلاا ؤن اإلالً الخاص ٌػخنى به غلى زالف اإلالً الػام

                                                           
 03-10مً اللاهىن عكم  28اهظغ اإلااصة  -(1)

 مً صفتر الكغوغ  8، واإلااصة 03-10مً اللاهىن عكم  27و 26اهظغ اإلااصجحن  -(2)



 
 03-10 عكم اللاهىن  ؤخيام إػاع في الفالحي للمؿدثمغ اإلامىىح الامخُاػ خم

 

    

تهاون في زضمت  الظي ٌكػغ فُه اإلاؿدثمغ هإهه مىظف لضي الضولت، مما ًجػله ًتراخى ٍو

   مصضع ضة لخدلُم ألامً الغظائي، ولجػلها ألاعاض ي الفالخُت التي حؿعى الضولت حاه

 مً مصاصع الضزل الىػني بػض اإلادغوكاث.

غحر ؤهه مً حهت ؤزغي فئن بػع هظه الحلىق والامخُاػاث لم ًخم جىطُدها 

بضكت، ؤو غلى ألاكل جدضًضها وجلُُضها، بدُث جماعؽ في خضوص خماًت اإلاصلحت الػامت 

 .وإهمالهااإلاىخظغة مً ألاعاض ي الفالخُت الخابػت للضولت، وال جؤصي إلى جفخُتها 

 وغلُه هلترح ما ًلي:

جدضًض وجلُُض خم الخغوج مً الكُىع، ختى ال ًيىن غلى خؿاب ألاعاض ي  -

 الفالخُت

جىطُذ بضكت هُفُت إبغام غلض الكغاهت اإلاىصىص غلُه بمىحب هظا اللاهىن،  -

وإزظاغه للكهغ بالحفظ الػلاعي، ولِـ فلؽ إقهاعه بمضوهت إقهاع الػلىص واللغاعاث 

 للىالًت.

الخؼبُم الصاعم إلحغاءاث مماعؾت الكفػت خفاظا غلى ألاعاض ي الفالخُت  -

 وصُاهتها.

 الخىصُاث:

 .03-10مً اللاهىن عكم  21و 15  ىاصهىص ي بخػضًل ؤخيام اإلا 

 اإلاساحعكائمت 

 أوال: الىخب 

ت، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، بً  -1 ؤخمض مدُى، مجاطغاث في اإلاؤؾؿاث ؤلاصاٍع

 .1996غىىىن، الجؼائغ 

خمضي باقا غمغ، اللظاء الػلاعي في طىء ؤخضر اللغاعاث الصاصعة غً  -2

 .2000مجلـ الضولت، صاع هىمت، الؼبػت الؿاصؾت، الجؼائغ 

ل خم الاهخفاع الضائم إلى خم امخُاػ في ظل اللاهىن عك -3 م هدُل خىُمت، جدٍى

 .2013، صاع هىمت، الجؼائغ 10-03



  لػكاف مدمض
 

    

ت، صعاؾت ملاعهت،  ؾلُمان مدمض -4 الؼماوي، ألاؾـ الػامت للػلىص ؤلاصاٍع

 .1991الؼبػت الخامؿت، حامػت غحن قمـ، مصغ

 ثاهُا: السسائل واإلارهساث الجامعُت

إبغاهُم بً صالح بً إبغاهُم الخىم، الامخُاػ في اإلاػامالث اإلاالُت وؤخيامه في  -1

ػت، حامػت ؤلامام مدمض الفله ؤلاؾالمي، ؤػغوخت صهخىعاه في الفله اإلالاعن، و لُت الكَغ

اض،   .2005بً ؾػىص ؤلاؾالمُت، الٍغ

ص/ بً عكُت بً ًىؾف، هُفُت اؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن  -2

ولُت الحلىق، ، ؤػغوخت لىُل قهاصة صهخىعاه، 19-87الىػىُت ػبلا لللاهىن عكم 

 .1999حامػت الجؼائغ 

ً الؼوبحر، الىظام  -3 اللاهىوي لػلض الامخُاػ الفالحي في ظل الخػضًالث، مظهغة بٍغ

لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في اللاهىن، فغع كاهىن غلاعي، حامػت الجؼائغ، ولُت الحلىق، 

2014 -2015. 

مصؼفى هماٌ، غلض الامخُاػ الىاعص غلى ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن  -4

ر في الحلىق، ولُت الحلىق بً غىىىن، الخاصت للضولت، مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخح

 .2013حامػت الجؼائغ 

 ثالثا: اإلالاالث 

ص/ بً عكُت بً ًىؾف، قغوغ وإحغاءاث إؾلاغ خم الاهخفاع الضائم في كاهىن  -1

ت للػلىم اللاهىهُت  اإلاؿدثمغاث الفالخُت، ولُت الحلىق، حامػت الجؼائغ، اإلاجلت الجؼائٍغ

 .32-08، ص ص 2000، الجؼائغ 2ص، غض42والاكخصاصًت والؿُاؾُت، ج

مدمض خغف، الامخُاػ هىمؽ الؾخغالٌ ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لالمالن  –2

ؼ الجؼائغي، ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت وؤلاوؿاهُت،  الخاصت للضولت في الدكَغ

 .168-160، ص ص 2016، حامػت خؿِبت بً بىغلي، الكلف، 16ع

 زابعا: الىصىص اللاهىهُت 

عُت  -1  الىصىص الدشَس
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، ًخظمً اللاهىن اإلاضوي، ج ع غضص 1975ؾبخمبر  26مؤعر في  58-75ؤمغ عكم  -

 مػضٌ ومخمم. 1975ؾبخمبر  30صع في ، صا78

، ًخظمً طبؽ هُفُت اؾخغالٌ 1987صٌؿمبر  08مؤعر في  19-87كاهىن عكم  -

ن وواحباتهم، ج ع غضص ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الىػىُت وجدضًض خلىق اإلاىخجح

 ملغى. 1987صٌؿمبر  09، صاصع في 50

ل  27مؤعر في  11-91كاهىن عكم  - ، ًدضص اللىاغض اإلاخػللت بجزع اإلالىُت 1991ؤفٍغ

 –مػضٌ ومخمم  1991ماعؽ  08، صاصع في 21مً ؤحل اإلاىفػت الػمىمُت، ج ع غضص 

، 46، ًخظمً الخىحُه الفالحي، ج ع غضص 2008ؤوث  03مؤعر في  16-08كاهىن عكم 

 .2008ؤوث  10صاصع في 

، ًخظمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت 2008فبراًغ  25مؤعر في  09-08كاهىن عكم  -

ت، ج ع غضص  ل  23، صاصع في 21وؤلاصاٍع  .2008ؤفٍغ

قغوغ وهُفُاث اؾخغالٌ ، ًدضص 2010ؤوث  15مؤعر في  03-10كاهىن عكم  -

ؤوث  18، صاصع في 46ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، ج ع غضص 

2010. 

 الىصىص الخىظُمُت -2

 اإلاساسُم الخىفُرًت - أ

 28، ًدضص هُفُاث جؼبُم اإلااصة 1990فبراًغ  06مؤعر في  51-90مغؾىم عكم  -

فبراًغ  07، صاصع في 06غضص  ، ج ع 1987صٌؿمبر  08اإلاؤعر في  19-87مً اللاهىن عكم 

1990. 

، ًىظم إوكاء الضًىان 1996فبراًغ  24مؤعر في  87-96مغؾىم جىفُظي عكم  -

 .مػضٌ ومخمم 1996فبراًغ  28، صاصع في 15الىػني لألعاض ي الفالخُت، ج ع غضص 

، ًدضص قغوغ ججؼئت 1997صٌؿمبر  20مؤعر في  490-97مغؾىم جىفُظي عكم  -

 .1997صٌؿمبر  21، صاصع في 84خُت، ج ع غضص ألاعاض ي الفال 



  لػكاف مدمض
 

    

، ًدضص قغوغ وهُفُاث 2003ؾبخمبر  16مؤعر في  313-03مغؾىم جىفُظي عكم  -

اؾترحاع ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الىػىُت اإلاضمجت في مدُؽ غمغاوي، ج ع 

 .2003ؾبخمبر  21، صاصع في 57غضص 

، ًدضص اإلاىاػم طاث 2012ماعؽ  19مؤعر في  124-12مغؾىم جىفُظي عكم  -

ؤلامياهُاث الفالخُت التي ٌػخمض غليها هإؾاؽ لحؿاب إجاوة ؤمالن الضولت بػىىان خم 

، صاصع في 17ع غضص  الامخُاػ غلى ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للضولت، ج

 .2012ماعؽ  25

 الخعلُماث ومرهساث أمالن الدولت -ب

ت مكتره - ، 11/9/2012مؤعزت في  06فالخت( عكم  -مالُت -ت )صازلُتحػلُمت وػاٍع

ل خم الاهخفاع الضائم إلى خم امخُاػ.  جخػلم بمػالجت ملفاث جدٍى

، ومظهغة 8/7/2003مؤعزت في  3716مؤعزت في ، ومظهغة عكم  1696مظهغة عكم  -

 .، صاصعة غً إصاعة ؤمالن الضولت15/10/1998مؤعزت في  04274عكم 

 ث اللضائُتدامسا: اللسازا

، 5، مجلت مجلـ الضولت، غضص 6/4/2004مؤعر في  11798مجلـ الضولت كغاع ع - 

 .227- 224، ص ص 2004الجؼائغ 

، مجلت اإلادىمت الػلُا، 11/4/2007مؤعر في  399559كغاع اإلادىمت الػلُا عكم  -

 .221-418، ص ص 2010، الجؼائغ 3غضص زاص، ج

، اللظاء الػلاعي، خمضي 26/12/2008في مؤعر  4211كغاع مجلـ الضولت عكم  - 

 .35-32، ص ص 2000باقا غمغ، الجؼائغ 

 



     -     ISSN 122-111: ص.ص:(2012 دٌصمبر) 2/ العدد  اإلاجلد 

 

 

 على الجزائُة ؤلاجراءات في بعد عن اإلارئُة اإلاحادثة ثقىُة اشحخدام

 03-11 رقم القاهون  ضوء

The use of remote video chat technology in criminal 

proceedings in the light of Law 15-    

 مىيرشطقي 

 ، الجعابط1جىت با حامػت والػلىم الؼُاػُت، الحلىق  كلُت

mounir.chergui@univ-batna.dz 

ر ر ؛25/05/2019: الاػخالم جاٍض ر اليشط: 20/09/2019: اللبىل  جاٍض  31/12/2019؛ جاٍض

 

 :ملخص

 في مؤضخ 03-15 ضكم اللاهىن  بمىحب بػس غً اإلاطبُت اإلاحاززت الجعابطي  اإلاشطع ؤكط

 للاهىن  واإلاخمم اإلاػسل 02-15 ضكم والامط الػسالت بػصطهت اإلاخػلم 2015 فُفطي  01

  .الجعابُت ؤلاحطاءاث

 في بػس غً اإلاطبُت اإلاحاززت بخلىُت الاػخػاهت مؼالت الفطوس ي اإلاشطع هظم كما

 حىان في الصازض 468-98ضكم اللاهىن  بئصساضه الجعابُت السغىي  حطاءاثإ مباشطة

 اػخػمال حىل  2001 هىفمبر 15 في الصازض 1062 ضكم اللىمي الامً وكاهىن  1998

 الخلىُت هصه الػخذسام الشسًسة اإلاػاضطت ظل في هصا كل الجعابُت ؤلاحطاءاث في الخلىُت

 .اإلاىاحهت ومبسا السفاع بحلىق  ادالل مً غنها ًترجب ما بؼبب

 جلاض ي بػس؛ غً محاكمت بػس؛ غً اإلاطبُت اإلاحاززت جلىُت :اإلافحاحُة الكلمات

 .إلكترووي

Summary 

The Algerian legislator approved the video conversation remotely 

under Law No. 15-03 dated 01 February 2015 on the modernization of 

justice and order 15-02 amended and complementary to the Code of 

Criminal Procedure. 



  شطقي مىير
 

    

The French legislator also regulated the use of video chat 

technology remotely in the initiation of criminal proceedings by 

issuing Law No. 98-468 of June 1998 and National Security Law No. 

1062 of November 15, 2001 on the use of technology in criminal 

proceedings, all in the light of strong opposition to the use of this 

technique due to the consequent violation of the rights of the defense 

and the principle of confrontation. 

Keywords: Remote video chat technology; remote trial; electronic 

litigation. 

Résumé 

Le législateur algérien a approuvé la technique de la 

"Vidéo-conférence" en vertu de la loi n ° 15-03 du premier 

février 2015 relative la modernisation de la justice et de 

l'ordonnance n° 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et 

complétant le code de procédure pénale. 

Le législateur français a également organisé l'utilisation de 

la "Vidéo-conférence" au cours des procédures pénales par la 

loi n° 468-98 du 17 juin 1998 et la loi n 1062 du 15 novembre 

     relative à la sécurité quotidienne. L’utilisation de cette 

technologie au cours des procédures pénales, constitue une 

étape dans l'évolution des procédures pénales qui fait toujours 

face à une forte opposition en raison des conséquences de la 

violation des droits la défense et le principe de la confrontation. 

Mots clé: la technique de la "Vidéo-conférence", Procès À 

distance, Percevoir "Contentieux" électronique. 

 مقدمة 

الاديرة الى اضػاء كىاغس كاهىهُت حسًسة  آلاوهتججه مطفم الػسالت الجعابُت في ا

جىاحه اإلاشكالث التي اػفط غنها الخؼىض الخكىىلىجي واإلاػطفي الكبير، وشلك مً دالل 

الادص بمػؼُاث الخكىىلىحُا الحسًثت في الكشف غً الجطابم ومالحلت مطجكبيها 

لدصىمت ومحاكمتهم، زون الادالل في الىكذ شاجه بحلىق اإلاتهم او غيره مً اػطاف ا

جلىُت الاجصال اإلاطةي  اػخذساموكس ججلى شلك بشكل واضح مً دالل  الجعابُت،



 03-15 ضكم اللاهىن  طىء غلى الجعابُت ؤلاحطاءاث في بػس غً اإلاطبُت اإلاحاززت جلىُت اػخذسام

 

    

اإلاؼمىع في مجال الخحلُم واإلاحاكمت الجعابُت غً بػس، حُث جبيذ الػسًس مً السول 

 اػخذسام هصه الخلىُت.

مؤضخ في  03-11رقم دالل اللاهىن  كس جبني اإلاشطع الجعابطي هصه الخلىُت مًو   

اإلاخظمً حػسًل كاهىن  02-11رقم اإلاخػلم بػصطهت الػسالت والامط  2015فُفطي  01

الاحطاءاث الجعابُت، مؼخلها احكام اللاهىن اإلاخػلم باػخذسام الخلىُت اػاػا مً 

ازلت في اإلاؼابل بالبروجىكىل الاطافي الثاوي لالجفاكُت الاوضوبُت للمؼاغسة اللظابُت اإلاخ

اكُاث التي وطػذ كىاغس الػخذسام هصه الخلىُت مً الجعابُت باغخباضها مً اهم الاجف

 .حهت ادطي  ػخحلله في مجال غصطهت كؼاع الػسالت مً حهت واًماها مىه بما

في ظل التزام الجعابط  :شكالُة الحالُةؤلا هؼطح  ان اضجإًىاجلسم  وفي طىء ما  

اإلاحاززت  لخلىُتالجعابطي باجفاكُاث الخػاون السولي واإلاؼاغسة اللظابُت؛ وجبني اإلاشطع 

وماهي  هى هظامها اللىىوي والاحطاةي في الاحطاءاث الجعابُت، فما اإلاطبُت غً بػس

 اػاض طماهاث اإلاحاكمت الػازلت؟ اوػكاػاتها غلى حلىق السفاع في

  

 اإلاحور ألاول 

ع الجزائري آثبني   لُة الحقاض ي ؤلالكترووي في الخشَر

ػىىاث ألاديرة، إلى جبني فكطة غصطهت اججه مطفم الػسالت الجعابطي دالل الثالر 

اإلاطافم الػمىمُت وألاحهعة اللظابُت الخابػت له، وشلك بئضػاء وجؼبُم كىاغس كاهىهُت 

حسًسة، إلاىاحهت اإلاشكالث التي ؤػفطث غنها الخؼىضاث التي حصلذ في مجال جكىىلىحُا 

خجلى شلك مً دالل ألادص بمػؼُاتها في مجال الخلاض ي، باػ خذسام آلُت الاجصال، ٍو

حسًثت في الػالم، واإلاخمثلت في الخلاض ي الالكترووي، اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس، والتي زضج 

في مجال "Vidéo-conférence"اإلاشطع الجعابطي غلى حؼمُتها باللغت الفطوؼُت بـ

 الخحلُم وػماع الشهىز.

فكطة  وإلاػطفت جؼبُلاث الجعابط في هصا اإلاجال، البس لىا مً بُان بىازض جبني

( زم ألاػاغ اللاهىوي للخلاض ي الالكترووي في أوالالخلاض ي الالكترووي في الجعابط)



  شطقي مىير
 

    

مىكف اإلاشطع الجعابطي مً اػخذسام جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت في (، ثاهُاالجعابط)

 (.ثالثا)الاحطاءاث الجعابُت 

 أوال: بوادر ثبني فكرة الحقاض ي الالكترووي في الجزائر

، مً دالل 2007الالكترووي في الجعابط، حشطق مىص ػىت بسؤث بىازض الخلاض ي 

ح ضبِؽ الجمهىضٍت ًىم افخخاح الؼىت اللظابُت  ر2008-2007جصٍط ؤكخىبط  29 ، بخاٍض

"ؤن اصالح الػسالت لِؽ هسفا في حس شاجه، وإهما وػُلت مطحلُت  ، والصي حاء فُه:2007

 .(1) ىالث السادلُت والداضحُت"لالضجلاء باللظاء إلى الخحسًاث التي جفططها غملُت الخح

وجىالذ إشطاكت غصطهت مطفم الػسالت الجعابطي، وشلك مً دالل مىاكشت البرإلاان 

إلاشطوع اللاهىن اإلاخػلم بهصا اإلاجال، والصي فحىاه الخلاض ي الالكترووي، حُث كىبل 

حاتهم  خجلى شلك مً دالل جصٍط اإلاشطوع بمىافلت طمىُت مً ػطف ؤغظاء البرإلاان، ٍو

هىفمبر  24التي زوهذ في محظط الجلؼت الػلىُت الخاػػت غشط اإلاىػلسة ًىم الازىين 

 .(2) ، إلاىاصلت مىاكشت مشطوع اللاهىن اإلاخػلم بػصطهت الػسالت2014

 ثاهُا: ألاشاس القاهووي للحقاض ي الالكترووي في الجزائر

ؼ السولي، إن فكطة الخلاض ي الالكترووي في الجعابط، ججس ؤػاػها اللاهىوي في ال دشَط

ػاتها السادلُت.  مً دالل اجفاكُاث ؤو مػاهساث زولُت، كما ججس ؤػاػها اللاهىوي في حشَط

 ألاشاس القاهووي الدولي للحقاض ي الالكترووي في الجزائر  .1

ػىلىم بػطض ؤهم الاجفاكُاث السولُت التي صازكذ غليها الجعابط، والتي جظمً 

كألُت حػخمسها الجعابط في غملُت الخحلُلاث وػماع فحىاها فكطة الخلاض ي الالكترووي، 

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت، حػس ؤول  الشهىز، ولػل اجفاكُت ألامم اإلاخحسة إلاكافحت الجٍط

                                                             
ة"لُلى غصماوي،  (1)  ، كلُت 13، مجلت اإلافكط، الػسز "هظام الحقاض ي الالكترووي آلُة إلهجاح الخطط الحىمٍو

 .222، ص2016، الحلىق والػلىم الؼُاػُت، حامػت بؼكطة

،مىاصلت مىاكشت مشطوع 2014هىفمبر  24محظط الجلؼت الػلىُت الخاػػت غشط اإلاىػلسة ًىم الازىين   (2)

ػُت الؼابػت، السوضة الدامؼت، اإلاجلؽ الشػبي الىػني،  اللاهىن اإلاخػلم بػصطهت الػسالت، الفترة الدشَط

ت السًملطاػُت الشػبُت، الصاز سة الطػمُت للمىاكشاث للجمهىضٍت الجعابٍط ر الجٍط زٌؼمبر  24ضة بخاٍض

 . 140،الؼىت الثالثت، ضكم 2014
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 وؤهم كاهىن زولي ًىظم هصه اإلاؼإلت، حُث هجسها جؼطكذ لفكطة

"Vidéoconférence،"  حُث حاء غلى 18مً دالل البىس الثامً غشط مً اإلاازة ،

م الفُسًى، الى حى الخالي:"...بىاء غلى ػلب السولت ألادطي، بػلس حلؼت اػخماع غً ػٍط

إشا لم ًكً ممكىا ؤو مؼخصىبا مثىل الشدص اإلاػني بىفؼه في إكلُم السولت الؼطف 

جىظ للسول ألاػطاف ؤن جخفم غلى ؤن جخىلى إزاضة حلؼت الاػخماع ػلؼت  الؼالبت. ٍو

جابػت للسولت الؼطف بت وؤن جحظطها ػلؼت كظابُت كظابُت جابػت للسولت الؼطف الؼال

 .(1)"مخللُت الؼلب

ع الداخلي للحقاض ي الالكترووي في الجزائر  .2  الخشَر

ػُت السادلُت للجعابط، هجس حملت مً اللىاهين التي  بالطحىع إلى اإلاىظىمت الدشَط

وغلى جؼطكذ إلى فكطة غصطهت اإلاطافم الػمىمُت، وداصت اإلاطافم الؼُازًت للسولت، 

اغخباض ؤن السضاػت محصىضة في الخلاض ي الالكترووي، فئهىا ػيؼخػطض فلؽ 

ؼ الجعابطي في هصا اإلاجال، زون ػىاه  .(2) اإلاؼخجساث التي ػطؤث في الدشَط

 هجس: وبىاء غلُه،

 ،(3) ، الصي ًخػلم بػصطهت الػسالت03-15اللاهىن ضكم  -

 .(4) الجعابُت، اإلاػسل واإلاخمم للاهىن ؤلاحطاءاث 02-15ألامط ضكم  -

 اإلاحعلق بعصرهة العدالة: 03-11القاهون رقم  .أ

                                                             
مت 11-02اإلارشوم الرئاس ي رقم  (1) ، اإلاخظمً الخصسًم بخحفظ، غلى اجفاكُت ألامم اإلاخحسة إلاكافحت الجٍط

، اإلاؤضخ في 2000هىفمبر  15اإلاىظمت غبر الىػىُت، اإلاػخمسة مً ػطف الجمػُت الػامت إلاىظمت ألامم اإلاخحسة ًىم 

ر ، 09، ج.ض غسز 2002فُفطي  05  . 2002فُفطي  10الصازض بخاٍض

ػىلىم باػخػطاض اإلاىاز التي جؼطكذ لفكطة الخلاض ي الالكترووي، لىىضح بإن الجعابط ػاًطث الخؼىض  (2)

ػاتها، لىلىم بػسها بالدىض في  الخكىىلىجي والطكب الػالمي، مً دالل جبىيها فكطة الخلاض ي الالكترووي في حشَط

 ؤلاحطاءاث اإلاخػللت به.

سة ج.ض غسز2015هىفمبر  1، اإلاؤضخ فيالعدالة بعصرهة اإلاحعلق 03-11القاهون رقم  (3) ، الصازض 06، الجٍط

ر   .2015فُفطي  10بخاٍض

حىان  08، اإلاؤضخ في 155-66اإلاخظمً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعابُت اإلاػسل واإلاخمم لألمط ضكم ، ،02-15ؤمط ضكم  (4)

لُت  23اإلاؤضخ في ، 1966 ر 40، ج.ض غسز 2015حٍى لُت  23، الصازض بخاٍض  .2015حٍى
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، واإلاخػلم بػصطهت الػسالت، حػس دؼىة خجىلت 03-15إن صسوض اللاهىن ضكم 

ولكنها إًجابُت للجعابط، ملاضهت بالسول الػطبُت ألادطي، التي ال جعال ضهُىت للىػابل 

 الخللُسًت في غملُت الخلاض ي.

اض ي مازة، حُث جم جؼطق إلى فكطة الخل 16غلى كس احخىي هصا اللاهىن و 

 :حيالالكترووي، غلى الىحى آلا

 في البىىز الثالثت مً ؤحكام اإلاازة ألاولى مىه:

ت لىظاضة الػسل، -  وطؼ مىظىمت مػلىماجُت مطكٍع

لت الكتروهُت، -  إضػال الىزابم واإلاحطضاث اللظابُت بؼٍط

 اءاث اللظابُت.اػخذسام جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس في ؤلاحط  -

ومً ؤحل غصطهت كؼاع الػسالت، وطػذ ؤحكام اإلاازة الثاهُت، حُث شملذ 

واإلاازة الخاػػت التي  ،(1) الخىظُم اللظاةي الػسلي وؤلازاضي بما في شلك محكمت الخىاظع

بُيذ بإن الجعابط اغخمسث فػلُا فكطة الخلاض ي الالكترووي، مً دالل الخبلُغ واضػال 

م الالكترووي  .(2) اإلاحطضاث اللظابُت بالؼٍط

إشا اػخسعى بػس اإلاؼافت ؤو جؼلب شلك مىه ؤًظا، غلى ؤهه:"14م اإلاازة وجظُف ؤحكا

م اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس"حؼً ػير الػسالت ًمكً اػخجىاب وػماع ألاػ  .طاف غً ػٍط

، فحسزث هؼاق اػخذسام هصه الخلىُت، في فلطاتها الثالر، 15ؤما ؤحكام اإلاازة 

حُث حاءث كما ًلي:"ًمكً كاض ي الخحلُم ؤن ٌؼخػمل اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس في 

اػخجىاب ؤو ػماع شدص وفي إحطاء مىاحهاث بين غسة ؤشداص، ًمكً لجهت الحكم 

 ؤن حؼخػمل اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس لؼماع الشهىز وألاػطاف اإلاسهُت والدبراء. ؤًظا

                                                             
ت للمػالجت آلالُت العدالة بعصرهة اإلاحعلق 03-11القاهون رقم  02اإلاازة  (1) :" جحسر مىظىمت مػلىماجُت مطكٍع

ظاةي الػازي للمػؼُاث جخػلم بيشاغ وظاضة الػسل واإلاؤػؼاث الخابػت لها وكصا الجهاث اللظابُت للىظام الل

 والىظام اللظاةي ؤلازاضي ومحكمت الخىاظع."

"...ًمكً ؤن ًخم جبلُغ وإضػال الىزابم واإلاحطضاث :العدالة بعصرهة اإلاحعلق 03-11القاهون رقم  09اإلاازة  (2)

م الالكترووي  "...اللظابُت واإلاؼدىساث بالؼٍط
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حاث  مكً حهت الحكم ؤن جىظط في كظاًا الجىح ؤن جلجإ إلى هفؽ آلالُت لخللي جصٍط ٍو

 متهم محبىغ إشا وافم اإلاػني والىُابت الػامت غلى شلك."

ترووي، ووضزث غلى الىحى مىه، حسزث مكان إحطاء الخلاض ي الالك 16وؤديرا، اإلاازة 

الخالي:"ًخم الاػخجىاب ؤو الؼماع ؤو اإلاىاحهت باػخػمال آلُت اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس 

حاجه، بحظىض وكُل  بملط اإلاحكمت ألاكطب مً مكان إكامت الشدص اإلاؼلىب جللي جصٍط

ت الشدص  الجمهىضٍت اإلاذخص إكلُمُا وؤمين الظبؽ. ًخحلم وكُل الجمهىضٍت مً هٍى

حطض محظطا غً شلك.إشا كان الشدص اإلاؼمىع محبىػا، جخم  الصي ًخم ػماغه ٍو

 اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس مً اإلاؤػؼت الػلابُت التي ًىحس فيها اإلاحبىغ"

فظال غً ألاحكام ألادطي التي جؼطكذ الػخذساماث الاهترهذ في مجال الخلاض ي، 

 ػطق الاضػال، وغيرها.

 قاهون ؤلاجراءات الجزائُةاإلاعدل واإلاحمم ل 02-11ألامر رقم  .ب

وضزث جلىُت الخلاض ي الالكترووي في كاهىن ؤلاحطاءاث الجعابُت الجعابطي، اإلاػسل 

 "في حماًت الشهىز والدبراء والضحاًا"، مً الباب الثاوي واإلاخمم، في الفصل الؼازغ

"في مباشطة السغىي الػمىمُت وإحطاء  بالكخاب ألاول جحذ غىىان "في الخحلُلاث"،

 لُم".الخح

: "ًجىظ لجهت الحكم، جللابُا ؤو بؼلب مً ألاػطاف، 27مكطض  65اإلاازة  حُث هصذ

خه، بما في  م وطؼ وػابل جلىُت حؼمح بكخمان هٍى ت غً ػٍط ػماع الشاهس مذفي الهٍى

م اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس واػخػمال ألاػالُب التي ال حؼمح  شلك الؼماع غً ػٍط

 بمػطفت الشدص وصىجه..."

هالحظ ؤن اإلاشطع الجعابطي، ؤحسر هللت هىغُت، مً دالل جبيُه لفكطة  وغلُه،

 الخلاض ي الالكترووي، في مىظىمخه اللاهىهُت.

ثالثا: موقف اإلاشرع الجزائري من اشحخدام ثقىُة اإلاحادثة اإلارئُة في الاجراءات 

 :الجزائُة

الحاصل في ٌؼعى اإلاشطع الجعابطي مؤدطا الى الاػخفازة مً الخؼىض الخكىىلىجي   

ت  فلس اػخحسر اإلاشطع الػالم، وهصا مً دالل جىظُفه في مطفم الػسالت، اإلاحاززت اإلاٍط
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اإلاخػلم بػصطهت الػسالت؛ وشلك بىطؼ مىظىمت  03-15غً بػس بمىحب اللاهىن ضكم 

ت لىظاضة الػسل، بحُث ازضج بهصا اللاهىن فصال ضابػا بػىىان اػخػمال  مػلىماجُت مطكٍع

ت غً بػس في الاحطاءاث اللظابُت، كما احاغ اإلاشطع الجعابطي اػخػمال اإلاحاززت اإلاطبُ

 .الخلني بجملت مً الشطوغ الىاحب جىافطها

 الثاوي حور اإلا

شحعمال ثقىُة اإلاحادثات اإلارئُة عن بعد في شير ألاحكام ؤلاجرائُة ال 

 الدعوى الجزائُة

ٌػس جكَطؽ اإلاشطع الجعابطي لخكىىلىحُاث حسًثت في كؼاع الػسالت، غلى غطاض   

ط مىظىمت اللظاء الؼير الحؼً و  جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت بابا ال ٌؼتهان بها في ػبُل جؼٍى

غملُت واضحت  إلاذخلف وحساجه ومصالحه، داصت إشا ما اكترن هصا الخلىين بمماضػت

اء اإلاحاكمت ؤو حتى حىاهب ؤدطي كالخػاون السولي طس ػىاء في مطحلت الخحلُم، ؤو ؤزى

ً السادلي والداضجي إلاىظفي كؼاع الػسالت كصس  مت اإلاىظمت ؤو غملُاث الخكٍى الجٍط

 الطفؼ مً مطزوزًت اإلاىضز البشطي والتي جىػكؽ إًجابا غلى ؤزاء اإلاطفم بشكل غام. 

 أثىاء مرحلة الححقُق. اشحعمال الحقىُة :أوال

ًمكن لقاض ي الححقُق أن  ":مً كاهىن غصطهت الػسالت غلى ؤهه 15هصذ اإلاازة 

ٌصحعمل اإلاحادثة اإلارئُة عن بعد في اشحجواب أو شماع شخص وفي إجراء مواجهات 

 بين عدة أشخاص.

ًمكن جهة الحكم أًضا أن جصحعمل اإلاحادثة اإلارئُة عن بعد لصماع الشهود 

 الخبراء.و  وألاطراف اإلادهُــــة

مكن جهة الح كم التي ثىظر في قضاًا الجىح أن ثلجأ إلى هفض آلالُة لحلقي ٍو

حات متهم محبوس إذا وافق اإلاعني والىُابة العامة على ذلك  .(1)"ثصٍر

ت الاػخػاهت ؤو اللجىء إلى هصه الخلىُت في  15حشير ؤحكام اإلاازة    هىا إلى حىاٍظ

الساضػين ؤن الخحلُم مطحلت الخحلُم وحتى في مطحلت اإلاحاكمت، وكس اغخبر بػع 

                                                             
 مً كاهىن غصطهت الػسالت. 15( اهظط هص اإلاازة 1) 
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الجعاةي باػخػمال هصه الخلىُت ٌػس دطوحا غً اللاغسة الػامت في حلؼاث الخحلُم 

وهى ما ًؼطح غسة مشاكل إحطابُت مخمثلت ؤػاػا في  (1)،التي جخم في هؼاق حغطافي واحس

ً. إال ؤن الػسًس مً آلاضاء  ت والىحاهُت والخسٍو مؼإلت الادخصاص والحظىضٍت والشفٍى

ؤن هصه اإلاؼابل غير مؼطوحت بالىظط إلى جحلم الحظىض صىجا وصىضة هى بمثابت جلىل 

حظىض فػلي ًىػلس الادخصاص فُه للمحكمت التي ًجطي بها الخحلُم ؤو اإلاحاكمت ؤما 

حاث حطفُا بمىحب ؤحكام اإلاازة  ً الخصٍط  14مؼإلت الكخابت فلس ػبم اشتراغ جسٍو

 مً هفؽ اللاهىن.

، وفي حالت ما إشا كان الاػخماع ؤو الاػخجىاب ؤو غمىما فئن كاض ي الخحلُم

اإلاىاحهت ألشداص غير محبىػين ػىاء كاهىا شهىزا ؤو دبراء ؤو ؤػطاف واكخظذ 

الظطوضة شلك، له إمكاهُت اػخػمال آلالُت مً ملط اإلاحكمت ألاكطب إلى الشدص، وشلك 

ت مً حهت بحُث ججطي مً الشبكت اللؼاغُت الداصت بل ؼاع لظمان شطغ الؼٍط

ت  الػسالت، ولدؼهُل مإمىضٍت اإلاػني باإلاىاحهت ؤو الاػخجىاب، إطافت إلى إزباث هٍى

الشدص والحاززت بصفت غامت بحظىض وكُل الجمهىضٍت اإلاذخص إكلُمُا وؤمين طبؽ 

ً اإلاحاطط الثبىجُت التي ػبم شكطها في الشطوغ الداصت باػخػمال هصه  لخسٍو

 .(2)الخلىُت

ن إحطاءاث محسزة الػخػمال هصه الخلىُت ؤزىاء فترة وضغم ؤن اإلاازة لم جبي    

الخحلُم مؼ غير اإلاحبىػين، إال ؤهه وفي ظل الىاكؼ الػملي، ًمكً جصىض وحىز جيؼُم 

ومطاػالث واجصاالث بين الجهاث اللظابُت لخحسًس وكذ الاػخماع والخإكس مً حخمُت 

سالت الجعابطي لم ًصل بػس وؤفظلُت اػخػمال جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت غلما ؤن كؼاع الػ

الححقُق بواشطة اإلاحادثة اإلارئُة ألشخاص غير )إلى جؼبُم هصا ؤلاحطاء ؤي 

 محبوشين(.

                                                             
مجلت زضاػاث، غلىم "، Vidéo conférence " ـصفىان شسًلاث، الخحلُم واإلاحاكمت الجعابُت غبر جلىُت ال (1)

ػت واللاهىن، الجامػت الاضزهُت، اإلاجلس:  . 354ص  2015، ػىت 1، الػسز 42الشَط

م اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس بين الحم في الحماًت و  (2)   حلىق محي السًً حؼِبت، ػماع الشهىز غً ػٍط

 .285، ص2،2016السفاع، مجلت البحىر والسضاػاث اللاهىهُت والؼُاػُت، الػسز الػاشط،حامػت البلُسة



  شطقي مىير
 

    

كما ججسض ؤلاشاضة هىا ؤهه إشا كاهذ اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس هي وػُلت لؼماع   

الشهىز والدبراء وألاػطاف، مً ؤحل طمان فاغلُت إحطاءاث اإلاخابػت الجعابُت، وػطغت 

الفصل في اللظاًا، وجللُل الىفلاث التي جخكبسها السولت في غملُت هلل الشهىز 

حال مً ألاحىال ؤن ًصؼسم بظماهاث اإلاحاكمت وحماًتهم، فئن هصا ال ًجب في ؤي 

  .(1)الػازلت غمىما ومبازا حلىق السفاع دصىصا

وكما هى الحال في الحالت ألاولى فئن حالت الخحلُم مؼ شدص محبىغ ال جلل   

غمىطا غً هظيرتها، شلك ؤن اإلاشطع الجعابطي لم ًبين ؤلاحطاءاث السكُلت اإلاخبػت في 

شلك غلى الخحلُم الداص بلظاًا الجىح فلؽ، وبالػىزة إلى  هصه الحالت، غير ؤهه كصط 

 الػملُت ًمكً جصىضها كاآلحي:  الىاكؼ الػملي فئن

في حالت وحىز زغىي غمىمُت طس متهم محبىغ في كظُت ؤدطي، ًلىم كاض ي   

الخحلُم باػخسغاء اإلاتهم بشكل غازي، لُلىم محامي اإلاتهم بػس جللُه الاػخسغاء 

فُه كاض ي الخحلُم بإن اإلاتهم محبىغ في كظُت ؤدطي، وبػس ؤن بخلسًم ػلب ًذؼط 

م ػلب ًلسم إلى  ًلىم كاض ي الخحلُم بالخإكس مً الىطػُت الجعابُت للمتهم غً ػٍط

وكُل الجمهىضٍت، جبسؤ إحطاءاث اػخػمال جلىُت اإلاحاززاث اإلاطبُت للخحلُم مؼ اإلاتهم 

محل الادخصاص، الصي ًطاػل  اإلاحبىغ بؼلب آدط ًلسم ؤمام الىابب الػام للمحكمت

بسوضه الىابب الػام للمحكمت التي ًلؼ بسابطة ادخصاصها اإلاؤػؼت الػلابُت التي ًخىاحس 

 بها اإلاتهم، لخخم حسولت حلؼت الاػخماع وفم الشطوغ التي ػبم شكطها.

ما ًالحظ غلى اػخػمال هصه الخلىُت في مطحلت الخحلُم هى غسم وحىز إحطاءاث  

ػت جكفل اػخػمالها بشكل ًجػل منها بسًال غً الخحلُم الحظىضي و  زكُلت ػَط

الػازي، وحُث ؤن اػخػمالها مكفىل بئحطاءاث كخابُت ومطاػالث وػلباث مىافلت فئن 

 هصا كس ًحس مً فابستها الػملُت. 

 أثىاء اإلاحاكمة اشحعمال الحقىُة :ثاهُا

                                                             
اإلاخػلم بػصطهت الػسالت؛ هالحظ بإهه ؤهمل  03-15( الش ئ اإلاالحظ غىس جحلُل هصىص مىاز اللاهىن ضكم 1) 

ت اإلاحامي في ؤلاجصال الحم في السفاع غىس اللجىء لهصه الخلىُت في ؤلاحطاءاث الجعابُت، ال  ػُما فُما ًخػلم بحٍط

  بمىكله مباشطة وفي ؤي وكذ، مؼ الػلم بإن الىاكؼ الػملي ًثبذ شلك.



 03-15 ضكم اللاهىن  طىء غلى الجعابُت ؤلاحطاءاث في بػس غً اإلاطبُت اإلاحاززت جلىُت اػخذسام

 

    

اإلاصكىضة ؤغاله فئن  15/03مً اللاهىن  15مً اإلاازة  حؼب الفلطة الثاهُت مً  

اػخػمال جلىُت اإلاحاززاث اإلاطبُت غً بػس ًكىن ػبُل الحصط في كظاًا الجىح فلؽ 

الىُابت الػامت مً حهت و  وبشطوغ واضحت جخمثل في مىافلت اإلاتهم اإلاحبىغ مً حهت

 ؤدطي.

وإشا كان هص اإلاازة اإلاصكىضة ؤغاله حاء بصُغت الجىاظ التي جذاػب حهت الحكم   

ؼت مىافلت التي  جىظط في كظاًا الجىح مؼ إمكاهُت اللجىء إلى آلُت اإلاحاكمت غً بػس شٍط

 اإلاتهم الىُابت الػامت غلى شلك فئن غباضة الجهت كس ال حػني بالظطوضة محكمت الجىح

بصاتها، بل ؤن اإلاػنى كس ًخجاوظ شلك إلى محكمت الجىاًاث متى كاهذ جىظط في كظُت شاث 

زاللت ؤو غباضة حهت الحكم التي جىظط في الجىح غباضة غامت وصف ؤو جكُُف حىحي ألن 

جخجاوظ في مبىاها ومػىاها محكمت الجىح ؤو كؼم الجىح. كما ًالحظ ؤن اإلاشطع الجعابطي 

لم ٌؼخػمل غباضة اإلاحاكمت غً بػس، بل اػخػمل غباضة غامت شاملت للخحلُم 

بػباضة  15/03ىن واإلاحاكمت، كما هى واضح مً غىىان الفصل الطابؼ مً اللاه

 .(1)"اػخػمال اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس ؤزىاء ؤلاحطاءاث اللظابُت

ومىه فئهىا هدؼاءل هىا غً إمكاهُت الخلُس بىص اإلاازة الصي ًفُس بإهه ًمكً لجهت  

حاث فلؽ، زون مخابػت بث كل الجلؼت  الحكم ؤن جلجئ إلى هصه الخلىُت لخللى جصٍط

اإلاشطع الجعابطي كصس بها إحطاء محاكمت كاملت جظمً  ؤمام مطؤي ومؼمؼ اإلاتهم ؤم ؤن

 للمتهم حله في مشاهسة ما ًجطي الجلؼت.

ؤما باليؼبت لإلحطاءاث التي جخم بها محاكمت ألاشداص اإلاحبىػين غً بػس   

ىت في   ِ بخلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت، فهي إحطاءاث مؼخىحاة مً الىاكؼ الػملي، فلؽ وغير مب

ؤن شكطها في مطحلت الخحلُم واػدىاز إلى اإلاحاكماث التي جمذ  هصا اللاهىن كما ػبم

لت، فئن ملف اللظُت ًصل إلى كاض ي الحكم بػس الجسولت ًحمل غباضة   –بهصه الؼٍط

فُخإكس اللاض ي مً الىطػُت الجعابُت للمتهم بخلسًم ػلب لسي  -مىكىف لؼبب آدط

كافُت جمكً مً  وكُل الجمهىضٍت، وفي حالت زبىث حالت الحبؽ ووحىز مبرضاث

اػخػمال هصه الخلىُت ًلسم اللاض ي ػلبا إلى الىابب الػام للمحكمت الصي بسوضة ًطاػل 

                                                             
اػخذسام جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس في الخحلُم واإلاحاكمت الجعابُت، مجلت  ( غبس الحمُس غماضة،1) 

  .62ص  2018ػبخمبر، 03غسز ، 10والاحخماغُت(، مجلس )اإلاجلت الػطبُت في الػلىم ؤلاوؼاهُت  زضاػاث وؤبحار



  شطقي مىير
 

    

ـــــا مكان جىاحس اإلاػني باإلاؤػؼت الػلابُت  ــ ــ ـــ ـــت التي ًلؼ بسابطة ادخصاصهــ ــ ــ ــــت الػامـ ــ الىُابــ

حاث بىف ؽ الشطوغ للخإكس مً مىافلت ألاػطاف، وبطمجت حلؼت جللي الخصٍط

 وؤلاحطاءاث اإلاخبػت في مطحلت الخحلُم.

 في مجاالت أخرى  الحقىُة : اشحعماالتثالثا

فظال غً اػخػمال جلىُت اإلاحاززاث اإلاطبُت غً بػس ؤزىاء إحطاءاث الخلاض ي، ال   

ػُما في الخحلُم الجعاةي واإلاحاكمت الجعابُت، فئن كؼاع الػسالت زؤب غلى اػخػمال 

ً والىسواث الداصت باللظاة،  الخلىُت في مجاالث ؤدطي ومً ؤبطظها غملُاث الخكٍى

ىي ؤو الىالةي ًجخمؼ فيها اإلاخكىهىن، لُكىن حُث جذصص كاغاث غلى اإلاؼخىي الجه

إللاء اإلاحاططة مً اإلاحكمت الػلُا بالجعابط الػاصمت مً ػطف كظاة مكىهين، كما 

ججطي اإلاىاكشت ػطح ألاػئلت بشكل غازي وكس ًخم شلك حتى باالجصال بجهاث كظابُت 

ً في مجال اللاهىن السولي، وحػطف هصه  ؤحىبُت في حاالث الخػاون اللظاةي ؤو الخكٍى

حُث ًخم الاجصال اإلاطةي واإلاباشط بين اللاغت  بىظام الحضور اإلاصحمر اإلاحقدمالخلىُت 

الطبِؼُت التي جمثل مطكع ؤو مكان إللاء اإلاحاططة ؤو الىسوة الػلمُت، وبين غسز كبير مً 

ػس هصا الىظام مً ؤحسر الىظم الخؼبُلُت لخلىُت  ألاماكً ألادطي البػُسة غنها َو

خم مً دالله جعوٍس ألاماكً التي جخؼلب وحىز هصه الخلىُت بشاشاث اإلاحازز ت اإلاطبُت، ٍو

مكً جلؼُم  غطض للصىضة والصىث جظهط مً دالله اللاغت الطبِؼت غلى الشاشت ٍو

 الشاشت بئظهاض بلُت اللاغاث في حالت وحىز جسدالث ؤو ؤػئلت لُخم ؤلاحابت غليها. 

 :خاثمة

م  إن اججاه اإلاشطع الجعابطي هحى  إصالح كؼاع الػسالت وجحؼين ؤزاءه غً ػٍط

لىحُا الطكمُت الحسًثت، ى الخكى اػخػمال لمؤػؼاث اللظابُتإصساض كىاهين جدُح ل

واػخػمال آلُاث مخؼىضة غلى شاكلت مطفم غمىمي إلكترووي ًلسم دسماجه بشكل 

ىىع هىغُت الدسماث جماشُا مؼ ما ٌػطفه الػالم مً اػخػمال لهصا الو  غازي، مؼ ػطغت

مً للخكىىلىحُا في كؼاع الػسالت، وكس دؼى اإلاشطع الجعابطي دؼىة كبيرة في ػبُل 

اإلاخػلم بػصطهت الػسالت والصي ؤكط في  15/03جكَطؽ شلك داصت بػس صسوض اللاهىن 

ؤحكامه اػخػمال غسة جلىُاث إلكتروهُت في كؼاع الػسالت غلى غطاض الخصسًم 

ؼها كىدُجت غملُت اإلاحاززاث اإلاطبُت غً بو  ؤلالكترووي ػسهصه ألاديرة التي حاء جكَط



 03-15 ضكم اللاهىن  طىء غلى الجعابُت ؤلاحطاءاث في بػس غً اإلاطبُت اإلاحاززت جلىُت اػخذسام

 

    

إلمظاء الجعابط غلى غسة اجفاكُاث زولُت جدُح اػخػمالها، إطافت إلى كىنها جلىُت جحل 

الكثير مً ؤلاشكاالث ؤلاحطابُت التي كاهذ جىاحه كؼاع الػسالت ال ػُما في مطحلتي 

ػابل التي الفػالت والبسًلت اإلاحاكمت الجعابُت، وجمثل بصلك إحسي الى و  الخحلُم الجعاةي

الدبراء وضحاًا و  التي حؼهم في ػطغت ؤلاحطاءاث ودفع الىفلاث وحماًت الشهىز

الجطابم، إال ؤن معاًا هصه الخلىُت لً جظهط إال بئحاػتها بىصىص كاهىهُت جحكم 

اإلاخػلم  15/03ؤلاحطاءاث السكُلت إلاماضػتها وهى ما هلحظ غُابه في ؤحكام اللاهىن 

الػسالت والصي كطغ الخلىُت بشكل غام زون الخػطض لكُفُاث جؼبُلها بػصطهت 

مُساهُا، وهصا ما اوػكؽ غلى الىاكؼ الػملي حُث وشهس الُىم كلت اػخػمالها مً ػطف 

غسم اػخػمالها جماما في مطحلت و  اإلاحاكم في حلؼاث اإلاحاكمت )اإلاحاكماث غً بػس(

ط الخجهيزاث ؤلالكتروهُت غلى مؼخىي الخحلُم لبؼئ إحطاءاث ػلب اغخمازها وغسم جىف

 بػع اإلاحاكم واإلاؤػؼاث الػلابُت.

    الحوصُات:

بىصىص جىظُمُت جخظمً ؤلاحطاءاث اإلاثلى  15/03ططوضة جسغُم اللاهىن  -1

 الػخػمال جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت غلى غطاض ما حشهسه الىظم اإلالاضهت في هصا اإلاجال.

ً الػىصط البشطي اللازض  -2 غلى إزاضة واػخػمال مثل هصه الخكىلىحُا غلى مؼخىي جكٍى

 كؼاع الػسالت.

 ع اللظاًا ولِؽ فلؽ كظاًا الجىح.جىػُؼ اػخػمال الخلىُت إلى حمُؼ اهىا -3

ت ؤكبر لللظاة في إمكاهُت اػخػمال هصه الخلىُت داصت اشا ما حػلم  -4 إغؼاء حٍط

ُت الؼفل غىسما ًكىن ػطفا ألامط باألػفال زون ػً الطشس )ألاحسار( مطاغاة لدصىص

 في اإلاحاكمت ػىاء كضحُت ؤو كشاهس.
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