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 شكر وعرفان
خير خلقه محمد وآله وصحبه  والصالة والسالم علىالحمد هلل رب العالمين 

 ...المنتجبين
ان واجب االعتراف بالجميل يحتم علي ان أتقدم  بخالص االحترام والتقدير والشكر 

أستاذ القانون الجنائي في ( عدي جابر هادي. د.م . أ)الجزيل الى أستاذي الفاضل 

كلية القانون جامعة القادسية لقبوله االشراف على رسالتي ولما بذله طول فترة 

كتابة هذه الرسالة من جهد وما قدمه لي من النصائح السديدة ومتابعته المستمرة 

ة عن ان توفي جزءاً من اخالصه وحرصه لي، حتى أصبحت كلمة الشكر عاجز

 .على إتمام هذه الرسالة، حفظه هللا لنا استاذاً قديراً 
  كلية القانون في جامعة القادسية األستاذ الدكتور  الى عميد ءأتقدم بالشكر والثنا و
 سابقاً. ( نيميري كاظم الخيكا) 

والعرفان الى كل اساتذتي االفاضل وأساتذة القانون الجنائي أتقدم بالتقدير  و

لجهودهم المبذولة وبصماتهم الواضحة طول فترة مسيرتنا الدراسية في هذه الكلية 

 .المرموقة
محدود لي ومشاركتي كل متنان الى ووجي العزيز لدعمه يير الأتقدم بالشكر واال و

تني خالل فترة كتابة هذه الرسالة جزاه هللا خير المصاعب والمتاعب التي واجه

 .الجزاء
مكتبة الحسينية كما أتقدم بالحب واالحترام الى كل العاملين في المكتبة العلوية وال

والمكتبة العباسية ، ومكتبة كلية القانون جامعة القادسية، ومكتبة كلية العلوم 

السياحية جامعة كربالء، ومكتبة كلية القانون جامعة كربالء، ومكتبة كلية القانون 

جامعة بابل، ومكتبة كلية القانون جامعة الكوفة، ومكتبة كلية الحقوق جامعة 

ية القانون جامعة المستنصرية على تعاونهم معي في توفير النهرين، ومكتبة كل

 .مصادر الرسالة
من قدم لي المساعدة في كتابة هذه  كل أتقدم بالشكر الجزيل الى وفي الختام

التدريسي في الكلية اإلسالمية ( علي حمزة جبر م . م)الرسالة واخص بالشكر 

 .المستمرة لي  اعدتهلمسامعة فرع القادسية الج
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 امللخص
قديمة تزايد االهتمام بها في العصر الحديث إذ أصبحت مطلبًا اجتماعيًا  نشاطان السياحة 

والتخلص من لتلبية رغبات السياح والحاجة الى تجربة جديدة والى التغيير بهدف الترفيه والراحة 
اثناء  في الروتين، و ازدهار السياحة يعتمد على وجود أماكن جذب للسياح ليقصدها السياح

ها أماكن تقديم الخدمات وصفاهم عوامل الجذب السياحي ب رحالتهم وتعد المنشآت السياحية من
 دمن يعاأل نأل ،وان تتوافر لها حماية كافية ةكن البد ان تكون هذه المنشآت آمنالمتنوعة لهم ول

أساس النشاط السياحي مما يحتاج الى وجود قوانين توفر الحماية الجزائية للمنشآت السياحية 
 وتضافر جهود دولية لتحقيق تعاون أكبر في مجال حماية المنشآت السياحية.

تأتي اهمية موضوع البحث من النقص التشريعي الحاصل في توفير الحماية الالزمة و 
االنتهاكات المتزايدة على المنشآت السياحية مما يؤثر سلبًا على السياحة مما للمنشآت السياحية و 

أدى الى عقد الدول فيما بينها اتفاقيات ثنائية وجماعية من اجل التعاون في مجال السياحة 
وحماية المنشآت السياحية وكذلك أصدرت الدول تشريعات لتنظيم عمل المنشآت السياحية 

قوانين متعلقة بالمنشآت السياحية وأنظمة وتعليمات صادرة  ن مخاطر منيتها مما يهددها موحما
صدر قانونًا خاصًا أف ،بموجب هذه القوانين وكان المشرع العراقي من بين هذه التشريعات

 . 1967لسنة  50بالمنشآت السياحية وهو قانون المنشآت السياحية رقم 
نشآت السياحية المتضمنة الحماية الموضوعية لذا نتناول في هذه الرسالة الحماية الجزائية للم

مادية  اً من المنشآت السياحية وتلحق بها اضرار أل األفعال التي تعد جرائم فتهدد واالجرائية بتناو 
لذا سنتناول القوانين العراقية التي تعاقب على هذه الجرائم  ،ومعنوية بما يؤثر على عملها

حماية هذه المنشآت من الناحية الموضوعية واالجرائية واألساليب التي اتبعها المشرع العراقي ل
 مقارنة مع بعض الدول األخرى.

وعند تناول موضوع البحث برزت عدة تساؤالت توقفنا عندها لإلجابة عليها وبيان مواقف 
التشريعات المقارنة منها وبيان مواطن القوة والضعف فيما تناولتها التشريعات المقارنة بما فيها 

لمقترحات على المشرع لعراقي وبيان النقص التشريعي في هذه الحماية وطرح بعض االمشرع ا
جل معالجة النقص الحاصل في الحماية التي وفرها للمنشآت السياحية واالستفادة أالعراقي من 

 من مواقف التشريعات المقارنة في المواقف التي كانت موفقة فيها.
وااللمام به من كافة جوانبه تناولناه في ثالثة  ومن اجل تناول هذه الموضوع بصورة شاملة

فصول األول ماهية الحماية الجزائية للمنشآت السياحية، ويتكون من مبحثين، بحثنا في األول 
مفهوم الحماية الجزائية للمنشآت السياحية، وعرضنا في  الثاني األساس القانوني للحماية 

فيها، وتطرقنا في الفصل الثاني الى بعض صور  الجزائية للمنشآت السياحية والمصلحة المحمية



 
 ح

الحماية الجزائية للمنشآت السياحية وقسمناه على مبحثين األول ُكِرَس لجريمة انشاء المنشآت 
السياحية بدون ترخيص اما الثاني فخصصناه الى الجرائم الماسة بسير أنشطة المنشآت السياحية 

ية للمنشآت السياحية وقسمناه على مبحثين األول وتناولنا في الفصل الثالث الحماية اإلجرائ
تناولنا فيه الحماية اإلجرائية قبل مرحلة التحقيق وسلطنا الضوء في االخر على الحماية اإلجرائية 

 للمنشآت السياحية في مرحلة التحقيق وما بعدها.
م التوصل اليها وأنهينا البحث في هذا الموضوع بالخاتمة التي تناولنا فيها اهم النتائج التي ت

 باإلضافة الى المقترحات.
 واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصل يا رب على محمد واله الطيبين الطاهرين ...
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 المقدمة
 البحث: بموضوع  التعريف -اولا 
مان األجاواء  مع ازدياد حركة السياحة وزياادة الرغباة فاي االنتقاال مان مكاان  خار او االنتقاال 

الى أماكن الراحة واالستجمام اصبح لقطاع السياحة أهمية كبيارة فاي اقتصااديات  الصاخبة للمدن
ر الااى تنميااة وتطااوي فسااعت الاادول واردات السااياحيةالاان ردًا مهمااًا للاادخل القااومي مااالاادول فتعااد مااو 

التااااي تحتاااال أهميااااة كبياااارة ماااان الناحيااااة االقتصااااادية  خاصااااةوالمنشااااآت السااااياحية  امااااةالسااااياحة ع
والنواحي األخرى االجتماعية والثقافية، فتعد مصدرًا للعمالت األجنبية من خالل ماا ينفقاه الساائح 

فضااًل عمال اكبار للماواطنين من أموال، وجلاب االساتثمار الساياحي الاذه يساهم فاي تاوفير فارص 
األهمية الثقافية واالجتماعية من خالل التواصل بين مختلف الثقافات واللغات والتعرف علاى  عن

فمااان خاااالل الساااياحة يساااتطيع أبنااااء المجتماااع المحلاااي التعااارف علاااى  ،ثقافاااات الشاااعوب وتقاليااادها
وتكااوين صااورة ذهنيااة  طنين والسااياح الثقافااات المختلفااة للشااعوب ماان خااالل االحتكاااك بااين المااوا

الاادول عاان طريااق خاادماتها المقدمااة لجماهيرهااا، كمااا ان المنشااآت السااياحية تحتاااج الااى  لثقافااات
 كوادر عاملة مؤهلة للعمل فيها والتعامل مع السياح مما ينمي قدرات االفراد العاملين فيها. 

 داتهاا تناافس اإليارادات األخارىوبعد ان اخذت السياحة مكانها الطبيعي في الدولة وبادأت إيرا
ولكااان هاااذه المنشاااآت تتعااارض لجااارائم متعاااددة فاااي مختلاااف  ،ل الاااى االهتماااام بتنظيمهااااساااعت الااادو 

ن العامال األول أل ،البلدان مما يعرضها للخطر فيؤثر سلبًا على حركة الساياحة وجاذب الساائحين
فاي تنشايط حركاة الساياحة هااو االمان فيساعى الساائح الاى زيااارة الادول الساياحية االمناة لاذلك كااان 

ولة ان تتادخل لتنظايم الساياحة وتاوفير االمان مماا أدى الاى ان تكاون هنااك منافساة الزمًا على الد
 بين الدول من اجل تحقيق االمن الستقطاب السياح.

لذلك تسعى الدولة مع تطور النظم العقابية وتادخل المشارع عان طرياق القاانون الجناائي الاى  
ن ياة، الاى حماياة المنشاآت الساياحية ماالحكم في المسائل االجتماعية واالقتصادية والعلمياة والفكر 

والمنشاآت الساياحية ي عاماة شااط الساياحاصادار القاوانين المنظماة للن الجرائم التي تقاع عليهاا مان
كتحديد مفهومها واصنافها والجرائم التاي تقاع عليهاا،  ةالتدخل في تنظيمها من نواحي عدو  اصةخ

وكااذلك سااعت الاادول الااى التعاااون فيمااا بينهااا عاان طريااق عقااد االتفاقيااات الكفيلااة بحمايااة السااياحة 
 والمنشآت السياحية والمحافظة عليها.

وبعد تزايد الجرائم الواقعة على المنشآت السياحية وضعت التشريعات المقارنة قوانين خاصة  
المنشآت السياحية من اجل تنظيم عملها ووضع العقوبة المناسبة للجرائم الواقعة عليها مان اجال ب

المنشآت السياحية بدون ترخيص، الحد من هذه الجرائم فتناولت التشريعات المقارنة جريمة انشاء 
لذه ان هناك جرائم ماسة بسير أنشطة المنشآت السياحية فتتعرض للتخريب الماده والمعنوه ا و
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قاااد يكاااون هنالاااك  وتخرياااب، يقاااع عليهاااا دون النظااار الاااى الااادوافع التاااي أدت الاااى احاااداث هاااذا ال
غيااار قاااانوني للمنشاااآت الساااياحية بمخالفاااة الغااارض الاااذه خصصااات لاااه هاااذه المنشاااآت  عمالاسااات

ولام يكتاِف المشارع  مماا يشاكل جريماة معاقاب عليهاا،المتمثل بتقاديم الخادمات المختلفاة للساائحين 
نمااا تطاارق الااى إجااراءات خاصااة للجاارائم الواقعااة علااى المنشااآت ا  بااذلك التنظاايم و ل فااي بعااض الاادو 

السياحية تعد أكثر انساجامًا ماع طبيعاة الجارائم المرتكباة علاى المنشاآت الساياحية لغارض مكافحاة 
 االنتهاكات الواقعة عليها. 

 هااااا ضااااوعية واالجرائيااااة التااااي وفرتلااااذا نسااااعى فااااي هااااذه الدراسااااة الااااى توضاااايح الحمايااااة المو 
هاذه التشريعات لحماية المنشآت السياحية وبيان مدى فاعليتها في الحاد مان الجارائم الواقعاة علاى 

 .المنشآت
 البحث: أهمية -ثانياا 

ان البحث في موضوع الحماية الجزائية للمنشآت السياحية يحظى بأهمية كبيرة على 
النظره يستمد البحث أهميته الجانبين العملي والنظره، لكنه ليس بالبحث اليسير، فمن الجانب 

الباحثين فمازالت جوانب كثيرة منه لم يتم تناولها فهناك  الج موضوعًا لم يشبع بحثًا منفي انه يع
من ضرورة  لموضوع، وكذلك تأتي أهمية الموضوعقلة في الدراسات والبحوث المتناولة لهذا ا

لتشريعات المقارنة، ومعرفة ما في ا ة المنشآت السياحية الواردةالقيام بدراسة متكاملة حول حماي
 من نصوص لحماية هذه المنشآت.  تلك التشريعات وضعته

اما الجانب العملي فيستمد البحث أهميته في هذه الناحية من أهمية المنشآت السياحية ذاتها 
وضرورة توفير حماية جزائية كافية لها مما يستدعي حماية المصالح العامة والخاصة المتعلقة 

لذا  ،ه المنشآت، لكونها تمثل أماكن ترفيهية لألفراد وهي عامل من عوامل جذب السائحينبهذ
 مقارنة مع موقف المشرع العراقي من هذه الحماية.السنبين ما تناولته التشريعات 

وضع ة الموضوعية واالجرائية يستلزم وضع حماية كافية للمنشآت السياحية من الناحي نإ
وكافية لتحقيق الردع العام والخاص بما يضمن حماية هذه المنشآت من تشريعات عقابية شاملة 

 كل المخاطر التي تهدد سالمتها والجرائم التي تقع عليها.
لذا يهدف هذا البحث الى تشديد العقوبة المنصوص عليها في القوانين الحالية المنظمة  

في النصوص  ما هو عليهياحية بصورة أكبر مللمنشآت السياحية من اجل حماية المنشآت الس
تطوير النصوص القانونية والتعليمات الصادرة بشأن المنشآت السياحية وسد الثغرات  الحالية من

التي تحتويها نصوصها بما يحقق مستوى عالي من الحماية الالزمة للمنشآت السياحية من 
احية وتالفي الناحية الموضوعية واالجرائية او اصدار قوانين جديدة بخصوص المنشآت السي

النقص الموجود في القوانين الحالية بما يالئم األهمية البالغة للمنشآت السياحية وبما يتناسب مع 
 االتجاهات المختلفة والحديثة للقوانين الجنائية.
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 البحث:  إشكالية -ثالثاا 
ها واجهاة ساياحية يقصادها صافتد أهمية المنشاآت الساياحية ببعد تطور قطاع السياحة وتزاي 

الساااياح وعامااال مهااام فاااي تنشااايط الساااياحة، تزاياااَد عااادد الجااارائم الواقعاااة علاااى المنشاااآت الساااياحية 
مدى الحماية التي وضعتها الدول لهاذه المنشاآت ساواء ونحاول في دراستنا ان نسلط الضوء على 

المنشاآت  الخاصاة بحماياة و التي عقدتها مع باقي الدول لية ام في االتفاقياتفي تشريعاتها الداخ
مااادى ضااارورة قياااام المشااارع العراقاااي بمراجعاااة القاااوانين المنظماااة للمنشاااآت وكاااذلك نباااين  الساااياحية

في الوقت كما السياحية كونها وضعت في زمان لم تكن فيه السياحة على هذا القدر من األهمية 
 الحالي.

ثير من المشاكل الك ان البحث في موضوع الحماية الجزائية للمنشآت السياحية يتضمن
 القانونية منها: 

ما مدى الحماية التي وفرتها التشريعات المقارنة وما مدى كفايتها لحماية المنشآت  -1
درها المشرع في  بعض التشريعات المنظمة للمنشآت السياحية التي أص ذهوه ؟السياحية
 رائية؟الموضوعية واالجآت من الناحية مناسبة وكافية لحماية هذه المنش تما زالأالدول 

الثغرات التي تضمنتها التشريعات المقارنة التي تناولت حماية هذه المنشآت ومواطن  ما -2
 النقص فيها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة؟ 

 إذمما ال شك فيه ان موضوع الحماية الجزائية للمنشآت السياحية من المواضيع الحديثة 
نشآت السياحية على الجانب المدني والجوانب اقتصرت الدراسات التي تناولت الم
هذا الموضوع قليلة وبسيطة  عنفان الدراسات فيه  األخرى اما جانب القانون الجنائي

ن البحث في هذا الموضوع يواجه إالموضوع بشكل مفصل وكافي لذلك ف ولم تتناول
درة صعوبة الحصول على المصادر وقلة االحكام القضائية المتعلقة بالموضوع ون

 الدراسات المتناولة لهذا الموضوع مقارنة بالمواضيع األخرى.

 نهجية البحث:م -رابعاا  
ن موضوع الحماية الجزائية للمنشآت السياحية من المواضيع التي لم تشبع بحثًا فلم إ   

من اجل االلمام بهذا البحث فيه، و يستوف كل جوانبه ولم يلق االهتمام الكافي ب
على االسئلة التي تتضمنها اشكالية البحث سنتبع المنهج التحليلي الموضوع واالجابة 

المقارن من اجل تحقيق اهداف البحث، ومعرفة مدى كفايتها لحماية المنشآت السياحية 
ستقراء وتحليل النصوص القانونية ى النقص الموجود فيها وتستند دراستنا الى االومد

واالختالف ياحية للوقوف على نقاط الشبه السالمقارنة الخاصة بتنظيم وحماية المنشآت 
للمنشآت السياحية وعلى الرغم ان  توفر أكبر حماية قوانينبينها ومعرفة أه من هذه ال

يركز على موقف المشرع العراقي اال انه سوف نقوم بمقارنته مع التشريعات البحث 
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مصره والتشريع االخرى المهتمة بقطاع السياحة والمنشآت السياحية واخترنا التشريع ال
القطره والتشريع الليبي والتشريع اليمني، باعتبارها من البلدان العربية السياحية والمهتمة 

 .السياحية بالمجال السياحي ولديها تشريعات منظمة للنشاط السياحي والمنشآت
 

 خطة البحث: -خامساا 
بصاااورة مفصااالة وااللماااام بكافاااة  الحماياااة الجزائياااة للمنشاااآت الساااياحية موضاااوعمااان اجااال تنااااول 

 جوانبه ستتم معالجة موضوع البحث في ثالثة فصول باإلضافة الى المقدمة والخاتمة. 
فساانعرض فااي الفصاال األول ماهيااة الحمايااة الجزائيااة للمنشااآت السااياحية، ويتكااون ماان مبحثااين 

س القاااانوني نكااارس األول لمفهاااوم الحماياااة الجزائياااة للمنشاااآت الساااياحية، ويخصاااص الثااااني لألساااا
للحمايااة الجزائيااة للمنشااآت السااياحية والمصاالحة المحميااة فيهااا، ونبحااث فااي الفصاال الثاااني بعااض 
صاااور الحماياااة الجزائياااة للمنشاااآت الساااياحية ونقسااامه علاااى مبحثاااين األول جريماااة انشااااء المنشاااآت 

 لجاااارائم الماسااااة بسااااير أنشااااطة المنشااااآت السااااياحيةلالساااياحية باااادون تاااارخيص امااااا الثاااااني فنكرسااااه 
ونخصص الفصل الثالث للحماية اإلجرائية للمنشآت السياحية ونقسمه على مبحثاين األول نتنااول 

احية فاي فيه الحماية اإلجرائية قبل مرحلة التحقيق ونكرس االخار للحماياة اإلجرائياة للمنشاآت الساي
اليهااا  ويتبااع ذلااك الخاتمااة التااي تتضاامن اهاام النتااائج التااي تاام التوصاال ،مرحلااة التحقيااق ومااا بعاادها
 باإلضافة الى المقترحات.

 
 
 
 
 
 

 ومن اهلل التوفيق
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 الفصل األول
 للمنشآت السياحية ماهية الحماية الجزائية

تعد المنشآت السياحية إحدى أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة لما تمثله من وسيلة مهمة في القطاع   
يقضون رحالتهم السياحي في الدولة، إذ أن أهميتها تأتي من كونها تشكل جانبًا ترفيهيًا للسياح كونهم س

االيرادات المالية التي ستحصل عليها من خالل الخدمات  يأتي من ثل موردًا إقتصادياً أنها تم السياحية فيها، و
وذلك ظيم هذه المنشآت السياحية التي ينتفع بها السياح، وعلى ذلك وطبقًا لهذه االهمية فقد سعى المشرع لتن

م، من الجرائ ذلك الن هذه المنشآت تتعرض لكثيرإنشائها وتنظيم االنشطة التي تقوم بها وحمايتها و  عن طريق
وتختلف هذه الجرائم من دولة الى اخرى من حيث  اسبابها واثارها، ولذلك فقد سعت الغالبية العظمى من الدول 
الى حماية هذه المنشآت  بما يتناسب مع الجرائم المرتكبة عليها، ولغرض االلمام بالموضوع من حيث معرفة 

كل ما يتعلق بالمنشآت السياحية من حيث ماهية الحماية الجزائية للمنشآت السياحية البد من ان نعرض 
مبحثين االول سنوضح فيه مفهومها والثاني نبين فيه االساس القانوني  فيوذلك مفهومها واساسها القانوني 

 للحماية الجزائية للمنشآت السياحية والمصلحة المحمية فيها.
 المبحث الول

 مفهوم الحماية الجزائية للمنشآت السياحية
بمفهوم الحماية الجزائية للمنشآت السياحية بشكل مفصل ينبغي تقسيم هذا المبحث على مطلبين  لغرض االلمام

 نخصص االول لتعريف الحماية الجزائية للمنشآت السياحية ويتناول الثاني تصنيف المنشآت السياحية.
 المطلب الول

 تعريف الحماية الجزائية للمنشآت السياحية
السياحية يعد من المفاهيم الحديثة وكونه يمثل االساس بموضوع دراستنا كان البد من لكون مفهوم المنشآت 

تعريفها تعريفًا من شأنه ان يزيل الغموض عنه ويكون شامال للنواحي المحيطة به، لذا سنعرفها من الناحية اللغوية 
 واالصطالحية ويكون ذلك في فرعين وعلى النحو االتي:

 الفرع الول
 غويالتعريف الل

 فقرتين وعلى النحو االتي: المنشآت السياحية وذلك  في تعريفم الحماية الجزائية لغة ومن ثتعريف نتناول 
 اللغوي للحماية الجزائية:  تعريفلا -اولا 

 الحماية الجزائية عبارة مركبة من كلمتين: الحماية والجزائية، لذا ينبغي بيان معنى كل لفظة منها على حدة:
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الحماية: لغة مأخوذة من الفعل حمى يحمي حميا وحماية بمعنى دفع ومنع، يقال حمى الشيء او حماه إذا  
وِحْمَيُة بالكسر .دافع عنه ومنع غيره منه وحميت القوم بمعنى نصرتهم وحميت المكان من الناس َحْميَّا من باب رمى ً 

 . (1)عليه ِحَمى ال يقترب وال يتجرأمنعته عنهم والحماية اسم منه وَأْحَمُيتُه بأالف جعلته 
أو ما يحميه ويناظر عمومًا واجبًا لمن يؤمنه على وقاية  والحماية: احتياط يرتكز، إذ يتجاوب مع من يحميه 

شخص أو مال ضد المخاطر وضمان أمنه وسالمته عن طريق وسائل قانونية أو مادية، تدل كذلك على عمل 
 .(2))تدبير، نظام( ومرادفها الوقايةالحماية ونظامها على حد سواء 

اما الجزاء: فهو لغة: من الفعل جزى وجازى مجازاة وجزاًء، ويأتي بعدة معاني كالمكافئة والكفاية والقضاء 
 .(3)والِغناء
 اللغوي للمنشآت السياحية:تعريف ال -ثانيا

قال الرازه في قوله تعالى )َوَلُه المنشآت جمع ومفردها منشاة وهي من الفعل نشا وينشا ونشوء او نشاء ونشأة 
ان المنشآت السفن المرفوعة الشرع نشا انشاه اهلل خلقه واالسم النشأة  ،(4)اْلَجَواِر اْلُمنَشآت في اْلبحر كاألعالم(
 . (6)والمنشآت هي مكان للعمل يجمع ا الت والعمال والجمع منشآت ،(5)ونشات السحابة ارتفعت وانشاها اهلل

فهي اسم من الفعل ساح ويقال ساح الماء سيحا وسيحانا سال وجرى التنقل من بلد الى اخر قصد اما السياحة 
على  االرض وفي التهذيب الماء الضاهر ويقال ان السيح هو الماء الجاره على وجه الراحة والتنزه وحب االطالع

 .(7)وجه االرض وجمعه سيوح وقد ساح يسيح وسيحانا أه جرى على وجه األرض
ن اما السياحة فتعني جريان تنتج من ذلك أن معنى المنشآت في اللغة تعطي عدة معاني منها السفن والمكانس 
 .الماء
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .153، ص1987، المكتبة العلمية، لبنان ، بيروت ،2احمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج 1)
 . 726، ص  2009، مجد للدراسات والنشر ، لبنان، بيروت ،  2، معجم المصطلحات القانونية ، ط جيرار كورنو 2)
 .253، ص 2004العالمة أبي الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، بيروت،  ( 3
 . ( من سورة الرحمن24ا ية ) ( 4
 .435، ص2007مؤسسة المختار، مصر، القاهرة،  ،1محمد بن ابي بكر الرازه، مختار الصحاح، ط( 5
، 1972،مطبعة دار الدعوة، تركيا ، استانبول، 1المعجم الوسيط، ، جابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات واخرون،  (6

 .920ص
 .316العالمة أبي الفضل جمال الدين ابن منظور، مصدر سابق، ص ( 7
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 الفرع الثاني
 (1)التعريف الصطالحي

 نتناول تعريف المنشآت السياحية لدى الفقه والتشريعات والقضاء ويكون ذلك في ثالث نقاط وعلى النحو االتي: 
 التعريف الفقهي: -أولا 

والقسم االخر لم يعرف  (2)قسمين األول عرف المنشآت السياحية علىتعريف المنشآت السياحية  انقسم الفقه بشأن
المنشآت السياحية وانما عرف بعض األماكن الداخلة في عداد هذه المنشآت، فبالنسبة للقسم الذه عرفها ذهب احد 
أنصاره الى انها المكان المعد الستقبال السياح وتقديم المأكوالت والمشروبات فيه وكذلك وسائل النقل المخصصة 

 . (3) ية او نهرية او جويةللسائحين في رحالت برية او بحر 
 

نجد في تصنيف وف سف ال حالة المكان المعد للسياحةن هذا التعريف قد جاء مختصرًا فهو لم يذكر اأنالحظ 
هي نوع يدخل في تصنيف المنشآت السياحية، وهذا ( 4)المنشآت السياحية ان االماكن المخصصة إلقامة  السياح

للمنشآت السياحية وكان المفترض في واضعه أن يقتصر على أن المنشآت يعني عدم شموله لألصناف االخرى 
 السياحية تسعى لتقديم الخدمات للسياح بالوسائل المختلفة .

 تمن سكن ونقل وطعام ورحال بانها كل منظمة تسعى لتقديم خدمة معينة للسياح واشباع حاجاتهم وعرفت
 .(5)وبرامج

                                                           

( نقتصر هنا على تعريف المنشآت السياحية دون التعرض الى تعريف الحماية الجزائية وذلك لكثرة الدراسات حولها والتي  1
يمكن ان نذكر بعض تعريفاتها، اذ عرفها أحد الشراح بانها )مجموعة االحكام او باألحرى القواعد القانونية الجنائية الموضوعية 

لمشرع لوقاية شخص او مال بوجه عام مصلحة معينة ضد المساس الفعلي او المحتمل، ولفرض واالجرائية، التي يتوسل بها ا
جزاء جنائي على من يخالف ذلك، او جزاء إجرائي على العمل االجرائي الذه انطوى على هذا المساس، او اتصل بهذا المساس 

ردني دراسة مقارنة( رسالة ماجستير، جامعة الشرق بشكل او بآخر(. نور هاشم باج، الحماية الجزائية لألسرة في التشريع األ
 .4، ص2018األوسط، كلية الحقوق، 

( جدير باإلشارة ان السياحة عرفت بانها )مجموعة الظواهر واألحداث والعالقات االجتماعية الناتجة عن اقامة وسفر غير 2
تبدأ فيها تي ال دائرية الدائمة حيث تكون مثابة الحركةاصحاب البلد، والتي ال يكون لها أه ارتباط بنشاط ربحي أو نية االقامة 

المجموعة أو الشخص بداية من البلد االصلي أو مكان اإلقامة الدائمة وبالنهاية العودة الى نفس المكان الذه ولد فيه(. ينظر في 
 .81، ص1999، جامعة العلوم التطبيقية، األردن، عمان، 1ذلك: خالد مقابلة، فن الداللة السياحية، ط

( احمد بن سليمان صالح الربيش، جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون، المجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب، جامعة 3
 .80، ص 2007، سنة  43، العدد22نايف للعلوم األمنية، المجلد 

 من هذه الرسالة. (13)( ينظر الصفحة رقم 4
 .13، ص 2008دار الراية للنشر والتوزيع ، األردن ، عمان ، ‘ ، إدارة المنشآت السياحية والفندقية  ( زيد منير عبوه 5
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عليه االنتقادات السابقة أه انه جاء مختصرا فهو ركز على الخدمة نالحظ على ان هذا التعريف ايضا يؤشر 
أهميتها وماذا يعني بها ونعتقد بأن  المنظمة في التعريف ولم يبين ماالتي تقدمها المنشآت السياحية، كما اورد كلمة 

 كلمة المنظمة ال داعي لها.
عرف احد الباحثين المنشآت السياحية بانها اراضي او ابنية تابعة للقطاع العام او الخاص وتقوم بدور حيوه  و

للدولة والمجتمع وان أه تهديد لتلك المنشآت سيوثر على االقتصاد الوطني للدولة طبقا لما يملكه القطاع السياحي 
 .(1) من تأثيرات مختلفة على التنمية االقتصادية للدولة

انه قد ركز على األهمية االقتصادية للمنشآت السياحية فقط دون ان يعرفها  المذكور انفاً ويالحظ على التعريف 
بشكل واضح ولم يذكر اهميتها من النواحي األخرى، كما أنه لم يبين مفهومها فقد اقتصر على تبعيتها للقطاع العام 

 او الخاص ودورها في االقتصاد الوطني للدولة.
عرفت المنشآت السياحية بانها المنشآت التي تقوم بخدمات بهدف الترفيه واالستضافة وكل ما يحتاج اليه  و

السائح من خدمات من اجل قضاء وقت ممتع في زيارته لها وتكون هذه الخدمة مدفوعة مسبقًا او بعد اداء 
 .(2)الخدمة

لمنشآت السياحية دون توضيح معنى كافي ويالحظ على هذا التعريف انه ركز على الخدمة التي تؤديها ا
 للمنشآت السياحية.

تعرف المنشآت السياحية هي مؤسسات تجارية تقوم بالعمل على تامين وتقديم مختلف الخدمات السياحية  و
 الالزمة لكافة السياح على مختلف انواعها من خدمات اقامة وطعام وشراب وخدمات عالجية وثقافية ورياضية

 .(3)لة وارشاد سياحي وتنظيم برامج سياحية وكذلك خدمات النقل السياحي بمختلف انواعهوتجارية ودال 
وامثلة ال فائدة منها، وابتعد عن بيان مضامين المنشآت  اً كثير  اً ن فيه اسهابأويالحظ على هذا التعريف 

 السياحية.
رف المنشآت بشكل عام،  فقد تم اما الجانب الثاني من الفقه فانه عرف بعض أصناف المنشآت السياحية ولم يع

تعريف الفندق بانه ) بناية أو مؤسسة تقدم خدمة اإلقامة بالدرجة األولى واألطعمة والمشروبات وخدمات أخرى لعامة 
 .(4)الناس لقاء اجر معين(

ه لفترة وعرف الفندق أيضا على انه ) مكان اإلقامة الذه يتخذه النزيل بداًل عن مسكنه الذه يقيم فيه والذه ترك
معينة وبهذا فان الفندق البد ان يكون على استعداد لتلبية رغبات وحاجات النزيل طيلة فترة مكوثه ، ويشترط في 

                                                           

، بحث منشور على 4حمزة خليل الخدام، دور الشرطة السياحية في حماية المنشآت السياحية واألثرية في االردن، ص .( د1
 .20/12/2018تاريخ اخر زيارة للموقع  http://repository.nauss.edu.sa/handleالموقع: 

 .9، ص 2016( محمد ناصر البيشي، السالمة في المنشآت السياحية، دار جامعة نايف ، السعودية، الرياض ، 2
، ص 1999، مصر، اإلسكندرية، 1والنشر، ط( د. ياسين الكحلي، ادارة الفنادق والقرى السياحية، دار الوفاء لدنيا للطباعة 3

43. 
 . 18، ص2006( د. ماهر عبد العزيز توفيق، علم ادارة الفنادق، دار زهران، األردن، عمان، 4

http://repository.nauss.edu.sa/handle
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الفندق إن يكون عدد األماكن المتوفرة فيه تستوعب مجموعة أشخاص يزيد عن معدل عدد أفراد عائلة واحدة وتكون 
مة الغرف واألسرة يوميًا وتنظيف المرافق الصحية وتصنف تحت أدارة موحدة وتقدم خدمات وتسهيالت تشمل خد

، وهناك من الشراح من عدد المنشآت  (1)الفنادق في درجات وفئات وفقا للتسهيالت والخدمات التي تقديمها (
السياحية ولم يذكر تعريفا لها مبينا اهميتها مثل منشآت تنظيم السفر وخدمات النقل وخدمات الضيافة وغيرها الذه 

 . (2)ساهم في تقديم الخدمات المختلفة للسائحيني
 التشريعي:  التعريف-ثانياا 

ن هذه المنشآت ال يجوز تأسيسها أل ،حرصت التشريعات المنظمة لعمل المنشآت السياحية على بيانها وتعريفها
واستغاللها اال بعد الحصول على الترخيص فضال عن بقية االلتزامات التي تفرض عليها من قبل المشرع ولغرض 

 الواردة في التشريعات المقارنة:اإلحاطة بالموضوع سنذكر التعاريف 
ندقية والسياحية على أنها )).... تعد حدد المشرع المصره المقصود بالمنشآت السياحية في قانون المنشآت الف 

منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون األماكن المعدة أساسا الستقبال السياح لتقديم المأكوالت والمشروبات 
إليهم الستهالكها في ذات المكان، كالمالهي والنواده الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم التي يصدر بتحديدها 

وزير السياحة، كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحالت برية أو نيلية أو  قرار من
 .  (3)بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة... ((

كثيرة للمنشأة السياحية منها وسائل النقل المخصصة  اً وهذا التعريف الذه تبناه المشرع المصره قد تضمن أصناف
للسياح والتي تقلهم من المنشآت السياحية إلى األماكن التي يرغبون بارتيادها كما انه اعطى لوزير السياحة 
الصالحية بتحديد أه من هذه األماكن ووسائل النقل تعد منشأة سياحية بقرار يصدر منه، فالمشرع المصره لم يحدد 

 شآت السياحية على سبيل الحصر.المن
أما المشرع اليمني فقد ذهب إلى أنه يقصد ب))...المنشأة السياحية: المنشأة الفندقية السياحية المرخصة    

لممارسة أنشطتها السياحية وفقًا للقانون والالئحة ، وتشمل المنشآت السياحية الفندقية : الفنادق ، القرى و المدن 
ت السياحية ، فنادق األجنحة ، االستراحات ، البنسيونات ، الشقق والدور المفروشة ، النزل ، السياحية ، المنتجعا

الموتيالت ، الشاليهات ، المخيمات السياحية، الفنادق العائمة وغيرها من منشآت المبيت السياحي التي تقع تحت 
 . (4)اإلشراف المباشر للوزارة ومكاتبها.((
                                                           

، جمهورية العراق،  2016( التعريف ورد في تقرير الجهاز المركزه لإلحصاء، مسح الفنادق ومجمعات االيواء السياحي لسنة 1
 . 1، ص  2016داد ، وزارة التخطيط ، بغ

، ص  2016( مرتضى البشير األمين، وسائل االتصال والترويج السياحي ، دار امواج للنشر والتوزيع ، االردن ، عمان ، 2
49 . 
 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية المصره . 1973لسنة  1قانون رقم ( من 1( ينظر المادة )3
النافذ حيث عرفت المنشآت السياحية بانها )كل األماكن واألبنية  2009لسنة  22ي رقم ( من قانون السياحة اليمن2( المادة )4

م 2006لسنة  38قرار وزير السياحة رقم (من  2/1المهيأة لتقديم خدماتها أو سلعها أو نشاطها للسياح ومرتاديها. وكذلك المادة) 
= م 2006لسنة   40ياحة اليمني رقم ي، وكذلك قرار وزير السبشأن الالئحة المنظمة ألعمال المنشآت الفندقية السياحية اليمن
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كما هو الحال في التشريع المصره لم يحدد المنشآت السياحية على سبيل الحصر بل نالحظ ان التشريع اليمني  
 على سبيل المثال كما انه جعل المنشآت الفندقية من ضمن المنشآت السياحية.

وفي سياق آخر فقد عرف المشرع القطره ))المنشآت السياحية: بانها األماكن المعدة أساسًا الستقبال السياح، 
يه والنواده المتخصصة، وكذلك األماكن المخصصة لتقديم الخدمات للسياح، كمكاتب السياحة كمنشآت الترف

ومكاتب النقل السياحي ومكاتب اإلرشاد السياحي ومكاتب اقتسام الوقت، وأه منشأة أخرى يصدر باعتبارها من 
 .(1)المنشآت السياحية قرار من الوزير بناًء على اقتراح الرئيس((

قطره كذلك األنشطة السياحية: نشاط النقل السياحي وما يرتبط به من وسائل النقل المخصصة وعرف المشرع ال
 لنقل السياح في رحالت برية أو بحرية، ونشاط اإلرشاد السياحي، ونشاط اقتسام الوقت، وأه نشاط آخر يصدر

 .(2)باعتباره نشاطًا سياحيًا قرار من الوزير بناًء على اقتراح الرئيس.(( 
ويالحظ على المشرع القطره حدد المنشآت السياحية على سبيل المثال وجعل من صالحية الوزير اضافة منشآت 

 اخرى بقرار يصدر منه.
اما المشرع الليبي فقد سمى المنشآت السياحية بالمحال السياحية العامة وعرفها بانها ) يقصد بالمحال السياحية 

لفنادق والنزل والقرى والمدن السياحية واالستراحات والمخيمات والمنتجعات العامة في تطبيق احكام هذا القانون ا
 .(3)وأماكن الترفيه والمطاعم والمقاهي السياحية ومحال بيع منتوجات الصناعات التقليدية وما في حكم ذلك ( 

  -: وهي : ( 4)اما المشرع العراقي فقد حدد المقصود ب)المنشآت السياحية(
 الفندق: المكان المعد للمنام وتقديم الطعام والمشروبات او للمنام فقط ويحتوه على عشر غرف للنوم فأكثر.  -1
 الدار السياحية: الدار او الشقة المؤثثة المعدة للنوم واالستراحة.  -2

                                                                                                                                                                                              

بشأن الالئحة المنظمة ألعمال المنشآت السياحية للطعام والمتنزهات الترويجية والذه عرف المنشأة السياحية على أنه =
المختلفة والمصنفة سياحيًا حسب )...المنشأة : هي المحالت السياحية المعدة لألطعمة والمشروبات وأماكن المتنزهات الترويحية 

 معايير ومواصفات التصنيف السياحي والمرخصة لممارسة أنشطتها السياحية وفقًا للقانون والالئحة ...(.
 .2012لسنة  6( من قانون تنظيم السياحة القطره رقم 1( المادة )1
هناك من التشريعات من استعمل مصطلح بشأن تنظيم السياحة القطره ، و  2012لسنة  6( قانون رقم 1ينظر المادة ) (2

( من قانون تنظيم السياحة )) أ ( يقصد بالخدمات 1الخدمات السياحية مثل المشرع البحريني الذه نص في الفقرة )أ( من المادة )
الشقق -ة .المطاعم المخصصة للخدمات السياحي -الفنادق والنزل واالستراحات.-السياحية في تطبيق أحكام هذا  القانون ما يلي:

 -متاجر المصنوعات المحلية التقليدية . -مكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي -المفروشة بإيجار يومي أو أسبوعي
خدمات إدالء السياح والمرشدين السياحيين .) ب ( أه نشاط آخر يضيفه وزير اإلعالم للخدمات السياحية بعد موافقة مجلس 

بشأن تنظيم السياحة ، أما التشريعات االخرى فقد اتفقت مع  1986( لسنة  15من قانون رقم ) (1الوزراء .( ، المادة )
لسنة  33انون السياحة رقم ( من ق2/11التشريعات المقارنة حول مصطلح المنشآت السياحية مثل المشرع العماني في المادة )

و المطاعم و االستراحات السياحية و النواده الليلية و  والمشرع االردني في تعليمات المنشآت الفندقية و السياحية، 2002
 . 1999الواجبات المهنية لسنة 

 ها بشأن السياحة الليبي. 1372لسنة  7( من قانون رقم 14( المادة )3
 العراقي. 1967( لسنة 50/ ها( من قانون المنشآت السياحية رقم )1( المادة )4
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قصد تناولها في نفس المحل السياحي العام: المكان المعد لبيع الطعام او المرطبات او المشروبات او جميعها ب -3
 المكان ويشمل الملهى واه محل معد للتسلية. 

 .(1)المخيم السياحي : المكان المكشوف الذه تنصب فيه الخيام او تقام فيه العرائش او المساكن المتنقلة( -4
ق وقد اورد المشرع العراقي بعض المصطلحات االخرى خارج اطار قانون المنشآت السياحية وهو مصطلح المراف

المعدة لتحقيق أغراض السياحة والمنتجات والمخيمات واألسواق التابعة  بانها المحالتالسياحية والذه عرفها )
للمؤسسة والكازينوهات والمقاهي ومحالت المشروبات والمطاعم والمالهي الداخلة في تصنيف وخطط المؤسسة في 

 .(2)القطاعين العام والخاص(
من  كثيراً في الرجوع لهما خاصة وان  وهذا قد يسبب اشكاالً  ،متداخلين فيما بينهمان المفهومين اويالحظ على 

اصناف المنشآت السياحية يدخل في مفهوم المرافق السياحية، فالمنشآت السياحية تخضع لقانون المنشآت السياحية 
شآت، وكذلك من حيث وما يتضمنه من احكام كالحصول على االجازة قبل استثمار هذه المن 1967لسنة  50رقم 

مصلحة المصايف والسياحة العامة  تازة واولى وثانية وثالثة منالتصنيف تصنف المنشآت السياحية الى درجات مم
السياحية فإنها  ،وتخضع للمصلحة ايضًا من حيث  الرقابة  والتفتيش اما المرافق (3))المؤسسة العامة للسياحة حاليًا(
وتخضع للمؤسسة العامة للسياحة من حيث منح االجازة والرقابة  1977لسنة 49م تخضع لقانون المؤسسة العامة رق

والتفتيش وبذلك فان كل منهما تخضع لنظام قانوني معين وعند الخلط بين المفهومين يكون هناك خطأ في معرفة 
 القانون الذه تخضع له كل منهما.

 ومن التعريفات السابقة نورد بعض المالحظات:
المشرع العراقي اورد المنشآت السياحية على سبيل الحصر، إذ انه أوردها بصيغة الترقيم والترقيم يدل ن إ -أوالً 

على أسلوب الحصر وليس على سبيل المثال على عكس التشريعات المقارنة التي جعلت صالحية لوزير السياحة 
 ير تلك الصالحية.اضافة انشطة اخرى للمنشآت السياحية بينما المشرع العراقي لم يمنح الوز 

                                                           

، تعليمات أجور الخدمة 1968( سنة 35تصنيف المنشآت السياحية العراقي رقم )( وقد جاء نفس المعنى المذكور في نظام 1
( لسنة 49/ ثامنا( من قانون المؤسسة العامة للسياحة العراقي رقم )4، والمادة)1975في المنشآت السياحية العراقي لسنة 

، لقد استخدم 1990( لسنة 1رقم )، واسس تصنيف المنشآت والمرافق السياسية والشروط الخاصة بتشغيلها العراقي 1977
/ سادسا( )...تقديم 2في المادة ) 2006( لسنة 2العراق رقم)-مصطلح نفسه في قانون وزارة السياحة في إقليم كوردستان

 الخدمات المصرفية الضرورية في المناطق والمنشآت السياحية وبالتنسيق واالتفاق مع الجهات ذات العالقة ...(.
، كما أورد تعليمات تصنيف المرافق السياحية 1977( لسنة 49نيا( من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم )/ ثا3( المادة ) 2

( لسنة 1وعد أنواع واصناف من المنشآت السياحية فيها تصنيف المرافق السياحية بعنوان تصنيف المرافق السياحية رقم )
2005. 

( من قانون المؤسسة 37المصايف والسياحة العامة بموجب نص المادة ) ( ان المؤسسة العامة للسياحة قد حلت محل مصلحة3
التي نصت على )تحل المؤسسة محل مصلحة المصايف والسياحة في ممارسة  1977( لسنة 49العامة للسياحة رقم )

 .الواجبات(
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ن المشرع العراقي اضاف عناصر ال تدخل ضمن المنشآت السياحية في التشريعات المقارنة، فالفنادق إ -ثانياً 
في التشريع العراقي تقع ضمن المنشآت السياحية في حين في التشريعات المقارنة فأنها تمثل صنفا مقابل للمنشآت 

ثال ذلك التشريع القطره الذه نص على انه )المنشآت الفندقية: السياحية أه نوع مستقل عن هذه المنشآت م
الفنادق، والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية، والمخيمات السياحية، والفنادق العائمة، والبواخر السياحية، وغيرها 

من الوزير بناًء على  من األماكن المعدة إلقامة السياح، وأه منشأة أخرى يصدر باعتبارها من المنشآت الفندقية قرار
 .( 1)اقتراح الرئيس.(

ن المشرع العراقي حدد المنشآت السياحية بشكل ضيق فهو لم يضيف انشطة اخرى تضمنتها التشريعات إ -ثالثاً 
المقارنة كوسائل النقل الخاصة لنقل السائحين. مثلما فعل المشرع المصره الذه نص على انه )...كذلك تعتبر 

النقل المخصصة لنقل السياح في رحالت برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار  منشأة سياحية وسائل
 .(2)من وزير السياحة.(

ن التشريعات قد حددت مفهوم المنشآت السياحية ولم تجعل االمر متروكًا الجتهاد الفقهاء على إوبذلك ف  
يف محددة للمصطلحات الن هذه التعاريف التي العكس مما هو معتاد عليه من ان المشرع عادة ال يعطي تعار 

يضعها المشرع ستتغير مع الزمن وتطور الحياة واستحداث امور لم تكن موجودة عند وضع التشريع مما يجعل 
التعريف قاصرًا فيتعرض لالنتقاد، لكن التشريعات المقارنة قد وضعت تعريف او تعداد للمنشآت السياحية من اجل 

الجتهاد الفقهاء مما قد يوسع من نطاق المنشآت السياحية او يضيق نطاقها فالمشرع هنا  عدم ترك االمر خاضع
حسم االمر وحدد المنشآت السياحية وبعض التشريعات المقارنة منها المشرع المصره منحت صالحية لوزير 

 السياحة إضافة أنشطة أخرى الى المنشآت السياحية.
 التعريف القضائي: -ثالثاا 

فاألحكام القضائية غالبًا ما تأتي بأوصاف ‘ بأن القضاء ال يتطرق لتعريف المفاهيم والمصطلحات يمكن القول
نما ُتركز على مدى تطابق الفعل المجرم مع المادة القانونية وهذا  مطلقة ال تحتوه على كافة مظاهر الجريمة وا 

محكمة النقض المصرية أنه )...تكون  الكالم يطبق على موقف القضاء بشأن تعريف المنشآت السياحية، فقد قررت
،  (3)المنشأة سياحية وأن يكون قد صدر قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها...قبل مزاولة نشاطها...(

وذهبت في حكم آخر إلى )...أن المشرع قد أناط بوزير السياحة تحديد ماهية المنشآت السياحية وشروطها على أن 
دارتها خاصة ما يتعلق منها بشكل المنشأة ...( تفرغ هذه الشروط في ، (4)التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وا 

                                                           

 .2012لسنة  6( من قانون تنظيم السياحة القطره رقم 1( المادة )1
 .1973( لسنة 1منشآت الفندقية والسياحية المصره رقم )( من قانون ال1( المادة)2
منشور على موقع  1986يناير  9القضائية في جلسة  54لسنة  6992قرار محكمة النقض المصرية المقيد بالطعن رقم  (3

 22/12/2018. تاريخ اخر زيارة للموقع /http://www.cc.gov.egالمحكمة 
منشور على موقع  2008يونية  23القضائية في جلسة  67لسنة  89( قرار محكمة النقض المصرية المقيد بالطعن رقم 4

 22/12/2018/.. تاريخ اخر زيارة للموقع http://www.cc.gov.egالمحكمة 

http://www.cc.gov.eg/
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، وهذا يعني أن محكمة (1)وذهبت في حكم آخر إلى تأييد التعريف الوارد في قانون المنشآت السياحية والفندقية 
ه المشرع في قانون المنشآت السياحية تعريفًا للمنشآت السياحية خارج التعريف الذه جاء ب لم تتبنَ النقض المصرية 

 والفندقية إذ اقتصرت القرارات على التعريف الذه جاء فيه مع عدم وضع تعريف مستقل له .
ومن القرارات المتقدمة نستنتج أن القضاء يركز على عناصر محددة إلنشاء المنشآت السياحية البد من توافرها حتى 

 نائيًا وفق القانون وتترتب عليها ا ثار القانونية وهي:نكون بصدد منشأة سياحية تكون محمية ج
 مكان معد الستقبال السائح سواء كان مخصص الستقبال السائح او لتقديم الخدمات له او مكان معد إلقامته. -1
 أن تكون مرخصة من قبل االدارة بالعمل الذه تقوم به. -2

 المطلب الثاني
 تصنيف المنشآت السياحية

السياحية تضم اصناف متنوعة وردت في التشريعات المقارنة ولغرض معرفتها نقسم هذا المطلب ان المنشآت 
على فرعين االول لتصنيف المنشآت السياحية في التشريعات المقارنة والفرع الثاني للمشرع العراقي وموقفه من هذا 

 التصنيف.
 الفرع الول                                     

 تصنيف المنشآت السياحية في التشريعات المقارنة                  
  -نبحث موقف التشريعات المقارنة محل الدراسة في أربع نقاط وعلى النحو االتي:      
 المشرع المصري:  -أولا 

 وهي: (2)نظم المشرع المصره المنشآت السياحية في قانون المنشآت السياحية إذ قسمها الى صنفين      
ماكن المعدة أساسا الستقبال السياح لتقديم المأكوالت والمشروبات إليهم الستهالكها في ذات المكان كالمالهي األ -1

 والنواده الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
و بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من أ (3)وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحالت برية أو نيلية -2 

 وزير السياحة.
 نستنتج من هذا التصنيف ما يأتي: 

 ن المشرع حصر المنشآت باألماكن المقدم فيها الطعام او تلك التي حددها وزير السياحة. إ -أ
وسائل النقل المخصصة لنقل السواح نوع من المنشآت السياحية لكن بشرط ان تحدد بقرار من وزير  جعل  -ب

 السياحة.
                                                           

منشور على موقع  2008فبراير  28القضائية في جلسة  64لسنة   3223(قرار محكمة النقض المصرية المقيد بالطعن رقم 1
القضائية في  50لسنة  76/. وكذلك ، قرار محكمة النقض المصرية المقيد بالطعن رقم http://www.cc.gov.egالمحكمة 
 22/12/2018وقع . تاريخ اخر زيارة للم/http://www.cc.gov.egمنشور على موقع المحكمة  1980نوفمبر 6جلسة 

 .1973لسنة  1( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره رقم 1( المادة ) 2
 ( المقصود بها رحالت في نهر النيل . 3

http://www.cc.gov.eg/
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ان المشرع عندما حدد أماكن ووسائل النقل كمنشآت سياحية اقرنها بوجوب صدور قرار من وزير السياحة  -ج
تعد منشآت سياحية ألنها غير مشمولة  بذلك، وعليه يمكن ان تكون هناك أماكن ووسائل نقل يرتادها السواح ال

 بقرار الوزير.
 المشرع اليمني:  -ثانياا 

وردت اصناف المنشآت السياحية عند المشرع اليمني في تشريعات مختلفة، ففي قانون المنشآت السياحية اورد 
، االستراحات ، األنواع االتية )الفنادق ، القرى و المدن السياحية ، المنتجعات السياحية ، فنادق األجنحة 

البنسيونات ، الشقق والدور المفروشة ، النزل ، الموتيالت ، الشاليهات ، المخيمات السياحية، الفنادق العائمة وغيرها 
 .(1)من منشآت المبيت السياحي التي تقع تحت اإلشراف المباشر للوزارة ومكاتبها(

بشأن نظام الترخيص للسيارات العاملة في نقل   2006( لسنة 27تطرق قرار وزير السياحة اليمني رقم ) و
(: تطبق هذه الالئحة على جميع السيارات بكل 3السياح والذه نص على شروط النقل السياحي إذ جاء فيها )... )

 1994( لسنة 22قرار الجمهوره بالقانون رقم )أنواعها وسائقيها في نقل السياح داخل المدن وخارجها(، كما تطرق ال
 -الى األصناف االتية: 

الفنادق والموتيالت والشاليهات والقرى السياحية واللوكندات والفنادق العائمة والبواخر السياحية والمطاعم  -1
 واالستراحات والمنتزهات والشقق المفروشة وما إلى ذلك من األماكن المعدة إلقامة السياح.

 لمخيمات السياحية.ا -2
 منتجعات ومصحات العالج بالمياه الكبريتية والمعدنية. -3
 مكاتب وشركات الخدمات السياحية والسفر ووسائل النقل المخصصة لرحالت السياح برية كانت أو بحرية. -4
 .(2)أية منشأة أخرى يقرها المجلس( -5

  -من هذه النصوص نالحظ:
ق المنشآت السياحية فأضاف الى أماكن استقبال السياح وأماكن اإلقامة ان المشرع اليمني قد وسع من نطا -1

 منشآت المبيت السياحي التي تقع تحت االشراف المباشر لوزارة السياحة. 
 ان المشرع اليمني قد جعل الفنادق من ضمن اصناف المنشآت السياحية وليس صنفًا يقابل المنشآت السياحية. -2
 ئل النقل المخصصة لنقل السائحين بكل أنواعها من المنشآت السياحية.ان المشرع اليمني قد جعل وسا -3

 المشرع القطري:  -ثالثاا 
( من قانون هيئة السياحة 7( فقرة )4تطرق المشرع القطره لعدة اصناف من المنشآت السياحية منها في المادة )

وذلك  ،السياحية والنقل السياحي )ترخيص وتصنيف الفنادق ومكاتب السياحة والخدمات  2000( لسنة 8رقم )
 بالتنسيق مع الجهات األخرى المعنية.(.

                                                           

 النافذ. 2009لسنة  22( من قانون السياحة رقم 11( المادة )1
 بشأن السياحة. 1994لسنة  22( من القرار الجمهوره رقم 6( المادة )2
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ن المعدة أساسًا الستقبال انه )األماك 2012لسنة  (6)اشار المشرع القطره في قانون تنظيم السياحة رقم  و  
كمكاتب  المخصصة لتقديم الخدمات للسياح ، وكذلك األماكن شآت الترفيه والنواده المتخصصة،كمن السياح،

وأه منشأة أخرى يصدر باعتبارها  ،شاد السياحي ومكاتب اقتسام الوقتالسياحة ومكاتب النقل السياحي ومكاتب اإلر 
 . (1)من المنشآت السياحية قرار من الوزير بناًء على اقتراح الرئيس (

ية ولكنه في نفس نالحظ ان المشرع القطره لم يجعل الفنادق ووسائل نقل السائحين من ضمن المنشآت السياح
الوقت جعل لوزير السياحة صالحية إضافة أصناف أخرى للمنشآت السياحية بقرار يصدر منه بناًء على اقتراح 

 رئيس الهيئة العامة للسياحة.
 المشرع الليبي:  -رابعا

لسنة  7رقم قد صنف المشرع الليبي المنشآت السياحية او ما سماها بالمحال العامة السياحية في قانون السياحة 
ها فقد نص على انه )...الفنادق والنزل والقرى و المدن السياحية واالستراحات والمخيمات والمنتجعات وأماكن 1372

 .(2)الترفيه والمطاعم والمقاهي السياحية ومحال بيع منتوجات الصناعات التقليدية وما في حكم ذلك.(
ياحية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ألنه نالحظ ان المشرع الليبي قد ذكر أصناف المنشآت الس

ذكر عبارة ) ...وما الى ذلك ( مما يعني انه ذكرها ليس على وجه التحديد كما انه قد أضاف الفنادق الى أصناف 
المنشآت السياحية وأضاف ايضًا محال بيع المنتوجات الصناعية التقليدية مما يؤكد على أهمية التراث التقليده في 

ب السائحين ومحاولة المشرع ابراز ثقافاتهم التقليدية والصناعات التقليدية والعمل على تشجيعها وتطويرها من جل
 اجل توفير فرص عمل اكبر  للمواطنين.

 الفرع الثاني
 موقف المشرع العراقي من تصنيف المنشآت السياحية

 وهي: (3)للمنشآت السياحية صنافاورد المشرع العراقي عدة ا
 المنشآت الفندقية)الفنادق(: -1

من أهم مستلزمات السياحة كونها تسهل اجراءات الرحلة السياحية  ( 4)تعد الفنادق او كما تسمى بصناعة الفنادق
، (5)للسائح كون االقامة العنصر االبرز فيها ونظرًا لهذه األهمية فانه يتم االهتمام بها وتنظيمها تشريعيًا واداريا

                                                           

 .2012لسنة  6( من قانون تنظيم السياحة القطره رقم 1( المادة ) 1
 ها.1372( لسنة 7( المادة الرابعة عشر من قانون السياحة رقم ) 2
 .1967( لسنة 50فقرة ها( من قانون المنشآت السياحية رقم ) 1( المادة )3
، دار 1لة حسن السيد في كتاب صناعة الضيافة، طمن يسمي الفنادق بصناعة الفنادق مثال ذلك د. ها كَتاب( فهناك من ال 4

. وكذلك د. ماهر عبد العزيز، صناعة السياحة، دار زهران للنشر 55، ص 2008الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، القاهرة، 
 .94و93، ص 1997والتوزيع، مصر، القاهرة ،

و زيد  12، ص 2006النيل العربية، مصر، القاهرة، ( سامي عبد القادر، اإلشراف الداخلي في صناعة الفنادق، مجموعة 5
 .15، ص  2016عبوده ، إدارة المكاتب األمامية الفندقية ، ادارة المعلومات والفنادق ،االردن ، عمان ، 
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ؤسسة اقتصادية تجارية صناعية تقدم خدمات اإليواء والمأكوالت والمشروبات وخدمات الترفيه وتعرف )على انها م
نه )وضع يتوافر على منشأة أ، كما عرف الفندق ب (1)مقابل اجر معلوم لمدة معلومة داخل بناء مصمم لهذا الغرض(

 . (2)وحجرات النوم( او مبنى للمسافرين العابرين مزودًا بالطعام والشراب
عرفه المشرع العراقي في قانون المنشآت السياحية بانه )المكان المعد للمنام وتقديم الطعام والمشروبات او  و

 ( .3)للمنام فقط ويحتوه على عشر غرف للنوم فأكثر.(

فندقًا سياحيًا فحدد فالمشرع العراقي قد حدد تعريف الفندق واشترط ان يتكون من عشر غرف كحد ادنى ليكون  
 ب : الفنادق

 انه معد للنوم او للنوم وتقديم الطعام والمشروبات. -1
 يتكون من عشر غرف فأكثر. -2

 الدار السياحية:  -2
 ،(4)وعرفها المشرع العراقي في قانون المنشآت السياحية بأنها ) الدار او الشقة المؤثثة المعدة للنوم واالستراحة (

 -نالحظ من هذا التعريف: 
 بالدار او الشقة المؤثثة.ان الدار السياحية تتمثل  -1
 ان الغرض منهما هي للنوم و لالستراحة. -2

موقف المشرع العراقي هنا إذ انه اشترط ان تكون للنوم واالستراحة واألفضل ان يقول لالستراحة  مكن انتقادوي      
 او للنوم ألنه يمكن ان تكون لالستراحة المؤقتة دون النوم.

 

 المحل السياحي العام:  -3
عرف قانون المنشآت السياحية المحل السياحي العام بانه )المكان المعد لبيع الطعام او المرطبات او   

فالمشرع العراقي هنا ، (  5)المشروبات او جميعها بقصد تناولها في نفس المكان ويشمل الملهى واه محل معد للتسلية(
طبات التي يتم تناولها في ذات المكان أه يشترط ان هنا شمل كل األماكن المعَدة لتقديم الطعام او الشراب او المر 

تكون فيها أماكن خاصة لتقديم الخدمات، كما شمل المحل السياحي العام المالهي دون ذكر أه شروط ألجل 
اعتبارها منشأة سياحية فهو شمل المالهي بصورة عامة دون تحديد كما انه ذكر أه محل معد للتسلية بمعنى انه 

فالمشرع هنا قد وسع من صنف المحل  ،محل معد للتسلية الى صنف المحل السياحي العاميمكن إضافة اه 
 السياحي العام.

                                                           

، 1988( د. نادرة محمود سالم، التشريعات السياحية في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية ،مصر، القاهرة، 1
 .72ص
 .3، ص2001( د. نادية محمد معوض، التزامات وحقوق الفندقي إزاء النزالء، دار النهضة العربية، مصر ، القاهرة، 2
 ( من قانون المنشآت السياحية العراقي.1فقرة ها  1( المادة ) 3
 ( من قانون المنشآت السياحية العراقي.2فقرة ها /  1( المادة ) 4
 المنشآت السياحية العراقي./ها ( من قانون 1( المادة ) 5
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 .(1)هو)المكان المكشوف الذه تنصب فيه الخيام او تقام فيه العرائش او المساكن المتنقلة( : المخيم السياحي-4
الخيام او تقام فيه العرائش او المساكن المتنقلة وبذلك فإن المخيم السياحي يشمل أه مكان مكشوف تنصب فيه     

دون ذكر أه شروط لهذا المكان من حيث الموقع او المساحة وكذلك دون ذكر أه شروط للخيام المنصوبة او 
 العرائش والمساكن المتنقلة المقامة في هذا المكان.

 المبحث الثاني
 والمصلحة المحمية فيهاالساس القانوني للحماية الجزائية للمنشآت السياحية 

في  اً ، وعليه فإن هناك تنوعإليهاتختلف باختالف النص الذه أشار إن حماية المنشآت السياحية تتنوع و       
الحماية حتى في أطار القانون العام، إذ تعددت فروعها كالقانون الدولي واالداره والجنائي، وهذا االساس رافقه 

ك الحماية، وسنبين ذلك في مطلبين االول لألساس القانوني للحماية وجود مصلحة محمية تسعى اليها تل
 الجزائية للمنشآت السياحية اما المطلب الثاني فنكرسه للمصلحة المحمية فيها.

 المطلب الول
 اساس الحماية الجزائية للمنشآت السياحية

يمثل االهتمام بالمنشآت السياحية من خالل عقد االتفاقيات الدولية واالقليمية وسن القوانين الوطنية      
نه نتيجة لتزايد اهمية السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية واهميتها في إف ،وتطبيقها، فعلى الصعيد الدولي

جهود الجماعية التعاونية التي تستهدف التعاون في دعم وتقوية العالقات بين الشعوب قامت دول العالم ببذل ال
من االتفاقيات  كثيرتنمية السياحة وبلورة القواعد والمبادئ التي تتعلق بالسياحة، وتمثلت هذه الجهود بعقد 

وانشاء االتحادات والروابط الحكومية والخاصة التي تهدف الى دعم األنشطة السياحية، وعلى الصعيد الوطني 
هتمام بالسياحة عمومًا والمنشآت السياحية خصوصًا عن طريق وضع التشريعات التي تنظم فقد برز اال

حمايتها وتبدأ من وضع نصوص دستورية لحماية السياحة ويأتي بعدها دور التشريعات العادية التي تنظم هذه 
طبيق القوانين التي الحماية بشكل دقيق وواضح ويأتي بعدها دور الهيئات االدارية التي تسند اليها مهمة ت

 تتعلق بحماية المنشآت السياحية وجعل القوانين موضع التنفيذ عن طريق اصدار التعليمات والقرارات اإلدارية.
جل بيان االساس القانوني لحماية المنشآت السياحية نقسم هذا المطلب على أوعلى ضوء ما تقدم ومن  

س القانوني في االتفاقيات الدولية ونبحث في الفرع الثاني االسافرعين نتناول في االول االساس القانوني في 
 .القوانين الداخلية

 الفرع الول
 الساس القانوني في التفاقيات الدولية

نظرا ألهمية السياحة وكثرة المخاطر التي تواجه السياحة والمنشآت السياحية فقد تزايد االهتمام بالسياحة 
رت جهود المجتمع الدولي للعمل على حماية السياحة والمنشآت السياحية من في القرن العشرين وبعدها تضاف

                                                           

 /ها (من قانون المنشآت السياحية.1ينظر المادة ) (1



 الفصل األول.....................................ماهية الحماية الجزائية للمنشآت السياحية
 

 

18 

خالل عقد االتفاقيات التي انشات بموجبها العديد من المنظمات الدولية المهتمة بالسياحة والمنشآت السياحية، 
ولى تخصص وهذه االتفاقيات قد تكون جماعية او ثنائية وعلى هذا االساس نقسم هذا الفرع على فقرتين األ

 لالتفاقيات الجماعية والثانية نكرسها لالتفاقيات الثنائية وعلى النحو االتي:
 

 التفاقيات الجماعية:  -أولا 
متأخرة بل يجد اساسه في  مدةة او بأحد اصنافها قد ظهر في لم يكن االهتمام الدولي بالمنشآت السياحي

تجمع 1869اتفاقيات مر عليها مدد ليس بالقصيرة وهي تكشف اهتمام الدول بهذا القطاع،، ففي عام  
اصحاب الفنادق ذات الطابع العالمي في اتحاد دولي باسم االتحاد الدولي للفندقيين كان هدفه تقوية العالقات 

جيع على عقد االتفاقيات الثنائية واالقليمية مما يوفر افضل بين اصحاب الفنادق االعضاء في االتحاد والتش
 .(1)خدمات للزبائن

وعندما انشئت عصبة االمم بعد الحرب العالمية االولى اتجهت جهودها الى تحرير السياحة من القيود 
كما اعدت اللجنة  1926واالجراءات وذلك من خالل عقد المؤتمر الدولي لتنمية السياحة في جنيف 

قتصادية لعصبة االمم مشروع اتفاقية لتسهيل الدعاية التجارية نصت المادة الرابعة منه على اعفاء مواد اال
 .(2)الدعاية السياحية من الرسوم

ية الثانية فأنها بذلت االمم المتحدة والتي اخذت مكان عصبة االمم في نهاية الحرب العالم هيأةوعند انشاء 
وانشقت من  1946في مجال السياحة، فقامت بإنشاء المجلس االقتصاده واالجتماعي في عام  ةجهود عد

 . (3)المجلس لجنة النقل والمواصالت والتي اهتمت بمسائل السفر والسياحة الدولية
اسهمت لجنة النقل والمواصالت في عقد اتفاقيات دولية كان لها دور كبير في تطوير السياحة منها  و

ن التسهيالت الجمركية الخاصة أبش 1945واتفاقية نيويورك عام 1949جنيف بشان النقل والطرق عام اتفاقية 
 . (4)بالسياحة

وقد وجهت االمم المتحدة ايضا جهودها لالهتمام بالسياحة عندما اصدرت الجمعية العامة في اجتماعها 
للهيئات السياحية الرسمية االيوتو من قرارا اوصت فيه بتحويل االتحاد الدولي  1969الرابع والعشرين سنة 

 .W.T.O(5)منظمة دولية غير حكومية الى منظمة دولية حكومية باسم منظمة السياحة العالمية 

                                                           

( علي بن فايز الجنحي واخرون االمن السياحي، كتاب صادر عن جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، السعودية ، الرياض 1
 .171ص  2004

دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، سوريا،  ( نقاًل عن مصطفى يوسف كافي، صناعة السياحة واالمن السياحي،2
 .195، ص 2009دمشق،

 .172( ينظر علي بن فايز، مصدر سابق، ص 3
محمد محمد التابعي محمود، مكافحة جرائم السياحة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات االمنية والتدرب، السعودية ، ( 4

 .230، ص1992الرياض، 
 .196 مصطفى يوسف، مصدر سابق، ص( 5
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إذ تعد هذه المنظمة احدى الوكاالت المتخصصة في مجال السياحة لتهتم في مسائل السياحة والمصدر 
دورًا حاسمًا في تطوير االقتصاد العالمي وتشجع تنفيذ نظام اخالقيات  ؤدهالعملي للمعرفة السياحية وهي ت

السياحة العالمية مع التحقق بان الدول األعضاء والمواقع السياحية والشركات السياحية تعزز من االقتصاد 
 .(1)اإليجابي والتأثيرات االجتماعية وتخفيف االثار االجتماعية والبيئية السلبية 

، (2) االقتصاديةساسية للمنظمة هي تنشيط السياحة وانماؤها بغية المساهمة في التنمية وان الغاية األ
األمم المتحدة بمنظمة السياحة العالمية بوصفها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة مسؤولة عن  وتعترف

تعترف األمم اتخاذ اإلجراءات المناسبة بموجب نظامها األساسي إلنجاز األهداف المنصوص عليها فيه و 
المتحدة بالدور الحاسم واألساسي لمنظمة السياحة العالمية، بوصفها منظمة حكومية دولية، في السياحة 

 .(3) العالمية
ومن االتحادات المهمة في مجال السياحة وتنظيم المنشآت السياحية هو االتحاد الدولي لوكاالت السياحة 

وما بإيطاليا وذلك نتيجة اندماج منظمتين دوليتين هما بمدينة ر 1966نوفمبر 22والسفر الذه تأسس في 
االتحاد الدولي لوكالء السياحة والمنظمة الدولية لوكالء السفر. ويعد هذا االتحاد الممثل الوحيد في العالم 

تقل بعد ذلك المقر الى لوكالء السفر وقد اتخذ االتحاد مدينة بروكسل في بلجيكا مقرا له في بداية االمر ثم ان
من اهم المنظمات العالمية التي تمثل  ي الوقت الحالي ويعد هذا االتحادعاصمة امارة موناكو ف اكو فيلمون

في عضويته وكاالت  يضمصناعة السفر والسياحة وهو عباره عن تجمع لمنظمات الشركات السياحية حيث 
وشركات السياحة وشركات الطيران والفنادق وشركات البواخر وشركات النقل البره وكافة المؤسسات الدولية 

 .(4) والسفرالتي يتصل نشاطها بالسياحة 
هذه المنظمة عام  أسستالعالمية للفنادق والمطاعم  وهناك منظمات عالمية غير حكومية ومنها المنظمة

وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية وهي تعمل كممثل للفنادق والمطاعم  والترويج لهم والتنسيق  1910
فيما بينها وبين بقية المنظمات العالمية  بالسياحة  سواء كانت حكومية او غير حكومية وتسعى لحماية مالك 

ة التي تؤثر في الفنادق والمطاعم وتلك المؤثرة في ومشغلي الفنادق والمطاعم ومراقبة السياسات الحكومي
أكدت المدونة  و،  (5)العالقات العمالية واإلنتاجية وحماية هذين القطاعين المهمين ضمن صناعة الضيافة

العالمية  داب السياحة بأن )ينبغي السماح أله شخص طبيعي أو اعتباره، لديه اإلمكانات والمهارات 
                                                           

 67، ص 2012، مطبعة جامعة نايف، السعودية، الرياض، 1( مساعد بن منشط الليحاني، االمن والسالمة السياحية ، ط1
 .68و
 ( من النظام األساسي لمنظمة السياحة الدولية.3( من المادة )1(  الفقرة )2
يه في النظام األساسي لمنظمة السياحة المنصوص عل 2003اتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية عام ( 3

 العالمية.
 .138، ص2008عصمت عدلي، االمن السياحي واالثره في ضل قوانين السياحة، دار الجامعة الجديدة، مصر، القاهرة،  (4
، 2011، مطبعة الوراق، األردن، عمان، 1( مثنى طه الحوره، التشريعات والتنظيمات المهنية في صناعة الضيافة، ط5

 .428و 427ص
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اط مهني في مجال السياحة وفقا للقوانين الوطنية القائمة، وينبغي أن يسمح للمقاولين الضرورية، القيام بنش
والمستثمرين، ال سيما الذين يعملون في مجال المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم بالدخول الى القطاع 

 .(1)السياحي، بأقل قدر من القيود القانونية أو اإلدارية(
وان الدول المقارنة اليمن و  1979عدن للمنظمة السياحية العربية في عام عقدت الدول العربية اتفاقية و 

قطر و ليبيا والعراق هم أطراف في هذه االتفاقية وان المجلس االقتصاده في جامعة الدول العربية قد صدر 
 االتحاد العربي للسياحة الى منظمة متخصصة بالموافقة على تحويل 1/9/1978الصادر في 747قراره رقم 

(2). 
وتهدف المنظمة الى تنمية وتطوير السياح في الوطن العربي على المستوى المحلي وتوثيق التعاون 
السياحي بين الدول العربية من ناحية وبين المنظمة العربية والمناطق والمنظمات والهيئات المعنية األخرى من 

العربي بما يعود بالنفع عليه اقتصاديًا ناحية أخرى واالستفادة من الثروات السياحية الهائلة في الوطن 
 .(3) واجتماعيًا وثقافيًا واعالمياً 

ويتكون من الوزراء  1997تم في اطار جامعة الدول العربية إنشاء المجلس الوزاره العربي للسياحة عام  و
القتصادية المسؤولين عن السياحة ويعمل على تنمية قطاع السياحة لزيادة مساهمته في التنمية المستدامة ا

 .(4)واالجتماعية والبشرية والثقافية والتربوية والعمل على زيادة اعداد السياح في الوطن العربي
عندما اجمع عدد 1973اول اتحاد عربي للفنادق والسياحة يضم اغلبية فنادق الوطن العربي عام  وُأسس

ة حقوقهم من خالل قوانين واسس من وزراء السياحة العرب على ضرورة انشاء اتحاد يضمن للفنادق العربي
ويهدف الى الحفاظ على المصالح السياحية والفندقية في  1978لتحقيق هذا وبدا في ممارسة اعماله عام 

  .(5)الوطن العربي والحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب المنشآت
احة منها ما كانت يتضح مما تقدم ان الدول العربية بذلت جهود مشتركة من اجل التعاون في مجال السي

جهود في إطار جامعة الدول العربية مما يدل على االهتمام التي تعنى به السياحة من  بشكل اتفاقيات او بشكل
 قبل هذه الدول وحرصًا منها على تطوير وحماية السياحة والمنشآت السياحية. 

 التفاقيات الثنائية:  -ثانياا 
تعقد الدول فيما بينها اتفاقيات ثنائية لترتيب التزامات متبادلة من اجل التعاون في مجال السياحة فقد عقدت 

رغبة منهما في تعزيز العالقات وتدعيم وتطوير سبل  2008قطر مذكرة تفاهم مع جمهورية قبرص عام 
                                                           

( من المدونة العالمية  داب السياحة الصادرة بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرار كانون األول/ديسمبر 9/3( المادة )1
2000 . 

 :المنشورة على الموقع االلكتروني 1979لسنة  6/ 13( مذكورة في مقدمة اتفاقية عدن للمنظمة العربية السياحية موقعة بتاريخ 2
. http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id31/7/2018اخر زيارة للموقع  تاريخ. 
 ( من االتفاقية.4( المادة ) 3
 .366( مثنى طه الحوره ، مصدر سابق، ص4
 .379، صمثنى طه الحوره، مصدر سابق ( 5

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?idتاريخ
http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?idتاريخ
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صت االتفاقية على دعم التعاون التعاون بينهما في مجال السياحة من اجل تحقيق المصالح المشتركة كما ن
الوثيق في المجال السياحي بين القطاعات السياحية ووكاالت السفر والسياحة وشركات ومكاتب القطاع 

 .(1)الخاص السياحية 
يسعى الطرفان المتعاقدان  2010عقدت قطر مذكرة تفاهم للتعاون السياحي مع جمهورية كرواتيا عام  و

لتهيئة الظروف المالئمة لتعاون بعيد المدى في المجال السياحي للفائدة المشتركة بين البلدين كما اتفق 
نه يعمل الطرفان المتعاقدان على الطرفان على التعاون بين القطاعات الخاصة السياحية فقد نصت االتفاقية با

دعم التعاون الوثيق في المجال السياحي بين القطاعات السياحية ووكاالت السفر والسياحة وشركات ومكاتب 
 .  (2)القطاع الخاص السياحية 

عقدت قطر اتفاقيات ثنائية في مجال السياحة منها اتفاقية للتعاون السياحي بين دولة قطر وجمهورية  و
( من االتفاقية يسعى الطرفان لتهيئة الظروف المالئمة للتعاون بعيد 1، و جاء في المادة )2012عام  بولندا

( بان يعمل الطرفان على دعم التعاون الوثيق في 3( فقرة )2المدى في المجال السياحي، كما جاء في المادة )
القطاع الخاص السياحية في كال  المجال السياحي بين القطاعات السياحية ووكاالت السفر وشركات ومكاتب

 .(3)البلدين
اما في مصر فإنها أيضا عقدت اتفاقيات ثنائية في مجال السياحة فعقدت اتفاقية مع حكومة المملكة 

وقد جاء في االتفاقية انها عقدت ايمانا منهما في بضرورة توسيع الصداقة  1986األردنية الهاشمية عام 
السياحة في كل من البلدين، وجاء في االتفاقية في المادة الثانية يعمل الجانبان  القائمة بينهما ورغبة في تنمية

على دعم وتنشيط حركة السياحة الدولية عن طريق طرح البلدين كوحدة سياحية مشتركة من خالل إعداد 
صدار النشرات والملصقات المشتركة براز عوامل الجذب الجامعة للبلدين وا   .(4) البرامج المشتركة وا 

-2005عقدت مصر برنامج تنفيذه للتعاون في مجال السياحة مع المملكة األردنية الهاشمية لألعوام  و
تبادل االشتراك  التسويق والترويج السياحي منفي مجال  ةونظم هذا البرنامج أمور عد2005في عام  2007

                                                           

تصديق مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر ودولة قبرص، والموقعة في نيقوسيا، ( مرسوم 1
تاريخ اخر زيارة للموقع  www.almeezan.qa.متاحة على الموقع االلكتروني 2012لسنة 2، رقم 11/11/2008بتاريخ
31/7/2018. 
تفاهم للتعاون السياحي بين حكومتي دولة قطر وجمهورية كرواتيا، والموقعة في الدوحة بتاريخ  ( مرسوم تصديق مذكرة2
تاريخ اخر زيارة للموقع  .www.almeezan.qaمتاحة على الموقع االلكتروني .2015لسنة  27، رقم 8/2/2010

31/7/2018. 
 8/2/2018( مرسوم تصديق اتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين دولة قطر وجمهورية بولندا والموقعة بتاريخ 3

 .31/7/2018تاريخ اخر زيارة للموقع     www.almeezan.qa.منشور على الموقع االلكتروني 2012لسنة
.متاح 30/4/1986ة االردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والذه تم توقيعه في عمان، بتاريخ اتفاق سياحي بين المملك (4

 :على الموقع اإللكتروني
 www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx  8/5/2018اخر زيارة للموقع بتاريخ. 

http://www.almeezan.qa/
http://www.almeezan.qa/
http://www.almeezan.qa/
http://www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx
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الفلكلور والحرف والصناعات في المعارض والمهرجانات وتبادل إقامة أسبوع سياحي لعرض المنتج السياحي و 
التقليدية وفي مجال التشريعات واألنظمة السياحية يشجع الجانبان تبادل التشريعات واألنظمة المتعلقة باألنشطة 

 . (1)من المذكرةالسياحية والفندقية بمختلف مكوناتها ونوعياتها وتصنيفها المعمول به في البلدين 
تدعيما  1999مع المملكة االردنية الهاشمية عام أيضا عقدت اتفاقية تعاون سياحي  نهاإاما اليمن ف 

السياحة في التقارب بين الشعوب ورغبة في تعزيز  ؤديهالبلدين وارساء النهج الذه ت للروابط الوثيقة بين
مجال التخطيط ويشجع الجانبان تبادل الخبرات في عالقات االخوة والتعاون بين البلدين في مجال السياحة 

وتهيئة المناطق السياحية والدراسات والمسوحات وكذلك في مجال التنمية السياحية بالمناطق الصحراوية واتخاذ 
 .(2) السبل الكفيلة لتطويرها مع الحفاظ على مقوماتها وطابعها البيئي واالجتماعي

عقدت اليمن برنامج تنفيذه للتعاون السياحي مع المملكة االردنية الهاشمية استنادا الى اتفاقية التعاون  و
ونظم هذا البرنامج اوجه التعاون في عدة  2005في عام  2007-2005لألعوام  1999السياحي لعام 

ل المعلومات بخصوص مجاالت اهمها مجال التشريعات واالنظمة السياحية ونصت المذكرة على انه تباد
 .(3)التشريعات واالنظمة السياحية المعمول بها والتي تنظم اعمال القطاع السياحي في كال البلدين

في مجال السياحة منها اتفاق مع الجمهورية التركية موقع في عام  ةعقد العراق اتفاقيات ثنائية عدوكذلك 
( منه )... فإن 1، وقد جاء في المادة )1967وقد تمت المصادقة عليه من قبل العراق في عام 1966

الحكومتين تعيران أهمية خاصة للتخفيف من شكليات السفر والى التعاون في مجال المواصالت والنقل 
والدعاية السياحية الجماعية باإلضافة الى توحيد االنظمة المتعلقة بالسياحة وبالمؤسسات والمنشآت السياحية 

 الخبرات المكتسبة في علم السياحة.(. وكذلك تبادل المعلومات بخصوص
ن هذا االتفاق قد اهتم بالسياحة والمنشآت السياحية من خالل توحيد األنظمة المتعلقة بها وتبادل إوبذلك ف

 الخبرات سواء كانت هذه الخبرات تتعلق باألمور الفنية واإلدارية ام تتعلق بأمن المنشآت السياحية.
بين الجمهورية العراقية و ايران في ي بعنوان اتفاق التعاون السياحي ون سياحوكذلك عقد العراق اتفاقية تعا

إذ تعهد الطرفان باتخاذ جميع التدابير الممكنة من اجل تشجيع الحركة السياحية بين البلدين 1977طهران 

                                                           

برنامج تنفيذه للتعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية لألعوام  (1
 :.متاحة على الموقع االلكتروني13/1/2005، الموقع في عمان ، بتاريخ 2005-2007

 www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx 8/5/2018ر زيارة للموقع بتاريخ اخ. 
اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة في صنعاء، بتاريخ  (2

 :.متاحة على الموقع االلكتروني23/6/1999
www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx   8/5/2018اخر زيارة للموقع بتاريخ. 

 -2005برنامج تنفيذه للتعاون السياحي بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليمنية، لألعوام  ( 3
 :متاحة على الموقع االلكتروني.23/6/1999،الذه وقع في صنعاء بتاريخ2007

 www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx   8/5/2018اخر زيارة للموقع بتاريخ. 

http://www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx
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ان يراعى وتسهيل إجراءات الزيارات السياحية للتخفيف من شكليات السفر ومنح السمات لسياح البلدين على 
 .(1)في ذلك القوانين واألنظمة المعمول بها في كل من البلدين

ن هذه االتفاقية قد نصت على تشجيع الحركة السياحية وتسهيل إجراءات السياح على ان يراعى أنالحظ 
وما القوانين واألنظمة وبذلك فإنها تؤكد على ضرورة االلتزام بالقوانين السياحية وقوانين المنشآت السياحية 

 تتضمنه من التزامات لحماية السياحة والمنشآت السياحية.
وقد جاء في االتفاقية  1980عقد العراق اتفاقية تعاون سياحي مع الجمهورية الفرنسية في باريس عام  و

 ن البلدين في المجاالت التالية:)يبذل الطرفان الجهد لتشجيع تبادل المعلومات والخبراء بي
سكن السياحي والتخطيط اإلقليمي، والنقل والمواصالت ألغراض السياحة والتعليم المنشآت السياحية وال

المتخصص، ويشجعان بصورة عامة كل أشكال التعاون التقني المتعلق بالسياحة التي يرى الطرفان المتعاقدان 
 . (2)فائدتهما( 

السياحية والسكن السياحي والنقل وبذلك يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات وكذلك الخبرات المتعلقة بالمنشآت 
ولمواصالت سواء كانت معلومات فنية او إدارية او امنية للحفاظ على المنشآت السياحية مما يكشف مدى 

 رغبة البلدين في حماية وتطوير المنشآت السياحية انطالقا من وعيهما بأهمية المنشآت السياحية.
وقد نصت  3/3/1980ة األردنية الهاشمية الموقعة بتاريخ عقد العراق اتفاقية سياحية مع حكومة المملك و

تبادل الخبرات والمعلومات المتوفرة في القطرين في مجاالت التخطيط ( على 3في المادة الثانية فقرة )االتفاقية 
 . (3)والتسويق السياحي والصناعة الفندقية والتدريب المهني والترويج والدورات السياحية وغيرها

 االتفاقية اهتمت بتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التخطيط والتسويق السياحي والصناعة الفندقيةفهذه 
 .(4)أه انها اهتمت بالفنادق التي تعد صنف من أصناف المنشآت السياحية في التشريع العراقي 
 103الهند رقم السياحة بين الحكومة العراقية وحكومة جمهورية ان هناك بروتوكول تعاون في مجال  و
 تيةة الهند على دراسة االمور ا فقد نص البروتوكول في المادة الرابعة على انه توافق حكوم 1986لسنة 

 بطلب من الحكومة العراقية:
تدريب الموظفين العراقيين في مجالي الفنادق والمنشآت السياحية االخرى والتفتيش لفترات محددة في  -1
 الهند.

                                                           

( قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة االمبراطورية االيرانية ، الموقعة في طهران 1
 .1730، ص 5/12/1977بتاريخ  2624ة رقم ، منشور في جريدة الوقائع العراقي 1977لسنة  147، رقم  1977/ 9/7
( قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 2

 .1106، ص 28/7/1980بتاريخ  2786، منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 1980، لسنة 117، رقم 29/4/1980
نون تصديق اتفاقية سياحية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة االردنية الهاشمية الموقع في بغداد، بتاريخ ( قا3
 .722، ص 12/5/1980، بتاريخ 2773، منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم العدد 1980، لسنة 72، رقم3/3/1980
 العراقي./ها( من قانون المنشآت السياحية 1( المادة ) 4
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فصلة تتضمن الشروط وصحائف االعمال بشأن ارسال الخبراء والمهندسين والفنيين توفير معلومات م -2
الهنود للقيام بأعمال صيانة وتشغيل الفنادق والمجمعات السياحية في العراق في مجاالت الميكانيك والكهرباء 

 والتكييف.
نصت المادة الثانية من البروتوكول على انه يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات والزيارات بين  و

 . (1)الموظفين، للدراسة واالطالع على الفنادق والمصايف السياحية وتنظيم النقل السياحي
انة من اجل تقديم من هذه المادة نالحظ االهتمام الواسع بالمنشآت السياحية في مجال التشغيل والصيو 

 أفضل الخدمات للسائح وصيانة المنشآت السياحية.
ونالحظ ان اغلب االتفاقيات التي عقدها العراق قد تضمنت التعاون المشترك في مجال السياحة وتبادل  

قامة المعارض والفعاليات المشتركة، وكل هذه األمور  السياح وتبادل الزيارات للصحفيين والموظفين والخبراء وا 
تتطلب ان تكون هناك منشآت سياحية سليمة محمية متطورة لتنقل صورة جيدة عن حال السياحة و المنشآت 
السياحية في العراق لذا يجب إعطاء أهمية اكبر لحماية المنشآت السياحية وعقد االتفاقيات في هذا الجانب 

نية وضرورة التعاون من اجل توفير الن هناك الكثير من المشاكل الوطنية منها ما هو يتعلق بالمشاكل األم
االمن وكذلك تنشيط االستثمار في المجال السياحي مما تحتاج اليه هذه المشاكل من تعاون دولي لحلها ليبرز 

 دور المنظمات والهيئات الدولية في هذا المجال.
 الفرع الثاني

 األساس القانوني في التشريعات الداخلية
ني لحماية المنشآت السياحية في ظل القوانين الداخلية فانه البد من بحث من اجل اإلحاطة باألساس القانو 

القانون األعلى في الدولة وتسمو نصوصه على القوانين األخرى، وكذلك  وصفهالدستوره للحماية بالجانب 
بحث القوانين العادية واساس حمايتها للمنشآت السياحية ونتناول أيضا التشريعات الفرعية بما تتضمنه من 

 -األنظمة والتعليمات الصادرة عن اإلدارة ويكون ذلك في ثالث نقاط: 
 الحماية الدستورية:  -أولا 

إلزامًا قطعيًا مستقبال بقواعد وأصول موضوعية مجردة في اإلجراءات  عادهلمشرع الالدستور يلزم اان 
الجنائية العامة والخاصة التي يتم بمقتضاها مباشرة الدولة لحقها الدستوره في التجريم والعقاب وحماية حقوق 

، فقد جرت العادة  (2)نونية للدولة واألفرادكل من الدولة والمتهم والمجنى عليه وحماية المصالح الدستورية والقا
في كتابة الدساتير انها تخص األمور السياسية العامة مثل فصل السلطات وتعيين حدود كل منها وحقوق الفرد 

                                                           

قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية العراقية حكومة جمهورية الهند الموقع في نيودلهي ( 1
،  29/12/1986تاريخ العدد  3130منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم العدد 1986لسنة  103، رقم 25/10/1986بتاريخ 
 .794ص 
 :، منشور على الموقع االلكتروني2مراد ، األسس الجديدة للقانون الجنائي الدستوره ، ص( د عبد الفتاح 2
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/247775.aspx 30/7/2018اخر زيارة للموقع  .تاريخ. 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/247775.aspx%20.تاريخ
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والمجتمع بشكل عام ولكنها ال تتطرق بشكل خاص لألنشطة العامة والثقافية ومنها السياحة وان اغفال دساتير 
للسياحة ومتطلبات ابرازها ودعمها دستوريًا كان سبب عدم تبلور هذا النشاط اإلنساني مثل  العالم عبر العصور

وعليه فان الدستور عندما يهتم بمبادئ التجريم والعقاب وكفالة حقوق  ،(1)كافة العلوم الحضارية والتكنولوجية
واالفراد ومنها السياحة وما تشمل من  االفراد في االجراءات الجزائية فانه يهتم بحماية المصالح المختلفة للدولة

( 26مفاهيم ، فالدستور العراقي وان لم يشر صراحة الى المنشآت السياحية لكنه يفهم من خالل نص المادة )
 .(2)التي نصت على )تكفل الدولة تشجيع االستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون(

وهذه المادة تكفل حماية وتشجيع االستثمار في جميع المجاالت االقتصادية وبذلك فهي تشمل ضمنا     
 المنشآت السياحية.

( )تكفل الدولة حرية النشاط 28النافذ في المادة ) 2004أما المشرع القطره فقد أورد في دستوره لسنة    
متوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية االقتصاده على أساس العدالة االجتماعية والتعاون ال

االقتصادية واالجتماعية، وزيادة االنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل 
 لهم، وفًقا ألحكام القانون(.

ة اإلنتاجية ( )األنشطة االقتصادي28فقد نص في المادة ) 2014اما دستور جمهورية مصر العربية لعام 
والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية لالقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير 

وتولى الدولة  ،وتنظيم االستيرادالمناخ الجاذب لالستثمار، وتعمل على زيادة اإلنتاج، وتشجيع التصدير، 
متناهية الصغر في كافة المجاالت، وتعمل على تنظيم اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة و 

 القطاع غير الرسمي وتأهيله(.
لتزم الدولة بدعم النشاط السياحي، وتنمية مواردة، ( )ت41فقد نص في المادة) 2015اما دستور اليمن لعام 

لى االستثمار من خالل إقامة البنى األساسية وتطوير المناطق والمواقع السياحية، وتشجيع الطاع الخاص ع
 في هذا المجال(.

( على انه ) العمل عنصر من العناصر األساسية 34فقد نص في المادة ) 2012اما الدستور الليبي لعام 
 .للحياة االقتصادية، وهو مشمول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين ولكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل(

                                                           

، 2007دار النشر واالستشارات القانونية، انكلترا،  TCPH LTd، الناشر شركة 1، افاق السياحة، ط( عبد الصاحب الشاكره1
 .85ص 
( على انه ): لألموال العامة حرمة وحمايتها واجب 11في المادة ) 1963( كما نص الدستور العراقي المؤقت الملغي لسنة 2

( من الدستور العراقي المؤقت الملغي لسنة  11وطن(. وكذلك المادة )على كل مواطن باعتبارها مصدرًا لرفاهية الشعب وقوة ال
نصت على )لألموال العامة حرمة وحمايتها واجب علال كل مواطن باعتبارها مصدرا لرفاهية الشعب وقوة الوطن.(.  1964

تها واجب(.، كما نص نصت على )لألموال العامة حرمة وحماي 1968( من الستور العراقي الملغي لسنة 16وكذلك المادة )
( على انه )لألموال العامة ولممتلكات القطاع العام، حرمة خاصة، على 15في المادة ) 1970الستور العراقي الملغي لسنة 

الدولة وجميع أفراد الشعب صيانتها والسهر على أمنها وحمايتها. وكل تخريب فيها، أو عدوان عليها يعتبر تخريبًا في كيان 
 ًا عليه(.المجتمع وعدوان
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 تقدم ذكرها االتي: الدستورية المنستنتج من خالل النصوص 
وهذا امر طبيعي الن  ماعدا اليمن، ان الدساتير لم تشير بشكل صريح لحماية المنشآت السياحية، -1

الدساتير تأتي بنصوص عامة وال تعالج المسائل بشكل تفصيلي ويترك المشرع الدستوره مسألة تنظيم 
 وحماية المنشآت االقتصادية ومنها السياحية للقوانين العادية والتعليمات التي تصدر بموجبها.

نشآت السياحية الن األخيرة تمثل مورد ان توفير الحماية للموارد االقتصادية يشمل بشكل ال شك فيه الم -2
 اقتصاده ال يستهان فيه ألغلب الدول.

 -الحماية في التشريعات العادية:  -ثانياا 
يقصد بهذه الحماية وجود نصوص في القوانين العادية تحمي المنشآت السياحية من خالل تجريم بعض 

 ئم.األفعال التي تعد جرائم والنص على عقوبات لمرتكبي هذه الجرا
ونالحظ ان الدول المقارنة لديها تشريعات تتعلق بالسياحة بصورة عامة وبعضها يتعلق بالمنشآت السياحية 
وهذه التشريعات تتضمن نصوص لحماية المنشآت السياحية، فالمشرع المصره قد شرع قانونًا خاصًا بالمنشآت 

السياحية فنظمها من جميع الجوانب فقد  ألهمية المنشآت 1973( لسنة 1الفندقية والسياحية وهو قانون رقم)
( وال تكتسب المنشآت هذه الصفة إال بصدور قرار من وزير 1حدد المقصود بالمنشآت السياحية في المادة )

السياحة واشترط القانون ألنشاء او إقامة المنشآت السياحية او استغاللها او ادارتها وجود ترخيص من وزارة 
ولكن الترخيص اإلداره يعتبر و المشرع المصره لم يحدد المقصود بالترخيص  السياحة طبقا لشروط معينة

عمال قانونيا يصدر من قبل اإلدارة في شكل قرار اداره فقد تم تعريفه بانه وسيله من وسائل تدخل الدولة في 
ما من ممارسة النشاط للوقاية مما قد ينشا عنه ضرر وذلك بتمكين الجهات اإلدارية بفرض ما تراه مالئ

االحتياطات التي من شانها منع هذا الضرر او رفض االذن بممارسة النشاط اذا كان ال يكفي للوقاية منه 
ويعد الترخيص وسيلة ، (1)اتخاذ االحتياطات المذكورة او كان غير مستوفي الشروط التي حددها المشرع سلفا 

لحماية المنشآت السياحية ألنه يسمح للوزارة بالتدخل في عمل المنشآت السياحية بحدود التأكد من توافر شروط 
 معينة مما يضمن امن المنشآت السياحية وامن السائح. 

مة السياحية اما المشرع الليبي فانه قد نظم حماية المنشآت السياحية التي أطلق عليها تسمية المحال العا
في قانون السياحة الليبي الذه حمى المنشآت السياحية من جوانب عديدة، فقد اشترط للحصول على ترخيص 
انشاء هذه المحال العامة السياحية صدور إذن من اللجنة الشعبية للسياحة كما نظم تصنيف هذه المنشآت او 

ار بالمنشآت السياحية وكذلك تناول جريمة استعمال كما انه قد عاقب جريمة االضر ،( 2)المحال العامة السياحية
 . ( 3)المحال العامة السياحية ألغراض غير السياحة

                                                           

كلية ‘( مصطفى علي حميد العامره، االختصاصات الضبطية لهيئة السياحة في العراق دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستير 1
 .35، ص 2017الحقوق جامعة النهرين ،

 ( من هذه الرسالة.15( ينظر الصفحة )2
 ( سنتناول ذلك في الفصل الثاني من هذه الرسالة.3
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ة فقد أصدر المشرع قانون دالمنشآت السياحية في قوانين ع نه ايضا نظم حمايةإاما المشرع العراقي ف
المسؤولين عن ادارتها  السياحية منتثمار في المنشآت ة واشترط لالسالسياحية الذه نظم فيه امور عد المنشآت

فإن وبذلك ، (1)الحصول على اجازة تصدرها لهم المصلحة وتمنح هذه االجازة بعد توافر شروط معينه فيهم
المشرع اشترط الحصول على االجازة من اجل استثمار المنشآت السياحية للتأكد من توافر شروط معينة تضمن 

كما ان المشرع  احية وحماية السياح وتقديم أفضل الخدمات لهم حسن العمل وتحقيق امن المنشآت السي
الذه  1996لسنة 14السياحة رقم  أةة في قوانين اخرى منها قانون هيالعراقي قد حمى المنشآت السياحي

كما جاء في هذا ، (2)تأسست بموجبة هيئة السياحة تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق
لمسؤولية القطاعية عن النشاط السياحي في القطر ا)نظرا لضرورة وجود هيئة مركزية واحدة تتولى  بانهالقانون 

ومن اجل تطوير الخدمات والمرافق السياحية وتوجيه النشاط السياحي وفق السياسة العامة للدولة وقواعد 
 االخالق السائدة في المجتمع وخطة التنمية 

مواطنين في هذا المجال الترفيهي، وتامين ظروف وامكانيات أفضل ومن اجل تقديم خدمات أفضل لل
وكذلك  ،(3)رية والحضارية التي يزخر بها قطرنا العريق، فقد شرع هذا القانون(الجتذاب السياح الى المواقع االث

فقد جرم هذا القانون افعال عديدة اعتبرها من االفعال االرهابية 2005لسنة  13قانون مكافحة االرهاب رقم 
بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتالف او اضرار عن عمد مباني او امالك عامة او  )العلمومنها 

لقطاع الخاص او المرافق العامة واالماكن مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة وا
العامة المعدة لالستخدام العام او االجتماعات العامة الرتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتالل او 
االستيالء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة االمن 

عال تعد جرائم ارهابية تقع على مباني او امالك عامة والقطاع الخاص او وهذا النص جرم اف ،(4)واالستقرار(
المرافق العامة واالماكن المعدة لالستخدام العام وهذه االماكن التي ذكرها المشرع تشمل ضمنا المنشآت 

 السياحية ألنها من االماكن المعدة لالستخدام العام.
قد نص على انه شرع من اجل تشجيع االستثمار  2017( لسنة 76كما ان قانون اقامة االجانب رقم )

 .(5)والسياحة وتسهيل الحصول على سمة الدخول لألجانب إقامتهم
 
 

                                                           

 من قانون المنشآت السياحية العراقي. (3فقره) ( 2( المادة )1
التي نصت على انه )تؤسس بموجب هذا القانون، هيئة  1996لسنة  14( فقرة ) أواًل( من قانون هيئة السياحة رقم 1( المادة) 2

 تتولى ادارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق تسمى )هيئة السياحة(.
 .1996لسنة  14اقي رقم ن هيئة السياحة العر ( األسباب الموجبة لقانو 3
 .2005لسنة  13( من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 2( المادة )2( فقرة )4
 .23/10/2017بتاريخ 4466( االسباب الموجبة لقانون اقامة االجانب منشور في جريدة الوقائع العراقية في بالعدد 5
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 الفرعية:  التشريعات -ثالثاا 
ان حماية المنشآت السياحية من قبل الحكومات يكون من خالل القرارات التي تصدرها االدارة لتحمي 
بموجبها المنشآت السياحية من خالل فرض جزاءات على المخالفين لهذه االنظمة والتعليمات صادرة بموجب 

 المنشآت السياحية. قرارات ادارية دون اللجوء الى القضاء وهذه القرارات يمكن عَدها أساس لحماية
بشأن الئحة نظام جائزة رئيس الجمهورية للتميز  2008لسنة  29ففي اليمن هناك قرار وزير السياحة رقم 

السياحي ويهدف هذا النظام الى تحسين مستوى عناصر الجذب السياحي بمختلف انواعه وخلق روح المنافسة 
اكز المدن الرئيسية على تحسين مستوى الخدمات وتشجيع اصحاب المنشآت السياحية العاملة خارج اطار مر 

  .(1)التي يقدمونها للسياح
وان من الشروط والمعايير لمنح الجائزة للمنشآت السياحية النظافة العامة للمنشآت السياحية وتوفر ترخيص 

روط والقواعد مزاولة المهنة السياحية وبطاقة عضوية من الكيان المهني الذه ينتمي اليه وان تكون ملتزمة بالش
الصحية المفروضة من الجهات المختصة وااللتزام بأخالقيات العمل السياحي والتعامل الالئق مع الزبائن وعدم 

 . (2)وجود اية شكاوى حولها
 2012( لسنة 6أما المشرع القطره فقد أصدر العديد من القرارات التي رافقت اصدار قانون السياحة رقم )

أكد على اهمية حماية المنشآت السياحية واالهتمام باليات  2014( لسنة 36قم )، فقد صدر قرار اميره ر 
اإلشراف والرقابة على  -3( منه على ان من صالحية الهيئة هي )4ترخيصها وانشائها ونص في المادة )

ط المواقع السياحية والفنادق ومكاتب السياحة، وغيرها من المنشآت السياحية، والمرافق المتصلة بالنشا
 السياحي، والمواقع والمرافق المتصلة بنشاط إقامة المعارض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تراخيص وتصنيف المنشآت الفندقية والسياحية واألنشطة التي تمارس بداخلها، ومكاتب  إصدار-4
قامة وتنظيم  السياحة، والخدمات السياحية، والنقل السياحي، واألندية السياحية، والمرشدين السياحيين، وا 

ن السياحية، ومنظمي المعارض، والفعاليات والمهرجانات السياحية، واألنشطة السياحية األخرى، ومزاولي المه
 .(3)المهرجانات والفعاليات السياحية والمعارض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.( 

أما في مصر فان وزارة السياحة اصدرت العديد من االجراءات وباألخص ما يتعلق منها في مجال 
منشآت السياحة وما  اجراءات حماية المنشآت السياحية في مجال الصفة الضبطية لموظفي الدولة بخصوص

بخصوص ترخيص  2014( لسنة  979ر وزير السياحة المصره قراره المرقم )من اعمال فقد اصد يتبعها
عمل المنشآت السياحية وذكر مبررات هذا القرار هي )ضرب البيروقراطية وحث المواطنين على التوجه للدولة 

 ما تدعو اليه المبادرة المصرية... وذلك بجواز قبوللحل مشكالتهم وتعظيم االستثمارات ورفع الروح المعنوية و 

                                                           

 بشأن الئحة نظام جائزة رئيس الجمهورية للتميز السياحي. 2008لسنة  29قرار وزير السياحة رقم ( من 3( المادة )1
بشأن الئحة نظام جائزة رئيس الجمهورية للتميز  2008لسنة  29من قرار وزير السياحة رقم (  5( فقرة )ب ( من المادة ) 2

 السياحي.
 .2014( 36من قرار تنظيم الهيئة العامة للسياحة القطره رقم ) 4و 3( فقرة 4( المادة ) 3
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 .(1)الترخيص على ان تشغل المنشاة السياحية جزئيًا( 
اما المشرع العراقي فقد أصدر عدة تعليمات اكدت على حماية المنشآت السياحية من قبل الدولة منها  

د ما يتضمنه طلب منح االجازة من الذه حد 1969( لسنة 1تعليمات في كيفية ادارة المنشآت السياحية رقم )
 ، (2)ليًا(من اجل انشاء منشأة سياحية اقبل مصلحة المصايف والسياحة العامة ) المؤسسة العامة للسياحة ح

والشروط الواجب توافرها في المسؤول عن إدارة المنشأة السياحية ، وكذلك اسس تصنيف المنشآت والمرافق 
( الشروط الواجب توافرها في 1فقد حدد في المادة ) 1990( لسنة 1رقم ) السياحية والشروط الخاصة بتشغيلها

المنشآت السياحية من اجل السماح بتشغيلها منها ما يتعلق بشرط النظافة العامة والشروط الصحية في خزن 
 المواد الغذائية والمشروبات في مخازن مبردة واجراء الفحص الطبي على العاملين في المنشأة السياحية.

 ان االساس القانوني الذه ورد ذكره في التشريعات الداخلية يكشف عن االتي:
استجابة التشريعات اللتزاماتها الدولية بخصوص االهتمام بالمنشآت السياحية والتي التزمت بها بموجب -1

 اتفاقيات دولية ثنائية او جماعية.
ة لحمايتها بدًء من مرحلة تأسيسها وانتهاًء ان اهتمام الدولة بالمنشآت السياحية وتوفير تشريعات كافي-2

بمزاولة نشاطها يعطي رسالة ايجابية للسائح بأن تنظيم تلك المنشآت يوفر له قضاء رحلته السياحية بشكل 
 امن.

 المطلب الثاني
 في جرائم المنشآت السياحية (3)المصالح المحمية

من النصوص القانونية التي تجرم االفعال هو تحقيق مصلحة عامة للمجتمع وذلك  ان الهدف الرئيس
بالحفاظ على حياة الناس وممتلكاتهم واعراضهم وتحقيق العدل وتقليل عدد الجرائم، وبعد تزايد تدخل الدولة في 

التنمية  مختلف القطاعات واصبحت الدولة تتدخل في النشاط االقتصاده فأصبح من وظيفة الدولة تحقيق
االقتصادية فأصدرت الدولة تشريعات تتعلق بالنشاط االقتصاده لألفراد وتوجيه االستثمارات في مختلف 
المجاالت من ضمنها النشاط السياحي فيسعى المشرع الى تنظيمه من جميع النواحي لتزايد أهمية السياحة فال 

السائح ومن ضمن ذلك حماية المنشآت بد من العمل على توفير عناصر الجذب السياحي وتامين وحماية 
السياحية من الجرائم التي تقع عليها وان هذه الحماية تحقق مصالح عامة للمجتمع ومصالح خاصة للمنشآت 

                                                           

 .19، ص 2014ديسمبر سنة  6في  275( القرار منشور في الوقائع المصرية العدد 1
 العراقي.1969( لسنة 1من تعليمات كيفية إدارة المنشآت السياحية رقم ) (2)( الفقرة  2
على الوسيلة التي ( تعرف المصلحة ) بأنها العالقة بين شخص ومال( أو هي ) الحكم التقييمي الذه يسبغه صاحب الحاجة 3

تكفل اشباعها بصورة مشروعة( .ينظر د. حسنين ابراهيم صالح عبيد ، فكرة المصلحة في قانون العقوبات ، بحث منشور في 
 240،ص  1974المجلة الجنائية القومية ، الصادرة عن المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ، القاهرة ، العدد الثاني، 

ر على أنها )الحكم الذه يخلعه صاحب الحاجة على الوسيلة التي تشبع حاجته( د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي . ، ويعرفها آخ
 . 127، ص  1976، مصر ،القاهرة ، ،القاعدة الجنائية ، دراسة تحليلية لها على ضوء الفقه الجنائي ، دار النهضة العربية 
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السياحية، لذا فسنتناول هذا الموضوع من خالل فرعين األول نخصصه المصالح العامة والثاني نركز فيه على 
 المصالح الخاصة .

 الفرع الول
 مصالح العامةال

ان قانون العقوبات ال يقصد حماية المصالح الفردية فحسب بل هدفه الرئيسي حماية مصالح عليا تهم 
المجتمع ككل وتعد أكثر اهمية من تلك التي تخص االفراد الن المصالح العامة اذا لحقها ضرر يكون جسيمًا 

المنشآت السياحية تحقق مصالح عامة للمجتمع نابعة وان حماية  ،( 1)او ممتلكاتهم واثره اكبر على حياة االفراد
من اهمية المنشآت السياحية ذاتها ودورها في المجاالت المختلفة باعتبار أن السياحة من أكبر الموارد 
االقتصادية التي تعتمد عليها بعض الدول التي تمتلك مقومات وعناصر جذب سياحية من اهمها المنشآت 

 ح العامة لحماية المنشآت السياحية هي:السياحية ومن اهم المصال

  المصالح القتصادية:  -أولا 
خلة حيث كل عنصر فيها تتمثل المصالح االقتصادية في المنشآت السياحية انطالقًا من كونها صناعة متدا

 منتج مستقل فالبد من خلق منتوج سياحي متكامل ليشبع حاجات السياح فتعد المنشآت السياحية يقدم من
مكملة لبعضها البعض من حيث تعدد جهات االنتاج في هذا المجال من فنادق ومطاعم ومطار ونقل  
 .( 2)ورحلة

فالمنشآت السياحية تعد واجهة سياحية تحفز السياح لزيارتها فتعد عنصر من عناصر الجذب السياحي  
جنبًا الى جنب مع المناطق الطبيعية المحمية لذا يجب نشر الوعي الثقافي حول ضرورة حمايتها والحفاظ 

مكانا مرموقًا واهتمامًا عالميًا ، وان للسياحة دورًا هامًا في اقتصاديات الدول وتحتل  (3)عليها كمقصد سياحي
من جانب الحكومات والخبراء إذ ان الدول التي اخذت في تطوير وتنمية القطاع السياحي اصبحت تأخذ 
طريقها نحو التنمية االقتصادية وتحسين الهيكل االقتصاده وال تقتصر الفائدة التي تعود على االقتصاد القومي 

النفاق السياحي االستثماره يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي من النشاط السياحي الجاره بل ان ا
، فالسياحة تدعم األنشطة االقتصادية األخرى في ( 4)تغذه قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع وخدمات

                                                           

المضرة باإلدارة العامة في التشريع الجنائي المقارن، اطروحة دكتوراه، كلية ( شاوش رفيق، المصلحة المحمية في الجرائم 1
 .593، ص 2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بكسرة، 

 .13، ص2008، دار الراية، األردن، عمان، س 1( زيد منير عبوه، ادارة المنشآت السياحية والفندقية، ط 2
  3) Edna Mrnjavac- Branka Berc Rad- Nadia Pavia , Managament in Tourism  and 

Environment Protection   
  .25/3/2019، تاريخ اخر زيارة للموقع 1ص   ?https://www.google.com/urlبحث منشور على الموقع االلكتروني 

االقتصادية والثقافية واالجتماعية، بحث منشور في صحيفة الجزيرة، الطبعة االولى ( ياسين الكحلي، دور السياحة في التنمية  4
 ، على الموقع االلكتروني1، ص2001االقتصادية، سنة 

 www.al-jazirah.com30/7/2018زيارة بتاريخ  .اخر. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http%3A%2F%2Fwww.dgt.uns.ac.rs%2Fturizam%2Farhiva%2Fvol1_3.pdf&ved=2ahUKEwic4PfYgLfhAhXkMewKHeEPAHoQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw3-iL50tNj9Y1-9YkbqaOSv&fbclid=IwAR1h1Lycvxn1_YoQ4Sypk_JrEndUar6xG8hULq05ogYTtCtARclMZPGk_ro
http://www.al-jazirah.com.اخر/
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قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك من خالل زيادة الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية 
عات اليدوية والتقليدية وكذلك يزداد الطلب على منشآت النوم ومرافق الخدمات المختلفة فينشط وبالذات الصنا

 . (1)قطاع االنشاءات
ان للسياحة دور مهم في تحسين مركز ميزان المدفوعات بما تجلبه من عمالت اجنبية بطريقة سريعة  و

لبالد نتيجة بيع الخدمات السياحية والسلع لب مباشر لدخول العمالت األجنبية ومستمرة ومرنة فالسياحة سب
المرتبطة بها مقابل حصيلة وفيرة من العمالت األجنبية، كما ان السياحة سوق قابل للتوسع وخاصة النشاط 
القتصاده، من خالل ما يحققه من إيرادات سياحية عديدة تعود على المجتمع بفوائد ومنافع كثيرة بواسطة 

( ان IMFفتكشف البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي ) ،(2)لقطاع السياحياالستثمارات الموجهة الى ا
في المائة من  (8)السياحة الدولية هي األعلى تصديرًا في العالم، وتشكل الى جانب إيرادات األجرة الدولية 

 .(3)حصيلة الصادرات العالمية، فالسياحة هي المصدر الرئيسي لصرف العمالت األجنبية
وهذه االهمية االقتصادية للمنشآت السياحية تتأثر بما تمارسه معظم الحكومات من سيطرة تختلف حدتها 
من دولة إلى أخرى، وتتمثل هذه السيطرة في عدد من اإلجراءات والنظم التي تلزم هذه المنشآت بإتباعها منذ 

 .(4)نشأتها، وخالل مراحل تطورها، وربما عند توقفها 
السياحية دور كبير في تلبية جميع االحتياجات االجتماعية والنفسية لألفراد وتنمية  كما ان للمنشآت

 .(5)االقتصاد القومي من خالل جلب العمالت التي يصرفها السياح اثناء زيارتهم 
وكان للسياحة دور ال يستهان به بما توفره من عمالت صعبة خصوصًا في الدول النامية كمصر وتونس 

لبلد من استيراد السلع والخدمات وتسند العملة المحلية مما يؤده الى التقليل من التضخم والمغرب تمكن ا
 تكون وبذلك األجنبية العمالت من كبيرة مصادر دخول السياح استضافة عملية فيصاحب ،(6)وغالء المعيشة

 مراعاة يجب الصدد اهذ وفي المدفوعات ميزان الدولة فيه تدعم األجنبية العمالت لكسب مهما مصدرا السياحة

 بالعمالت ينفق وما جهة من للسياحة الوافدين السياح بواسطة األجنبية العمالت من العائد بين ما موازنة اجراء

 الفرق وحصيلة أخرى جهة من السياحية   المنشآت قبل من المستخدمة اإلنتاج مستلزمات استيراد على األجنبية
                                                           

، دار البركة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1هديل الحسن، مبادئ السياحة، ط -الحناوهريما  -انس بليل -( مروان أبو رحمة1
 .45، ص 2001

، ص 1998، الناشر عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 1( د. احمد الجالد، مدخل الى علم السياحة، ط 2
 .80و 79

3) GEOFFREY WALL ALISTER MATHIESON, tourism:change , impacts and opportunitis , 
prentice hall, first published , England , Y2006, P90. 

 . 245، ص  2016( د. زهير عبد اللطيف عابد، بحوث اعالمية ، دار اليازوره ، االردن ، عمان، 4
 .107، ص2012ألردن، عمان، ، الراية، ا1( زيد منير عبوه، االمن والسالمة في المنشآت السياحية والفندقية، ط5
رؤوف محمد علي االنصاره، السياحة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، بحث منشور الموقع االلكتروني د. ( 6

www.SUTUUR.COM 29/6/2018 زيارة اخر تاريخ. 

http://www.sutuur.com/
http://www.sutuur.com/
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 القومي الدخل زيادة في السياحة فتساهم ،(1)المدفوعات ميزان في السياحة ردو  تقرر التي هي واالنفاق العائد بين

 وهدايا وبضائع والشراب والطعام اإلقامة منها للسياح متعددة خدمات تقديم خالل من الزيادة هذه وتحدث االجمالي

 . (2)ومشروبات
 وهذا الخدمات قطاع الى تنتمي السياحة الن عمل فرص توفير في تساهم السياحية والمنشآت السياحة ان و

 على االعتماد من عالية بدرجه يمتاز السياحية المنشآت في للسياح المقدمة والخدمات السياحي النشاط ان يعني

 ضيق نطاق حدود في اال لالعم عنصر محل المكننة إحالل الصعوبة ومن العمل بعنصر المتمثلة البشرية الجهود

 االيده من كبيرة اعداد تتطلب و العمل كثيفة صناعة فالسياحة ، (3)السياحة في االلكتروني الحاسوب كاستخدام

 المال راس حجم على هذا ويعتمد السياحية األنشطة لمستوى  تبعاً  والنوعية الحجم حيث من تباينت وان العاملة

 .(4)عليه القائمة الخدمات وفي القطاع هذا في للعمل جديدة فرص ُيوجد الذه السياحة قطاع في المستثمر
 العمالة على  السياحية   التنمية تأثير مدى عن الدول بعض في  أجريت التي ساتالدرا من عدد نتائج ومن

 مثل المباشرة وغير المباشرة الوظيفية الفرص من العديد توفير على السياحي القطاع قدرة الدراسات تلك اكدت

 فتوفر اليدوية التقليدية المصوغات بيع ومحالت  الهدايا بيع محالت و السياحي النقل  وشركات والفنادق المطاعم

 السفر ومكاتب الفنادق قطاع في خاصة مباشرة خدمات الى السياح حاجة عن ناتجة جديدة عمل رصف السياحة

 توفر كما والتسلية والترويح األلعاب ومدن السياحية والمخيمات القرى و والمطاعم الرحالت ومنظمي السياحة

 كسائقي السياحي للعرض المكملة الخدمات في العامل اشتغال في تتمثل مباشرة غير بصورة جديدة عمل فرص

 حجم للسياحة العالمية  المنظمة وتقدر والشعبية والفلكلورية الحرفية الصناعات في والعاملين األجرة سيارات

 2002 عام احصائيات حسب وذلك مليون 250 نحو مباشرة غير او مباشرة صورةب السياحة تخلقها التي العمالة

 العاملين باقي اما  واالشراف العليا الوظائف في فقط عالية كفاءة الى جيحتا ال السياحية المنشآت في العمل وان

   . ( 5)المتوسطة الكفاءة ذوه من فهم
 سبيل في تطويرها على والعمل والدولي المحلي النقل قطاع في االستثمارات تشجيع على السياحة تعمل و    

  .(6)مائية او جوية او كانت برية وخارجياً  داخلياً  للسواح وحركة نقل تامين

                                                           

، اتحاد الناشرين العراقيين، العراق، 1العراق ودورها في التنمية واالعمار، ط( د. رؤوف محمد علي االنصاره، السياحة في 1
 .111، ص2013بغداد، 

 .16 ص ،2007 عمان، األردن، للطباعة، الراية دار السياحي، االقتصاد عبوه، منير زيد (2

 .112ابق، ص( د. رؤوف محمد علي االنصاره، السياحة في العراق ودورها في التنمية واالعمار، مصدر س3
( سلطان جاسم سلطان النصراوه، تأثير القطاع السياحي في النمو االقتصاده لدول مختارة مع إشارة خاصة للعراق، أطروحة 4

 .30، ص2015دكتوراه، جامعة كربالء، كلية اإلدارة واالقتصاد، 
 .30و29،ص 2008 عمان، الوراق، مؤسسة ،1ط السياحية، والمنتجعات القرى إدارة الحميره، عدنان موفق( 5
 .19ص ،2006  أربيل، العراق شير، اده دار ،1ط السياحية، المغريات دانيال، يوخنا بنيامين ( 6
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 وعقدت السياحة تنظم التي التشريعات فأصدرت االقتصاده الجانب من السياحة أهمية الدول أدركت وقد

 يةإيجاب من لها لما المجتمع تطور في بارزة أهمية السياحة )تحتل العراق ففي السياحة، مجال في للتعاون تفاقياتا
 من وتتهيأ العامة الخدمات يهف تنتعش الذه المجال فهي القومي الدخل ونمو االجتماعي التطور لتيأمس على

 القطر وحضارة ث بترا للتعريف فعالة وسيلة انها الى إضافة المواطنين لعموم والتسلية للراحة عصرية مرافق

 .(1)الخارج( من السياح وجذب العربي والوطن
 ان منهما )...إدراكا قبرص جمهورية وحكومة قطر دولة  بين لسياحي للتعاون تفاهم مذكرة في أيضا ورد  

 . (2)الدول( بين والتفاهم التعزيز وسائل من ووسيلة االقتصاد دعائم من أساسية دعامة تعد السياحة
 تلك خالل من تحصل ألنها الدولة في العامة الموازنة ايرادات من مهماً  ايراداً  تعد السياحية المنشآت ان و

 ،(3)الدولة عليها تحصل التي المبالغ ارتفعت كلما المنشآت تلك عدد ارتفع فكلما ورسوم ضرائب على المنشآت
 المفروضة الضرائب خالل من مباشرة عليها الحصول يتم التي الحكومية اإليرادات في تساهم السياحية فالمنشآت

 .(4)المغادرة ضرائب مثل السياح على المفروضة المباشرة غير والضرائب السياحية، العمالة من الدخل على
من عدة مصادر مختلفة ويمكن أن  مما تقدم يتضح لنا أن الوعاء الضريبي لإليرادات السياحة يتحقق
ن الغرض إعًد بحد ذاتِه عماًل تجاريًا إذ نضيف الى ذلك تأسيس الشركة السياحية أو المنشأة السياحية الذه ي

من هذا التأسيس هو االستغالل التجاره فيخضع كذلك الى ضريبة الدخل وفقًا للمادة الثانية من قانون ضريبة 
يع وشراء أسهم الشركة السياحية عماًل يخضع لضريبة الدخل باعتبار ان بيع الدخل و كذلك عَد القانون ب

 االسهم والسندات المالية في السوق المحلية يعد عماًل تجاريًا وفقا ألحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم
 . ( 5)1982 لسنة 113

 

                                                           

 .1977لسنة  49( االسباب الموجبة لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 1
 2المصادق عليها من قبل قطر بالمرسوم رقم برصتفاهم للتعاون السياحي بين  دولة قطر وحكومة جمهورية ق ( مقدمة مذكرة2

 .2012لسنة 
، زيد عبوده ،  66( د. محسن الخضيره، السياحة البيئية ، مجموعة النيل العربية ،مصر،  القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص 3

يبة الدخل العراقي ، وقد اشار قانون ضر 121، ص 2016إدارة المكاتب األمامية الفندقية، من دون دار نشر ، األردن، عمان ، 
( الى )دخل الفنادق من الدرجات الممتازة واألولى المقامة في بغداد عند إنشائها 13( فقرة )5في المادة ) 1982لسنة  113رقم 

أما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة اإلعفاء سبع سنوات  ،ت الخمس األولى من بدء استثمارهاوخالل السنوا
ليس لها عالقة باالستثمار كالمخازن  والتي بدء استثمارها. على أال يستفيد من هذا اإلعفاء المحالت التابعة للفنادق المذكورةمن 

 من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة. وقاعات العرض سواء كانت هذه المحالت مؤجرة
4 ) Tourist attraction 

 ،:  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tourist_attraction بحث منشور على الموقع االلكتروني
 .27/3/2019، تاريخ اخر زيارة للموقع 3ص 
 .   1982لسنة  113( من قانون ضريبة الدخل رقم 2( من المادة )3( الفقرة )5
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  والجتماعية: الثقافية المصالح -ثانياا 
 عام بشكل السياحة أهمية من نابعة واالجتماعية الثقافية الناحية من أهمية السياحية المنشآت لحماية ان

  المجتمع. لحياة والثقافية االجتماعية الجوانب من تأثير من لها وما خاص بشكل السياحية والمنشآت
 من تحتويه وما به المحيطة يئةالب بأهمية الشخص مدارك توسيع من المجتمع تنمية في السياحة أهمية تبرز

 تنمية في اثر سياحةفلل للسياح جذب نقاط يشكل مما احيةسي منشآت او بيئية او ريخيةتا او دينية مواقع

 للتواصل جسر وهي  وتطويرها المجتمعات بناء في األساس حجر تعد فالثقافة  الثقافية، الناحية من المجتمعات

 على المجتمع نافذة تمثل و كذلك للسياح بل فقط المجتمع دفراأل ليس وفعال متبادل بتأثير تتميز المجتمعات بين

 ان حتى ثقافتهم ومعرفة االخر على االنفتاح المحلي المجتمع أبناء يستطيع السياحة خالل فمن الخارجي العالم

 عاداتهم على لتعرفل باإلضافة السياح مع التواصل من للتمكن مختلفة لغات لتعلم ليصل يمتد قد األثر هذا

 . (1) مجتمعهم مع فاعلية اكثر ليصبحوا ثقافتهم تزداد ثم ومن تفكيرهم وطريقة وتقاليدهم
 والركود بطالةكال المشاكل من كثير على يقضي السياحية المنشآتو  للسياحة المستمر االزدهار ان و 

 المستوى تحسين الى يؤده مما المدن داخل السوق حركة وانتعاش المحلي االقتصاد تحريك  من االقتصاده

 بإقامة وذلك افضل بشكل السكان توزيع إعادة الى تؤده السياحة ان و ،(2)المجتمع طبقات من للكثير المعيشي

 بالجانب االهتمام تستلزم ليةالداخ السياحة ان كما الجديدة السياحية العمرانية المجتمعات في السياحية المنشآت

 كما الخضراء والمساحات المائية المسطحات انتشار خالل من البيئي التلوث على والقضاء للمجتمع الصحي

 الحدائق كإقامة قطالمنا وتجميل الطرق تبليط من السياحية المشاريع توفرها التي الخدمات من المجتمع يستفيد

 . (3)وغيرها السواح وانفاق الصحي الصرف ومشاريع االتصال خدمات تحسين وكذلك األطفال ومالعب
 بين المباشر االحتكاك نتيجة السياحية الدول في المجتمع افراد بين االجتماعي التطور الى تؤده فالسياحة

 .(4)والمحالت المطاعم في او وغيرها كالفنادق  اإلقامة أماكن في العاملين االفراد وبين السائحين
 يشكل والذه حساس قطاع إدارة على وقادرة مؤهلة مالكات وتخلق االفراد قدرات تنمي السياحية المنشآت ان و

 العامل دور نإف بأكملها الخدمية القطاعات في لالحا هو كما ،(5)الضيف نفسية في واألخير األول االنطباع

 سياحية خدمات توفير يمكن ال المهنية، الناحية من جيداً  تدريباً  مدربين موظفين بدون ألنه للغاية مهم  البشره

                                                           

تاريخ اخر زيارة  www.abouna.orgعوني ناصر قعوار، السياحة وتنمية المجتمع، مقال منشور على الموقع االلكتروني  1)
29/6/2018 . 
كلية  -( ناجحة هاده مهده، العوامل المؤثرة في السياحة الداخلية في العراق، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية في لبنان 2

 .28، ص 2012العلوم السياحية، 
 .104سياحة في العراق ودورها في التنمية واالعمار، مصدر سابق، ص( د. رؤوف محمد علي االنصاره، ال3
 .105د. رؤوف محمد علي االنصاره، السياحة في العراق ودورها في التنمية واالعمار، مصدر سابق، ص (4
 .107( زيد منير عبوه، مصدر سابق، ص5

http://www.abouna.org/
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 الذه المضيفة للدولة الذهنية الصورة بتحقيق سياسي هدف تحقيق على السياحي النشاط يعمل و ،(1)الجودة عالية

 .(2)فيها واالستقرار االمن توافر على يؤكد
 خدمات من للسياح تقدمه لما الدولة سمعة تنقل فهي السياسية الناحية من تأثير السياحية للمنشآت نإف وبذلك

 من مهماً  عنصراً  السياحية المنشآت كلتش ) العراقي التشريع في المعنى هذا ورد وقد للسائح تعطى التي واالهمية

 انها كما بلدال هذا عن السائح انطباعات عليها تنعكس التي الصادقة المرأة وهي السياحي االستقبال عناصر

 يضمن بقانون المنشآت هذه تنظيم وجب لذا القومي الدخل زيادة ثم منو  المنظورة غير الواردات ةزياد في االساس

 الذين االكفاء االشخاص اختيار وجب كما تنقالتهم خالل حاجاتهم وتامين حياالس الستقبال الالئقة االماكن راختيا

 بهذه ليقوموا واالجتماعية االقتصادية الحياة انعاش في لوطنيا الدور اهمية يدرك مهني بضمير يتحلون

 .(3)المهمة.(
 الفرع الثاني

 المصالح الخاصة
ان حماية المنشآت السياحية من الجرائم التي تقع عليها تحقق مصالح خاصة لألفراد، وهذه المصالح قد 

 االتي:تكون خاصة ألصحاب المنشآت او قد توفر مصالح للسائحين، ونبينها على 
 مصلحة اصحاب المنشآت السياحية:  -اولا 

الشك ان الدافع االساسي وراء انشاء المنشاة السياحية هو الحصول على الربح، وعلى ذلك فان حماية 
الدولة لهذه المنشآت السياحية التي يتم انشاءها من قبل االشخاص تحقق مصلحة اقتصادية ألصحاب 

ق من حماية ممتلكاتهم التي تتمثل بالمباني الخاصة بالمنشآت السياحية وما المنشآت السياحية انفسهم بما يتحق
يتحصل منها من ارباح والحفاظ على سمعة منشآتهم بانها امنه مما يجذب السياح اليها، وكذلك يحقق مصلحة 

البطالة اقتصادية خاصة للعاملين في المنشآت بما توفره هذه المنشآت من فرص عمل كثيرة مما يقلل من نسبة 
، وقد اهتم المشرع بتنظيم شؤون العاملين وادارة المنشآت السياحية فاصدر القوانين الخاصة بها لتنظيم كافة 
شؤونها وعقد االتفاقيات المتعلقة بالسياحة والتي تناولت العاملين في المنشآت السياحية ايضا فقد ورد في نص 

ي مجالي الفنادق والمنشآت السياحية  االخرى والتفتيش لفترات االتفاقية بين العراق والهند )تدريب الموظفين ف
، وهذا التدريب يؤده بالمنشاة الى حسن السير في اداء اعمالها ولهذا فان العاملين ومن قبلهم (4)محددة ...(

                                                           

1) Claudia Olimpia Mois, The Importance and the Role of Tourism in Universitatis Apulensis, 
economic and social life alba ،vol17 ،County ,Series Oeconomica، Annales a   page133. 

،  2012، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1( عباس رجاء الحربي، التسوق السياحي في المنشآت السياحية، ط2
 .22ص
 المنشآت السياحية العراقي.األسباب الموجبة لقانون ( 3
من قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية  1( المادة الرابعة /4

 .1986( لسنة 103الهندية رقم )
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االدارة اذا تدربت على ادارة تلك المنشآت السياحية فانه يساعد على كيفية استقطاب السائحين وبعدها من 
 الحصول على األرباح المرجوة .

ن الترخيص يصب أل ،ونتيجة لهذه االهمية نجد ان المشرع قد جرم انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص   
ن ذلك يجعل االدارة تتأكد من توافر شروط معينة تطلبها القانون لحة المنشآت السياحية واصحابها ألفي مص

احية من جميع جوانب عملها عن طريق تشريعات تصدرها تتعلق فالدولة تحرص على تنظيم المنشآت السي
من هذه الشروط ة على انشاء المنشآت السياحية بالمنشآت السياحية تضع فيها شروط شكلية وموضوعية سابق

حية االلتزام بهذا الشرط  نشاء المنشآت السياحية فعلى المنشآت السياالحصول على الترخيص من االدارة إل
ستتعرض للعقوبة ومن ثم سيؤده ذلك الى خسارتها ألنها انشات من اصحابها لغرض الحصول على نها إواال ف

الربح كما ان حماية المنشآت السياحية من جريمة االضرار التي تقع عليها ايضا يحقق مصلحة اقتصادية 
واء كانت االضرار من خاصة بالمنشآت السياحية تتمثل  بصيانة لها واحترام لمباني المنشآت من قبل االفراد س

 سائحين ام غيرهم.
نها تحقق عائدًا ماليًا كبيرًا لرجال االعمال إع النشاط السياحي فوالمنشآت السياحية كونها تمثل احد انوا  

ن وقوع الجرائم إم في مجاالته المختلفة، ومن ثم فواصحاب رؤوس االموال الذين يقومون استثمار امواله
ابية على المستوى المحلي او االقليمي او على المستوى الدولي سينعكس بالسلب على السياحية واالعمال االره

قطاع السياحة وذوه العالقة ومن بينهم رجال االعمال واصحاب رؤوس االموال الذين يتخوفون من االثار 
هم السياحية السلبية الناجمة عن هذه االحداث وتداعياتها المختلفة والتي تؤده الى تعرض اموالهم ومشروعات

، وعلى ذلك فلو انشات تلك المنشآت بدون ترخيص (1)لمخاطر جسيمة مما يدفعهم الى ترك هذا النشاط 
لحصل اصحابها على اموال وارباح خالفا لما اراده المشرع ولكن يلحق بهم ضرر كبير بعد ذلك عند اكتشاف 

لشخص الطبيعي وعقوبات أخرى تمس الجريمة وفرض العقوبات التي نصت عليها التشريعات والتي تمس با
 بالمنشأة السياحية ذاتها .وسنأتي الى بيانها في الفصل الثاني المبحث األول من هذه الرسالة.

 مصلحة السائح:  -ثانيا  
ن السائح عندما يحضر الى البالد يكون هدفه هو االستمتاع بقضاء وقته فيها في اشباع أمما الشك فيه 

فائدة على الدخل الوطني حضر من اجلها و في سبيل ذلك ينفق االموال التي تعود بالحاجاته وهواياته التي 
ن أه اخالل باألمن ووقوع الجرائم عليه يؤثر عليه مما يجعله ال يفكر في العودة للسياحة في هذه إللدولة ف
، هذا وتبقى صناعة الفنادق مرتبطة في الواقع بالسياحة بسبب اعتماد النشاط السياحي بشكل أساسي (2)الدولة 

                                                           

منشور في مجلة كلية  ( د. امل فاضل عبد خشان عنوز، االمن السياحي ومدى فاعليته للحد من الجريمة السياحية، بحث1
 72، ص 2015، 17الحقوق جامعة النهرين، العدد 

( سمير عثمان فهمي، االمن السياحي وأثره على الدخل القومي، المركز العربي للدراسات االمنية والتدريب، المملكة العربية 2
 .49، ص1992السعودية، الرياض،  
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على الفنادق، فالسائح عمومًا والسائح األجنبي على وجه الخصوص، يحتاج إلى اإلقامة في إحدى المنشآت أو 
 .(1)المؤسسات الفندقية أيًا كانت التسمية التي يطلقها عليها القانون

 مين المنشآت السياحية  يعني بالدرجة االولى توفير عنصر األمن والطمأنينة  لدى السائح ويعد منأتإن 
ن إالمقوم االساسي لجذب السائح إذ  الن توفير االمن يعد، ( 2)العناصر المهمة في تنشيط السياحة  

م السياحة الن السائح ال بد االخالل باألمن يجعل السائح يحجم عن السياحة، فاألمن هو الشرط األساسي لقيا
 .(3)ان يشعر بالرضا والطمأنينة وهذا يتحقق عند توفر االمن السياحي

ن هذه المنشآت أل ،عود بالنفع على السائح عند ارتياده الى هذه المنشآتتاذن حماية المنشآت السياحية 
االحتياجات التي يطلبها هي التي تقدم الخدمات للسائح من سكن ومأكل ومشرب ونقل فهي تقضي كافة 

السائح من دون أه عوائق وتوفير كل الظروف المالئمة التي تجعل اقامة السائح امنة وتوفير كل احتياجاته 
 الضرورية والترفيهية.

لذلك نجد ان المشرع قد تدخل  حتياللال مرخصة سيجعل السائح عرضة ان وجود منشآت سياحية غير و
 .( 4)لردع االنشاء بدون ترخيص منعًا لوقوع السائح ضحية لتلك المنشآت غير المرخصة

السائح الوصول إلى موطنه سالمًا معافى و يترتب على هذا ال يأتي السائح اال اذا حمى  ان من مصلحة و
 .(5)المشرع وسائل النقل الذه تساعده على قضاء رحلته

عد عرض المصلحة المحمية في الحماية الجزائية للمنشآت السياحية ان هذه المصلحة مزدوجة يتضح ب
 تتمثل:

التي تتوزع الى المصالح االقتصادية والمتمثلة بالحصول على موارد مالية للدولية بالمصلحة العامة -1
 اجتماعية.والحصول على رسوم وضرائب من تلك المنشآت كما تتمثل بانها منشآت ذات اهمية 

التي تنصرف ألهداف اصحاب المنشآت بالحصول على االرباح ومصلحة السائح الذه المصلحة الخاصة -2
 يرغب بقضاء وقته في منشاة سياحية امنة.

 
 

                                                           

والفندقية في لبنان والبالد العربية، الطبعة االولى، منشورات الحلبي الحقوقية، ( . فوزه عطوه، السياحة والتشريعات السياحية 1
 .44، ص2004لبنان، بيروت، 

 200( مدحت الشنواني، مصدر سابق، ص 2
 . 14، ص 2012( عبد الرحمن ال حامد العلكمي، االمن جوهر السياحة، الحلقة العلمية االمن السياحي، تونس، 3
 .244مصدر سابق، ص ( مصطفى يوسف كافي، 4
ياسر احمد بدر، حماية السائح في عقود السياحة االلكترونية، بحث مقدم للمؤتمر العلمي لكلية الحقوق جامعة طنطا،  د. ( 5

 :، منشور على الموقع االلكتروني17، ص  2016ابريل  27-26للفترة من 
. law.tanta.edu. eg /files  20/5/2019تاريخ اخر زيارة للموقع. 
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 الفصل الثاني 
 للمنشآت السياحيةالموضوعية بعض صور الحماية الجزائية 

الحماية  نظم في اغلب الدول ن المشرعإمن عدة نواحي ف المنشآت السياحيةنظرًا لألهمية التي تتمتع بها 
عالجت  لتي تمس المنشآت السياحية، إذن هذا الفصل سيكون مخصصا للجرائم اإالموضوعية لها، وعليه ف

 ن تقع على المنشآت السياحية وعدتها جرائم.أيمكن  مجموعة من األفعالالتشريعات المقارنة الخاصة بالسياحة 
من الجرائم لكننا سنتناول البعض منها واختيارنا لهذه الجرائم ناتج عن  كثيرالسياحية ل وتتعرض المنشآت

فقد تتعلق الجريمة بمخالفة شروط انشاء المنشآت السياحية، وقد ترتبط وألهميتها كثرة وقوعها في الحياة العملية 
لى مبحثين األول نتناول فيه بسير أنشطة المنشآت السياحية، وحتى نحيط بهذه الجرائم نقسم هذا الفصل ع

جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص، اما المبحث الثاني فيخصص للجرائم الماسة بسير أنشطة 
 المنشآت السياحية.

 المبحث األول
 جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص

يجب االلتزام بها عند انشاء  ن المشرع في الدول المقارنة قد نظم انشاء المنشآت السياحية وحدد شروطإ
 هذه المنشآت، ومن اهم هذه الشروط  الحصول على الترخيص من الجهات المختصة قبل انشاء هذه المنشآت

 ن فعلهم يكون جريمة. إلممارسة عملها واه مخالفة من االفراد ف
مفهوم الجريمة ولغرض عرض كل ما يتعلق بهذه الجريمة نقسم هذا المبحث على مطلبين األول نبحث فيه 

 . عقوبة الجريمةفيكرس لاما المطلب الثاني 
 المطلب األول
 مفهوم الجريمة

وكذلك بيان أركانها كأه وبيان صفتها توضيح معناها  جريمة واضحة نبين مفهومها من لكي تكون هذه ال 
 وسيتناول الفرع الثاني اركان الجريمة. صفتهاالجريمة و  تعريففي فرعين األول يخصص ل وذلك جريمة أخرى،

 الفرع األول
  صفتهاالجريمة وبيان  تعريف

 تي:لقانونية بالتتابع وعلى النحو ا ا صفتهاالجريمة و  تعريفرع سنتناول في هذا الف
ص في التشريعات المقارنة لكن  وردت جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيالجريمة:  تعريف -أولا 
 . لم تضع تعريفا لهذه الجريمة (1)التشريعاتهذه 

                                                           

الى انه )...ال يجوز  1973( لسنة 1( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم )2( فالمشرع المصره قد ذهب في المادة )1
لسنة  6( من قانون رقم 2اما المشرع القطره فقد نص في المادة ) .انشاء ...المنشآت الفندقية والسياحية ...اال بترخيص ...(

 =اما .بشأن تنظيم السياحة القطره )يحظر انشاء ...منشآت فندقية او سياحية ...دون الحصول على ترخيص ...( 2012
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مصطلح  تعملانه لم يس ومصطلح االجازة،  عملمصطلح الترخيص بل است عملان المشرع العراقي لم يست
االنشاء بل استخدم مصطلح االستثمار الذه هو توظيف النقود أله اجل في أه اصل او ملكية او ممتلكات 
او مشاركات يحتفظ بها للمحافظة على المال او تنميته سواء بأرباح دورية او بزيادات في قيمة األموال في 

 .(1)نهاية المدة او بمنافع غير مادية
يرتبط بمباشرة العمل والحصول على النفع الماده وهو يختلف عن االنشاء والجريمة  ستثماران مصطلح اال   

ن مصطلح االنشاء هو األكثر دقة الن تجريم الفعل يقع ا  ن لم يبدا العمل بالمشروع بعد، و تقع بمجرد االنشاء وا
 بمجرد االنشاء بدون ترخيص.

االستثمار الذه استخدمه ال يتطابق مع مصطلح ن مصطلح أل ،ويمكن انتقاد المشرع من هذه الناحية
مصطلح  عملتمن المشرع العراقي ألنها است أكثر توفيقاً  ،(2)االنشاء ويمكن اعتبار مواقف التشريعات المقارنة

االنشاء إذ يعد مجرد االنشاء هو جريمة اما االستثمار فيعني البدء بممارسة النشاط في المؤسسة وليس االنشاء 
 فقط.

فقه فهو أيضا لم يضع تعريفًا لجريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص وكذلك القضاء لم يذكر اما ال
 تعريفا لهذه الجريمة.

ويمكن تعريف جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص بانها إنشاء المنشآت السياحية دون الحصول 
 تحددها التشريعات.على الترخيص من الجهات المختصة ووفقًا للشروط التي 

 : صفة الجريمة -ثانياا 
جريمة  صفةلذلك سنتناول  القانونية التي تختلف فيها عن الجرائم األخرى من عدة نواحي صفتهالكل جريمة 

انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص من حيث جسامة عقوبتها كذلك بالنظر للسلوك المؤده للجريمة ومن 
 الحق المعتدى عليه. النتيجة الجرمية ومن حيثيث حيث الركن المعنوه ومن ح

 
 
 

                                                                                                                                                                                              

بشأن الالئحة  2006( لسنة 38( من قرار وزير السياحة رقم )9( فقرة )2المادة )في  المشرع اليمني فقد عرف الترخيص=
المنظمة ألعمال المنشآت الفندقية والسياحية على انه )الرخصة السياحية الممنوحة رسميا للمنشأة   الفندقية لمزاولة مهنة النشاط 

ة نظامية وااللتزامات المحددة في القانون والالئحة ...(. اما المشرع العراقي فقد نص في المادواإلجراءات الالسياحي وفقا للشروط 
( من قانون المنشآت السياحية العراقي على انه )...ال يجوز استثمار المنشآت السياحية من قبل المسؤولين عن 3( فقرة )2)

 ادارتها اال بعد حصولهم على إجازة ...(.
فة للنشر والتوزيع ، دار الثقا1ط‘ ( عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل، ضمانات االستثمار في الدول العربية دراسة قانونية مقارنة 1

 .18، ص2010عمان ، ‘ ،األردن 
 (.38هذه صفحة رقم ) من( 1قم )( ينظر الهامش 2
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 بالنظر الى جسامة عقوبتها: الجريمة  صفة (1
 .(1)تجنايات وجنح ومخالفا على م من حيث جسامة عقوبتها تنقسمن الجرائإ

)يعاقب كل من  :اما الجريمة محل البحث فنجد في قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره ينص على انه
من هذا القانون بالحبس مدة ال تتجاوز ستة اشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة  3،2خالف احكام المادتين 

 .(2)جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ...(
ن العقوبة على ارتكابها هي أل ،وبالرجوع الى قانون العقوبات المصره نجد ان هذه الجريمة تعد جنحة

 .(1)و احداهما الحبس والغرامة ا

                                                           

( من قانون العقوبات المصره فنصت على )الجنايات هي الجرائم 10فالمشرع المصره قد عرف الجنايات في المادة ) (1
( 11السجن.( وعرف الجنح في المادة ) -لسجن المشدد. ا -السجن المؤبد.  -اإلعدام.  -المعاقب عليها بالعقوبات ا تية: 

الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.(  -الحبس.  -على انها )الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات ا تية: 
مقدارها على مائة زيد أقصى ( بانها )المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي ال ي12وعرف المخالفات في المادة )

( من قانون العقوبات القطره على انها )هي الجرائم المعاقب 22اما المشرع القطره فقد عرف الجنايات في المادة ) ،جنيه.(
عليها باإلعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذه يزيد على ثالث سنوات. وال يجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم بها في الجنايات 

( بانها )هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس 23ثالث سنوات ما لم ينص القانون على خالف ذلك.( وعرف الجنح في المادة ) عن
لمدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف لاير، أو بالتشغيل االجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص 

( بانها )هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي ال تزيد على ألف 24المخالفات في المادة )القانون على خالف ذلك.( وعرف 
( وعرف 15ال.(،اما المشرع اليمني فقد قسم الجرائم من حيث جسامتها الى جرائم جسيمة وجرائم غير جسيمة في المادة )اري

مطلقا او بالقصاص بالنفس وبإبانة طرف او أطراف وكذلك كل ( )هي ما عوقب عليه بحد 16مادة )الجرائم الجسيمة في المادة 
( )هي التي 17سنوات.( وعرف الجرائم غير الجسيمة في المادة ) ثالثلى جريمة يعزر عليها باإلعدام او بالحبس مدة تزيد ع

شرع الليبي فقد عرف ، اما الم(ث سنوات او بالغرامة.تزيد على ثال يعاقب عليها أصل بالدية او بالرش او بالحبس مده ال
-السجن المؤبد. -اإلعدام. -( من قانون العقوبات بانها )هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات ا تية: 53الجنايات في المادة )

الحبس الذه تزيد مدته على شهر. -( بانها هي )الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات ا تية: 54السجن( وعرف الجنح في المادة )
( بانها) هي الجرائم المعاقب عليها 55امة التي يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.( وعرف المخالفات في المادة )الغر -

الغرامة التي ال يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.( اما  -على شهر.  الحبس الذه ال تزيد أقصى مدته-بالعقوبات ا تية: 
( من قانون العقوبات العراقي على انها هي )الجناية هي الجريمة 25ناية في المادة )قانون العقوبات العراقي فقد عرف الج
 السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة. –3السجن المؤبد.  – 2اإلعدام -1المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية:

الحبس الشديد او البسيط أكثر  -1قوبتين التاليتين:هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى الع( بانها )26وعرف الجنحة في المادة )
( بانها )هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى 27الغرامة( وعرف المخالفة في المادة ) -2من ثالثة أشهر إلى خمس سنوات 

ها على ثالثين الغرامة التي ال يزيد مقدار  -2الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثالثة أشهر.- 1العقوبتين التاليتين
 دينار(.

 ( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره.21( المادة )2
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هذه الجريمة بالقول )...يعاقب بالحبس قانون تنظيم السياحة على عقوبة  اما المشرع القطره فقد نص في
خالف  -1مدة ال تتجاوز سنة وبالغرامة التي ال تزيد عن مائة الف رياال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

جنحة  فان هذه الجريمة تعد (3)وبالرجوع الى قانون العقوبات القطره (2)من هذا القانون ...((  2)احكام المادة 
 الغرامة او احداهما . الن عقوبتها هي الحبس

اما في قانون المنشآت السياحية العراقي فقد نص على )...يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة دنانير و ال تزيد 
 ،(4)(نظمة او التعليمات الصادرة بموجبهو األخالف احكام هذا القانون ا -أ  -على مائة دينار كل من :

وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي نجد ان هذه الجريمة يمكن ان تكون جنحة ويمكن ان تكون مخالفة الن 
وقد عرف قانون العقوبات العراقي  (5)عقوبتها الغرامة التي ال تقل عن عشرة دنانير وال تزيد على مائة دينار

 الجنحة بانها هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين :
 الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثالث أشهر الى خمس سنوات.-1
الحبس البسيط لمدة -الغرامة. كما عرف المخالفة )هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين  -2

 الغرامة التي ال يزيد مقدارها على ثالثين دينارًا(. -2أربع وعشرين ساعة إلى ثالثة أشهر.
  من حيث السلوك: -2

نه النشاط الماده الخارجي المكون للجريمة، ومن ثم فال جريمة بدونه الن القانون أيعرف السلوك االجرامي ب
 .(6)ألخرى  ال يعاقب على مجرد النوايا والرغبات وهو يختلف من جريمة

                                                                                                                                                                                              

حيث نصت على انه )الجنح هي الجرائم المعاقب عليها  1937لسنة  58( من قانون العقوبات المصره رقم 11( المادة )1
 الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.(.  -الحبس.  -بالعقوبات ا تية: 

 ( من قانون تنظيم السياحة القطره. 23( المادة ) 2
حيث نصت على انه )الجنح هي الجرائم المعاقب عليها  2004لسنة  11عقوبات القطره رقم ( من قانون ال23( المادة )3

بالحبس لمدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف لاير، أو بالتشغيل االجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما 
 لم ينص القانون على خالف ذلك(.

 شآت السياحية العراقي.( من قانون المن17( المادة ) 4
تعديل الغرامات الواردة على قانون قانون  2019( لسنة 4رقم )( قام المشرع العراقي بتعديل مبالغ الغرامات بموجب قانون 5

حيث نص على انه )يكون مقدار  2008لسنة  (6)المعدل والقوانين الخاصة األخرى رقم  1969لسنة  111العقوبات رقم 
المعدل كا تي: أ( في المخالفات مبلغًا ال يقل عن  1969لسنة  111الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 

( مئتي 200001( مئتاي ألاف ديناار. ب( في الجنح مبلغًا ال يقل عن )200000( خمسون ألف دينار وال يزيد علاى )50000)
( مليون وواحد دينار 1000001( ملياون ديناار جا( في الجنايات مبلغًا ال يقل عن )1000000ف دينار وواحد وال يزيد عان )أل

 ( عشرة ماليين دينار.100000000و ال يزيد عن )
باعة والنشر ، ، دار نيبور للط1د. سلطان عبد القادر الشاوه، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط –علي حسين خلف  ( د.6

 .139،ص2014العراق ، الديوانية ، 



 الفصل الثاني .........................................بعض صور الحماية الجزائية للمنشآت السياحية
 

 
42 

والسلوك الجرمي له صورتان السلوك اإليجابي )الفعل ( والسلبي )االمتناع( ويعرف السلوك اإليجابي هو 
 .(1)النشاط الذه يظهر في العالم الخارجي ليأخذ صورة حركة عضلية إيجابية

وهذا العنصر يميز الفعل اإليجابي عن  ،ن هذا التعريف ينطوه على ثالثة عناصر أولها الحركةأويتبين  
االمتناع والعنصر الثاني مصدر الحركة وهو عنصر في االنسان مثل اليد والساق واللسان والثالث هو القوة 

، اما السلوك السلبي )االمتناع (فانه يتمثل في احجام شخص عن إتيان فعل إيجابي (2)المحركة وهي اإلرادة 
 .(3)وكان في استطاعته ذلك  معين الزمه القانون بأدائه

 والمنشآت السياحية بسلوك إيجابي اوبعد معرفة السلوك الجرمي وصوره نتساءل هل تقع جريمة انشاء 
 سلبي؟ 

النصوص المنظمة للجريمة فإنها جرمت االنشاء بدون ترخيص ونشاط الجاني هنا هو االمتناع عن  منو 
 ،الحصول على الترخيص قبل القيام باإلنشاء فهي تقع بسلوك سلبي باالمتناع عن القيام بفعل امر به القانون

 من الجرائم السلبية. ن الجريمة محل البحثإيمة يعاقب عليها القانون وبذلك فويعد االمتناع عنه جر 
سم الجريمة من حيث عامل تنق من ثميكون وقتيًا او مستمرًا و  والسلوك االجرامي من حيث االمتداد الزمني

 : جرام وقتية وجرائم مستمرة وذلك حسب الوقت الذه تتحقق به الجريمة.علىالزمن 
او االمتناع عنه، مهما دام تحضيره بمجرد حصول الفعل المجرم لوقتية او ا نية هي التي تنتهي فالجريمة ا

اما الجريمة المستمرة فهي  ،(4)او تنفيذه ومهما كانت توابعه وانه طابع اغلبية الجرائم كالقتل وااليذاء واالحتيال
مدة معينة ومثال ذلك انتحال صفة كاذبة مع رامي وال ينتهي اقترافه بل يمتد التي يستمر فيها السلوك االج

 .(5)بها  االستمرار بالظهور
جرائم مستمرة استمرارًا ثابتًا وجرائم مستمرة استمرارًا تجديديًا فأولهما ال تحتاج  علىوتنقسم الجرائم المستمرة 

الى تدخل نشاط متجدد من جانب الجاني بل تبقى الحالة محل التجريم مستمرة من تلقاء نفسها بحكم طبيعتها، 
ال تبقى قائمة بحكم اما ثانيهما فتحتاج الى تدخل نشاط متجدد من جانب الجاني الن الحالة محل التجريم 

 . (6)طبيعتها بغير هذا التدخل 

                                                           

، 2007، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 5، ط1( عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات القسم العام، ج1
 .268ص
 .113، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت،1( معن احمد محمد الحياره، الركن الماده للجريمة، ط2
، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 1( د. امين مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمة، ط3

 .229، ص2010
، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1ه غارو، ترجمة لين صالح مطر، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، مجلد يني( ر 4

 .226، ص 2003بيروت، 
 .86( د. منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر، بدون مكان الطبع، بدون سنة طبع، ص5
 .228، ص 2009دار الثقافة، األردن، عمان،  1( د. كامل السعيد، شرح االحكام العامة في قانون العقوبات، ط6
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تطبيق هذا التقسيم على جريمة انشاء المنشآت بدون ترخيص لمعرفة طبيعتها نالحظ انها من الجرائم  ومن
المستمرة استمرارًا ثابتًا فهي جريمة تستمر من تلقاء نفسها بحكم طبيعتها بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب 

رخيص فهنا تبقى الجريمة مستمرة مادامت هذه المنشآت بدون ترخيص تانشاء هذه المنشآت بدون  الجاني فعند
ولكنها مستمرة دون حاجة الى قيام الجاني بنشاط جديد بل تبقى هذه المنشآت غير قانونية من حيث طريقة 

 تستمر الجريمة حتى يتم اكتشافها.إنشائها ف
   من حيث الركن المعنوي:  -3
كيان ماده ملموس فحسب انما هي كيان نفسي أيضا، فاذا كان الركن الماده للجريمة  الجريمة ليستن إ

يتكون من النشاط والنتيجة االجرامية المترتبة عليه وعالقة سببية تربط بينهما فإن الركن المعنوه يمثل األصول 
بها الشارع إال اذا صدرت عن انسان يسأل ن هذه الماديات ال يعني ة عليها ألالنفسية لماديات الجريمة والسيطر 

 .(1)ويتحمل العقاب المقرر لها 
ويقصد بالركن المعنوه الجانب الشخصي او النفسي للجريمة، فال تقوم الجريمة بمجرد قيام الواقعة المادية 

إرادة التي تخضع لنص التجريم وال تخضع لسبب من أسباب االباحة، بل ال بد من ان تصدر هذه الواقعة عن 
فالركن المعنوه هو هذه الرابطة المعنوية او الصلة النفسية  ،طًا ماديًا او معنويًا او ادبياً فاعلها وترتبط بها ارتبا

ونفسية فاعلها بحيث يمكن ان يقال بان الفعل نتيجة إلرادة  ةاو العالقة األدبية التي تربط بين ماديات الجريم
هي التي تعطي للواقعة وصفها القانوني فتكتمل صورتها وتوصف  الفاعل، ومن ثم فإن قيام هذه الرابطة

 .(2)بالجريمة
لى جريمة عمدية وجريمة غير عمدية وبتطبيق ذلك على عجريمة بالنظر الى ركنها المعنوه وعليه تنقسم ال

المقارنة جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص فيتبين ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية فالتشريعات 
كلمة خطأ او جريمة غير  ن هذه الجريمة عمدية فهي لم تذكرأشارت ضمنًا الى أ ،(3)التي تناولت هذه الجريمة

ن نشاط الجاني فيها بحسب التشريعات المنظمة لها هو انشاء المنشآت السياحية بدون الحصول إعمدية، ف
                                                           

 .325، ص2009، دار الثقافة، االردن، عمان، 1عام، ط( نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم ال1
 .231، ص1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1( عبد اهلل سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائره القسم العام، ج2
الجرائم العمدية وهذا ( فان التشريعات المقارنة لم تذكر في النصوص التي تناولت الجريمة كلمة خطأ مما يدل على انها من 3

( من قانون المنشآت الفندقية 21يمكن ان نستخلصه من النصوص التي تناولت الجريمة فالتشريع المصره قد نص في المادة )
( من قانون تنظيم السياحة القطره 23/1والسياحية على انه )يعاقب كل من خالف...( اما التشريع القطره فقد ن في المادة )

( من قانون السياحة اليمني 50( ...( .اما المشرع اليمني فقد نص في المادة )2خالف احكام المادة ) -1اقب ...على انه )...يع
( من قانون 25...( المشرع الليبي فقد نص في المادة) 14على انه ).يعاقب ...كل من يخالف أه حكم من احكام المواد ...

..محاًل عامًا سياحيًا ...دون إذن او ترخيص...(، اما المشرع العراقي فقد نص  السياحة الليبي على انه )...يعاقب كل من انشأ .
خالف احكام هذا القانون او  -1( من قانون المنشآت السياحية العراقي على انه ) ...يعاقب بغرامة ...كل من 17في المادة )

ونية نالحظ انها قد أوردت عبارات تدل على ارتكاب األنظمة او التعليمات الصادرة  بموجبه( ، وبالرجوع الى هذه النصوص القان
 الجريمة من الجاني بقصد جرمي ولم تشير هذه النصوص الى ارتكاب الجريمة بصورة غير عمدية.
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لنشاط بطريق العمد حيث ال يتصور ان يتم هذا اعلى ترخيص وهذا النشاط الصادر من الجاني يتم عن طريق 
ن االنشاء ليس بالعملية البسيطة التي ممكن ان تقع عن طريق الخطأ الن فيها العديد الخطأ غير العمده، أل

 من اإلجراءات والمراحل حتى يتم انشاء المنشأة المخالفة.
 من حيث النتيجة الجرمية:  -4

تتمثل النتيجة الجرمية فيما يفرضه النص التجريمي من نتائج حتمية للفعل المجرم لكي يكتمل الركن الماده 
، وهناك تعريف ماده للنتيجة الجرمية بانها التغيير الماده الذه يحدث في العالم الخارجي كأثر (1) للجريمة

ن النتيجة االجرامية هي األثر الذه يترتب على السلوك االجرامي االمر الذه يتجسد أأه  ،للسلوك االجرامي
، والجريمة من حيث النتيجة (2)بالعدوان الذه يصيب مصلحة او حقا قدر الشارع وجوب حمايته جنائيًا 

لجاني الجرمية تنقسم الى جريمة الضرر وجريمة الخطر ويقصد بجريمة الضرر تلك التي يترتب على سلوك ا
فيها ضرر يصيب مصلحة محمية قانونًا كإزهاق  روح انسان في جريمة القتل، اما جريمة الخطر فهي التي 
ينتج عنها خطر يهدد مصلحة محمية قانونًا كجريمة حمل السالح التي ينتج عنها تعريض مصلحة الناس في 

 . (3)امنهم واستقرارهم للخطر
تتحقق بمجرد قيام االفراد  ألنها ر،خطترخيص تعد من جرائم ال ية بدونن جريمة انشاء المنشآت السياحإ

بأنشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص دون ان تلحق ضررًا باألفراد الذين تقدم لهم الخدمة فهي ال تسبب 
ه ال يتطلب ان تسبب الجريمة اثر ذضرر ماده ملموس وان نتيجة هذه الجريمة ترتبط بالمفهوم القانوني ال

بعبارة اخرى ان المشرع في هذه الجريمة يعد الخطر مفترض متمثل بمخالفة نصوص القانون التي ، ماده 
   تشترط الترخيص.

 -من حيث الحق المعتدى عليه:  -5
تنقسم الجرائم بالنسبة للحق المعتدى عليه الى جرائم مضرة بالمصلحة العامة وجرائم مضرة بالمصلحة 

بالمصلحة العامة أكثر من االضرار بمصلحة الفرد كانت الجريمة من الخاصة فلو كان نشاط الجاني يضر 
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، اما إذا كان نشاط الجاني يضر بالمصلحة الخاصة لفرد او  افراد أكثر من 

 .(4)االضرار بالمصلحة العامة كانت الجريمة من الجرائم المضرة باألفراد 
نها تقع على المصلحتين العامة والخاصة بما إنشاء المنشآت السياحية فجريمة ا وبتطبيق ما تقدم على

تسببه من تهديد او ضرر يلحق بالمصالح االقتصادية سواء الخاصة باألفراد وذلك من خالل اإلضرار 
يؤثر  بممتلكاتهم او تأثيرها على الدخل القومي ككل بما تسببه هذه الجرائم من زعزعة االمن السياحي والذه

                                                           

 .94، ص 2006( فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، 1
 .61، ص 2002، مكتب عدنان، العراق، بغداد، 1ات القسم العام، ط( د. ضاره خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوب2
 .150( عبد اهلل سليمان، مصدر سابق، ص 3
( عبد الناصر عبد العزيز علي السن، المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء ، أطروحة دكتوراه ، جامعة المنصورة ، كلية 4

 .15، ص  2011الحقوق ،
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ان هذه  الجرائم تؤثر على رغبة  وها من إيرادات يؤثر على ما يستحصل من من ثممستوى السياحة و  على
االفراد في ارتياد المنشآت السياحية والترفيه ومن ثم تؤثر على المصالح الثقافية واالجتماعية التي تنجم عن 

ألولى بالحماية فتعد هذه الجريمة من السياحة، ولكن يمكن القول بأن المصالح العامة هي األكثر ضررًا وهي ا
 العامة. ةالجرائم المضرة بالمصلح

 الفرع الثاني
 اركان الجريمة

لكل جريمة عناصر يجب ان تتوافر حتى تتحقق هذه الجريمة، وهذه العناصر تسمى اركان الجريمة، 
 والجريمة محل البحث تتكون من ركنين وهما الركن الماده والركن المعنوه.

 لركن المادي:ا -اولا 
أفعال او تصرفات او مواقف هو النشاط الظاهر الخارجي الذه يكون في صورة (1)يقصد بالركن الماده 

كما يعرف بانه السلوك الماده  (2)قانونًا وكان الفقه التقليده يسمي الركن الماده بجسم الجريمة جرمةممعينة 
بالركن الماده في جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ، ويقصد (3)تجريمهالقانون على الخارجي الذه ينص 

ترخيص النشاط او الفعل الصادر من الجاني المتمثل باإلنشاء بدون الحصول على الترخيص من الجهات 
 اإلدارية المختصة.

 أه انه يشمل نشاط الجاني الهادف الى تحقيق النتيجة الجرمية ويتكون هذا الركن من ثالثة عناصر هي: 
 السلوك الجرامي:   -1

السلوك االجرامي هو حركة عضوية إرادية تصدر من الجاني او يحجم عنها ويتحقق بها االعتداء على 
 .(4)الحق او المصلحة التي يكفلها القانون

والجريمة محل البحث تقع بنشاط سلبي باالمتناع عن الحصول على الترخيص قبل القيام باإلنشاء أه 
الموافقة المسبقة قبل االنشاء واال فان االنشاء  ون، فالقانون امر بالحصول علىامر به القاناالمتناع عن فعل 
 يكون غير قانوني.

ن نشاط الجاني يتمثل بإنشاء المنشآت السياحية دون الحصول على الموافقة من الجهة المختصة إوبذلك ف
على موافقة الجهات المختصة وهو نشاط  الن االنشاء هو فعل مباح بطبيعته إذا تم القيام به بعد الحصول

                                                           

( منه الركن الماده بانه )سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او 28ات العراقي في المادة )( وعرف قانون العقوب1
 عن فعل امر به القانون.(، ولم تنص اغلب التشريعات الجنائية العربية على تعريف الركن الماده بل تركت هذا االمر للفقه. 

، 2002، دار الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان، بيروت، 3ئي ) القسم العام(، طمحمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنا د.( 2
 .179ص
 .138سلطان عبد القادر الشاوه، مصدر سابق، ص د.علي حسين الخلف و  د.( 3
 .179، ص 2012، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 1محمد سمير، الحماية الجنائية لآلثار، ط د.( 4
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أه اظهار كيان او بناء او نشاط جديد لم يكن موجود ولكن االمتناع عن الحصول  األحداثبإيجابي يتمثل 
 على الترخيص هو السلوك الجرمي )السلبي( المحقق للجريمة. 

القيام بإنشاء المنشآت ن السلوك الجرمي في الجريمة محل البحث يتكون من عنصرين هما إوعلى ذلك ف
 السياحية بدون الحصول على ترخيص وعدم الحصول على الترخيص.

 قيام بإنشاء المنشآت السياحية: ال -العنصر األول
اما المنشآت ،(1)يقصد بعملية االنشاء هي االستحداث او البدء في إقامة المبنى او المنشأة ألول مرة

بهدف الترفيه واالستضافة وكل ما يحتاج اليه السائح من خدمات السياحية هي المنشآت التي تقوم بخدمات 
ن إ. ومن ثم ف(2)من اجل قضاء وقت ممتع في زيارته لها وتكون هذه الخدمة مدفوعة سابقا او بعد أداء الخدمة

وكل ما حددته المنشأة تشمل كل ما يقدم خدمات للسياح سواء كانت مباني او وسائل نقل او مخيمات سياحية 
ولكن االنشاء ليس مجرم بحد ذاته فاذا كان مستوفيًا للشروط القانونية فانه يكون عمل  ،شريعات المقارنةالت

مشروع ولكنه يمثل عنصر في الركن الماده للجريمة اذا كان قد تم من دون القيام بما اوجب القانون القيام به 
 من اجل االنشاء فيكون مخالفًا للقانون.

 لحصول على ترخيص:عدم ا -العنصر الثاني
يتمثل العنصر الثاني للسلوك الجرمي للجاني بعدم الحصول على الترخيص قبل االنشاء من الجهة اإلدارية 
المختصة، ان الترخيص يعني اشتراط القانون او القرار الضبطي التنظيمي الحصول على إذن سابق قبل 

مباشر مثل االذن او الترخيص بافتتاح المحال ممارسة نشاط معين يتصل بالنظام العام بشكل مباشر او غير 
 .(3)الصناعية الخطرة او الضارة بالصحة العامة او المقلقة للراحة

الغرض من الترخيص يرجع الى ضرورة تمكين السلطات اإلدارية في ان تتدخل مقدمًا في تنظيم كيفية  و
م، ومن ثم تتدخل السلطات اإلدارية مقدما القيام ببعض األنشطة التي من شان ممارستها االضرار بالنظام العا

وتقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية النظام العام بعناصره المختلفة من االضرار المحتملة نتيجة ممارسة 
 .(4)هذه األنشطة في كل حالة على حدة تبعا لظروفها من حيث المكان والزمان

فهنا اإلدارة تتدخل من اجل تنظيم وتوجيه انشاء المنشآت السياحية للمحافظة عليها ألنها تمثل قيمة 
 اقتصادية لألفراد والدولة. 

                                                           

 .19العزيز علي السن ، مصدر سابق ، ص ( عبد الناصر عبد 1
 .19محمد ناصر البيشي، مصدر سابق، ص  د.( 2
 .293، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1( د. نواف كنعان، القانون اإلداره، ط3
 .37( مصطفى علي حميد العامره، مصدر سابق، ص 4
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اما الجهات المختصة بمنح الترخيص فقد حددت التشريعات المقارنة هذه الجهات بشكل مختلف، فالتشريع 
لمنشآت الفندقية والسياحية او استغاللها او ادارتها اال المصره نص على انه ) ال يجوز إنشاء او إقامة ا

 . (1)بترخيص من وزارة السياحة...(
وبذلك فإن وزارة السياحة هي المختصة بمنح تراخيص انشاء المنشآت السياحية وفق القانون المصره وذلك 

من وزير السياحة رقم حسب الشروط واإلجراءات الالزم توافرها من اجل منح الترخيص والتي صدر بها قرار 
 .1973( لسنة 181)

ل على اما المشرع القطره فقد نص على انه )يحظر إنشاء ...منشأة فندقية او سياحية ...دون الحصو 
 ويقصد بالهيئة المنصوص عليها في هذه المادة  ،(2)ترخيص بذلك من الهيئة ...(
 .(3)هي الهيئة العامة للسياحة

انه )...ال يجوز أله شخص طبيعي او اعتباره ان ينشئ ...منشأة  اما المشرع اليمني فقد نص على
والمقصود باإلدارة المختصة حسب ما ورد في القانون هي)  (4)بترخيص من اإلدارة المختصة ...( سياحية إال

 .(5)اإلدارة العامة بديوان عام الوزارة او بمكاتبها باألمانة والمحافظات (
ى انه ) ال يجوز استثمار المنشآت السياحية من قبل المسؤولين عن ادارتها اما المشرع العراقي فقد نص عل

، وان المقصود بالمصلحة حسب ما ورد في قانون (6)اال بعد حصولهم على إجازة تصدرها لهم المصلحة ...(
 المؤسسة العامة للسياحة حاليًا. (7)(ي )مصلحة المصايف والسياحة العامةالمنشآت السياحية ه

ان التشريعات المقارنة قد حددت الجهة المختصة بمنح الترخيص وقد أوكلت االمر الى جهات إدارية نالحظ 
رة السياحة مختصة في شؤون السياحة فيما عدا المشرع المصره الذه اوكل امر اصدار التراخيص الى وزا

 لك حسب خصوصية كل دولة في تنظيم سياحتها. ذاتها و 
ترخيص الذه تم الحصول عليه فقد نصت التشريعات المقارنة على إمكانية اما عن إمكانية الغاء هذا ال

 الغاءه ولكن عند توافر أسباب معينة حددتها هذه التشريعات.
فالمشرع المصره قد حدد الحاالت التي تلغى فيها رخصة المنشأة الفندقية او السياحية وقد نص على انه 

 في األحوال االتية:)تلغى رخصة المنشآت الفندقية او السياحية 
 ( إذا أبلغ المرخص له إدارة التراخيص بالوزارة بوقف العمل بالمنشأة أو أنهاء الترخيص.1)

                                                           

 والسياحية المصره.( من قانون المنشآت الفندقية 1( المادة )1
 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.2( المادة )2
 ( من قانون تنظيم السياحة القطره .1( المادة )3
 ( من قانون السياحة اليمني. 12( المادة ) 4
 ( من قانون السياحة اليمني.2( المادة )5
 ( من قانون المنشآت السياحية العراقي.2/3( المادة ) 6
 /ج( من قانون المنشآت السياحية العراقي. 1( المادة ) 7
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شهرا متصلة ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب  24( إذا أوقف العمل بالمنشأة لمدة 2)
 خارجة عن إرادة المرخص له.

 اؤها.( إذا ازيلت المنشأة ولو أعيد أنش3)
 ( إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.4)
 ( إذا تغير نوع المنشأة أو الغرض المخصص لها.5)
( إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت السيارة أو الباخرة أو فقدت صالحيتها لالستغالل 6)

 السياحي.
 (1)( من هذا القرار(21( في حالة مخالفة أحكام المادة )7) 

سياحية في أه حالة من اما المشرع اليمني فقد نص على انه )للوزارة الغاء الترخيص الممنوح للمنشأة ال
 -تية: الحاالت ا 

 إذا ثبت تقديم المنشأة السياحية لبيانات كاذبة او مزورة كان لها األثر األساسي في منحها الترخيص.   -1 
 المنشأة السياحية او انهاء ترخيصها.اذا ابلغ المرخص له الوزارة بوقف نشاط  -2
اذا توقفت المنشأة السياحية عن ممارسة نشاطها السياحي المرخص به مدة ستة اشهر دون عذر مقبول  -3

 او اذن كتابي من الوزارة.
 إذا تم إزالة المنشأة السياحية ولو أعيد إنشاؤها من جديد. -4
مرخص لها بمزاولته أو تنازل المرخص له عن الترخيص للغير إذا تغير نوع المنشأة السياحية أو النشاط ال -5

 دون موافقة الوزارة.
 الكشط أو اإلضافة أو التعديل أو التزوير في بيانات الترخيص. -6
 إذا أصبحت المنشأة السياحية غير قابلة للتشغيل أو فقدت الصالحية لالستعمال أو االستغالل السياحي. -7
( من هذا القانون باستكمال مبلغ 11( من المادة )3سياحية المشار إليها في الفقرة )إذا لم تقم المنشأة ال -8

الضمان في حالة خصم أه مبلغ منه مستحق بموجب هذا القانون واللوائح ذات الصلة خالل أسبوعين من 
 تاريخ إخطارها بذلك.

 ة مسبقة من الوزارة.إذا تم إجراء تعديل جوهره في المنشأة السياحية المرخص بها دون موافق -9
 .(3)من هذا القانون ( (2)(21في حال مخالفة المادة ) -10

                                                           

جراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحة. 1973لسنة 181( من القرار رقم 45( المادة ) 1  لشروط وا 
 بشأن السياحة اليمني هو )يحظر في المنشأة السياحية ارتكاب2009لسنة  22( من قانون رقم 21( ان ما نصت عليه المادة )2

إخالء المنشأة  أه فعل من األفعال المخلة بالحياء وا داب العامة أو التغاضي عنه، وللوزارة أو مكاتبها في حالة مخالفة ذلك
مؤقتًا لمدة تحددها الالئحة أو إغالقها على أال يترتب على اإلغالق منع من يعملون فيها من الدخول أو الخروج فضاًل عن 

 .ب هذا القانون والقوانين النافذة(توقيع العقوبة المقررة بموج
 بشأن السياحة اليمني. 2009لسنة  22( من قانون رقم 22( المادة )3
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، بناًء على توصية اإلدارة المختصة، إلغاء ترخيص (1)اما المشرع القطره فقد نص على انه ) للرئيس
 تية:حوال، في أه من الحاالت ا المنشأة الفندقية أو السياحية أو ترخيص مزاولة النشاط، بحسب األ

 التوقف عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متصلة. -1
 مزاولة أية أنشطة أو أعمال بالمخالفة للترخيص. -2
فقد أحد الشروط أو الضوابط الالزمة للحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون  -3

 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
 جزئيًا.هدم المبنى الكائنة به المنشأة كليًا أو  -4
 تغيير موقع المنشأة دون إخطار الهيئة بذلك. -5
 قيام المرخص له بإخطار الهيئة بوقف النشاط المرخص به. -6
 مخالفة القانون أو النظام العام أو ا داب العامة، أو إتيان أه عمل يضر بسمعة البالد أو أمنها. -7
 . (2)صدور حكم نهائي بغلق المنشأة.( -8

اقي فانه لم ينص في قانون المنشآت السياحية على حاالت الغاء الترخيص وانما نص على اما المشرع العر 
للمصلحة ان تقرر سحب  -1( من قانون المنشآت السياحية إذ جاء فيها )5حالة سحب الترخيص في المادة )

 ة(.االجازة من المنشآت السياحية لمدة ال تزيد على شهر او ترفض تجديدها عند وجود اسباب مبرر 
نالحظ ان التشريعات المقارنة سعت الى ان تحدد الحاالت التي يتم فيها الغاء الترخيص من قبل السلطات 
اإلدارية باعتباره قرار اداره يمكن الغاءه حسب القواعد العامة ويكون الغاءه هنا من قبل اإلدارة حسب الحاالت 

إدارية بسبب مخالفة المرخص له التشريعات المنظمة  المحددة في القانون ويعتبر اإللغاء في هذه الحالة عقوبة
لعمل المنشآت السياحية مما يجعل السلطات اإلدارية تفرض عليه عقوبة تتمثل بإلغاء الترخيص الممنوح له 
وقد حددت التشريعات هذه الحاالت ولم تجعل ذلك سلطة تقديرية لإلدارة الن عقوبة الغاء الترخيص تفرض 

اإلدارة مقيدة من حيث الحاالت التي يصدر فيها اإللغاء فال تستطيع اإلدارة استحداث بقانون فتكون سلطة 
 حالة جديدة غير مذكورة في النص القانوني من اجل الغاء الترخيص.

نالحظ ان هذه التشريعات لم تجعل اإللغاء وجوبي عند توافر هذه الحاالت المحددة  نفسه الوقتولكن في 
هذه الحاالت التي يلغى فيها الترخيص ولكنها جعلت سلطة اإللغاء الممنوحة لإلدارة في القانون بل هي حددت 

عند توافر هذه الحاالت سلطة تقديرية فبإمكان السلطة اإلدارية الممنوحة هذه الصالحية ان تلغي الترخيص او 
مخالفًا فقد اوجب ال وهذا موقف المشرع اليمني وكذلك المشرع القطره اما المشرع المصره فإن موقفه كان 

الغاء الترخيص عند تحقق الحاالت المذكورة في القرار وبذلك فإن موقفه كان موفقًا اكثر من التشريعات 
 المقارنة االخرى الن الحاالت التي يتم فيها اإللغاء هي تعتبر مخالفة للقانون لذلك يجب الغاء الترخيص.

                                                           

 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.1( رئيس الهيئة العامة للسياحة حسب ما نصت عليه المادة )1
 من قانون تنظيم السياحة القطره. 17(المادة 2
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مصطلح  تعملالتشريعات المقارنة إذ لم يس ت اليهاما المشرع العراقي فقد كان موقفه مخالف لما ذهب
وكذلك لم يحدد حاالت الغاء االجازة الصادرة من  -كما ذكرنا مسبقا-مصطلح االجازة  عملالترخيص بل است

اإلدارة باإلنشاء وانما ذكر فقط حالة سحب االجازة وقد جعلها من صالحية مصلحة المصايف والسياحة العامة 
بل جعل ذلك ، (1)حاالت التي يتم فيها سحب االجازةعامة للسياحة حاليًا( كما انه لم يحدد السابقًا )المؤسسة ال

 سلطة تقديرية لإلدارة فهي تقوم بذلك في الحاالت التي ترى فيها أسباب مبررة للسحب.
 النتيجة الجرامية:  -2

في العالم الخارجي ينتج  راً السلوك االجرامي والذه يحدث تغي يقصد بالنتيجة الجرمية األثر المترتب على
 . (2)عنه االضرار بمصلحة او حق يحميه القانون او مجرد تعريض هذه المصلحة او هذا الحق للخطر

وللنتيجة مفهومان مفهوم ماده ومفهوم قانوني ويقصد بالمفهوم الماده هو عبارة عن التغيير الماده الذه 
الخارجي بسبب السلوك المحظور بالنسبة الى هذه الجرائم يبدو من حيث ان الوضع قبل وقوع  يطرأ في العالم

الفعل كان على صورة معينة ثم اصبح بعد وقوعه على صورة مختلفة عن األولى ، اما المفهوم القانوني 
 .(3)الحق الذه يحميه قانون العقوبات للنتيجة الجرمية فهي عبارة عن االعتداء على

نشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص هي أيضا كباقي الجرائم تدخل ضمن هذا التقسيم من إمة وجري
إذ انها تتحقق بمجرد ارتكاب  رضر ال من جرائم ال رخطوتعد هذه الجريمة من جرائم ال حيث نتائجها االجرامية

السلوك الجرمي دون حاجة لتحقق النتيجة الجرمية، فالتشريعات المقارنة لم تشترط لهذه الجريمة تحقق نتيجة 
  معينة إذ ان السلوك االجرامي فيه خطر كبير دون حاجة لتحقق الضرر.

لخطر اجرائم  ا سعت لحمايتها منن التشريعات تسعى لتحقيق حماية كبيرة للمنشآت السياحية ألنهإوبذلك ف
من التشريعات لحماية المنشآت السياحية وذلك ألهميتها الكبيرة من نواحي عديدة اقتصادية وهو موقف ايجابي 
 واجتماعية وثقافية.

 يشترط ممارسة النشاط الجرمي؟ وتقع بمجرد االنشاء ا هل الجريمة عنويمكن التساؤل حول 
شريعات المقارنة نالحظ انها ذكرت مصطلح االنشاء فقط فيما عدا المشرع بالرجوع الى ما نصت عليه الت

مصطلح االستثمار واالنشاء يعني االحداث او إيجاد شيء لم يكن موجود فالتشريعات  عمللعراقي الذه استا
في  المقارنة لم تشترط المباشرة بالنشاط وبذلك فان الجريمة تقع بمجرد االنشاء دون حاجة الى بداية العمل

ينشئ  همبعضن أل ،المنشأة وينتقد موقف المشرع العراقي الن االنشاء هو االصح طالما كان بدون ترخيص
 المنشآت حتى يضع اإلدارة امام االمر الواقع. 

                                                           

 توصي بتوقيع عقوبة غرامة مالية تقدر ب 1467المرقم  20/12/2018قراراً بتاريخ كما أصدرت هيئة السياحة ( 1

( في مدينة كربالء المقدسة المصنف درجة ثانية بسبب عدم تجديد االجازة السياحية نار على فندق ومطعم ) ب( دي100000)
 ور. غير منش 20/12/2018الصادر بتاريخ  1467. قرار هيئة السياحة المرقم 2018لعلم 

 . 396، ص2013، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، اإلسكندرية، 1( بكرى يوسف بكرى محمد، قانون العقوبات القسم العام، ط2
 .211و210( د. السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص 3
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فهي تقع تامة بمجرد االنشاء وكذلك  (1)يقع فيها الشروع الاذن  خطرالجريمة هي من جرائم الوما دام ان هذه 
 جرائم الخطر التي ال يشترط فيها المشرع حصول نتيجة جرمية مادية. نستنتج بانها من

 العالقة السببية:  -3
ية الضارة كرابطة العلة تعرف العالقة السببية بانها الصلة التي تربط بين السلوك اإلجرامي والنتيجة الجرم

 .(2)بالمعلول
الفاعل وان تحصل نتيجة مادية ، بل  في الجرائم التامة ال يكفي للمساءلة عن جريمة تامة ان يقع فعل

ن تقوم بين النتيجة والفعل إ يتعين فوق ذلك ان ترتبط هذه النتيجة بذلك الفعل ارتباط السبب بالمسبب، أهْ 
رابطة سببية، علما بان هذه العالقة تقوم حيث تكون النتيجة التي حدثت محتملة الوقوع وفقا للسير العاده 

كان الجاني توقعها ام ال، االمر الذه يترتب عليه ان العالقة السببية عنصر  لألمور بصرف النظر عما اذا
 .(3)للجريمة عمدية كانت او غير عمديةفي الركن الماده 

ن العالقة السببية في هذه الجريمة تتمثل بوجود ارتباط بين السلوك الجرمي الذه هو االمتناع عن إوبذلك ف
ر المتولد من تحقق ضر النتيجة الجرمية التي تتمثل بالالحصول على الترخيص الذه يطلبه القانون وتحقق 

 الجريمة.
يصعب اثبات العالقة  فانه خطر اه ال يوجد ضرر حاصل ه هذه الجريمة هي من جرائم الولكن بما ان

وتعد فهذه الجريمة تتحقق بمجرد تحقق السلوك الجرمي  الحاصل  خطرالسلوك الجرمي والبين  ة السببي
العالقة السببية من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها اثباتًا او 

 .(4)ادام قد اقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤده الى غاية االمرنفيًا فانه ال رقابة لمحكمة التمييز عليه م
 الركن المعنوي:  -اا نيثا

جل ان تكون الجريمة مؤدية الى العقاب ال يكفي ان يكون هناك نص قانوني يجرم الفعل وان يقوم أمن 
شخص معين بارتكاب هذا الفعل، بل يجب كذلك ان يكون الفاعل متمتعًا بإرادة حرة وواعية تجعل الفعل الذه 

                                                           

شروع هو البدء في تنفيذ ( في قانون العقوبات العراقي فقد نص على انه )ال30( وقد عرف المشرع العراقي الشروع في المادة )1
فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة إذا اوقف او خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة 
كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او  بالوسيلة التي استعملت في 

وال يعد شروعا مجرد العزم على  ،نتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبقال بها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صالحية عمله إلحداثارتكا
 .ارتكاب الجريمة وال األعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خالف ذلك(

 .141سلطان عبد القادر الشاوه، مصدر سابق، ص  د. –علي حسين الخلف  د.( 2
 .192، ص 1992فخره عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة الزمان، العراق، بغداد،  د.( 3
 .221( معن احمد محمد الحيارى، مصدر سابق، ص 4
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، بل لتحصل اإلدانة إلدانته يكفي قام به مقصودًا او مسندًا اليه، ولكن إسناد او نسبة الفعل المجرم لمرتكبه ال
 .(1)يجب كذلك ان تكون إرادته ذات طبيعة معينة

ويتمثل الركن المعنوه بخطأ الفاعل في صورتيه: العمده القائم على توفر نية إجرامية او غير عمده 
 ة لتحملد توافرت فيه شروط االهليكل ذلك بشرط ان يكون الفاعل ق ،ائم على مجرد الرعونة او اإلهمالالق

فالماديات ال تعني المجتمع اال اذا صدرت  ،(2)المسؤولية الجائية أه وجوب تمتعه بأهليتي التمييز واالختيار
عن انسان يسأل عنها ويستحق العقوبة المقررة من اجلها واشتراط صدور هذه الماديات عن انسان أه اشتراط 

ليها سيطرة ممتدة الى كل نسبتها اليه في كل اجزائها يقتضي ان تكون لها أصول في نفسيته وان تكون له ع
 .(3)اجزائها

الرتكاب الجريمة  ( 4)من الجرائم العمدية اذ يكون لدى الجاني قصد جرمي -محل الدراسة- وهذه الجريمة
كون لديه علم وارادة الرتكاب الجريمة اذ تتجه إرادة الجاني للقيام بالسلوك الجرمي وهو االمتناع عن ياذ 

يتضح بها الشيء ويظهر الحصول على الترخيص، ويتكون القصد الجرمي من العلم واإلرادة فالعلم هو صفة 
ويعرف العلم بانه انصراف علم الجاني الى  (5)على ما هو عليه وهكذا فالعلم بالشيء هو عكس الجهل به

ن يكون لديه علم إ جميع العناصر القانونية التي للجريمة أه باركان الجريمة كما حددها نص التجريم ، أهْ 
ة فتتحقق من ذلك جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون بأنه يقوم بسلوك اجرامي يؤده الى نتيجة إجرامي

ترخيص اما اإلرادة فهي عبارة عن قوة نفسية او نشاط نفسي يوجه كل أعضاء الجسم او بعضها نحو تحقيق 
وبعبارة أخرى فان اإلرادة هي  ،حميها القانون الجنائي غرض غير مشروع أه نحو المساس بحق او مصلحة ي

ا( بالنسبة للجرائم ذات السلوك المجرد او ا كان هذا السلوك ام إيجابيً سلوك االجرامي )سلبيً المحرك نحو اتخاذ ال
بالنسبة للجرائم ذات النتيجة  –باإلضافة الى السلوك االجرامي  –المحض، وهي المحرك نحو تحقيق النتيجة 

رامي والنتيجة لسلوك االجفاإلرادة كأحد عنصره القصد الجنائي يجب إذن ان تنصرف الى كل من ا
 .(6)الجرمية

أه ان تكون لدى الجاني إرادة متجهة الى انشاء المنشآت السياحية دون ان يحصل على ترخيص من 
 الجهة المختصة.

                                                           

 .113و112( فرج القصير، مصدر سابق، ص 1
 .116، ص1977دار السالم، العراق، بغداد، ، مطبعة 1، ط1سامي النصراوه، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ج د.( 2
 .  497، ص 2007، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة ،1محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي اإلسالمي، ط د.( 3
( من قانون العقوبات العراقي على انه )القصد الجرمي هو 1( فقرة )33( وعرف المشرع العراقي القصد الجرمي في المادة )4

 الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجرمية التي وقعت او اية نتيجة جرمية أخرى(.توجيه 
 .276( د. فخره عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق ، ص 5
، 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، ، 1( د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط6

 .                                                                                                                408ص
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فالجاني في الجريمة محل البحث يكون لديه علم بالعناصر القانونية المكونة للجريمة فهو يعلم ان سلوكه 
االجرامية ومع ذلك تتجه ارادته الى الفعل والنتيجة الجرمية وبذلك تتحقق مخالف للقانون ويعلم خطورة فعله 

الجريمة، فالتشريعات المقارنة قد اشترطت الترخيص بنصوص واضحة يجب االلتزام بها وعند مخالفتها تتكون 
ب اما التشريع القطره )...يعاق ،(1)الجريمة فالتشريع المصره قد نص على انه )يعاقب كل من خالف...(

، اما المشرع اليمني فقد نص على انه ).يعاقب ...كل من يخالف أه (2)( ...(2خالف احكام المادة ) -1...
، وأورد المشرع الليبي )...يعاقب كل من انشأ ...محاًل عامًا سياحيًا (3)...(14حكم من احكام المواد ...
 -1ه ) ...يعاقب بغرامة ...كل من ، اما المشرع العراقي فقد نص على ان(4)...دون إذن او ترخيص...(

 .(5)خالف احكام هذا القانون او األنظمة او التعليمات الصادرة  بموجبه(
وبالرجوع الى هذه النصوص القانونية نالحظ انها قد أوردت عبارات تدل على ارتكاب الجريمة من الجاني  

 دية.بقصد جرمي ولم تشير هذه النصوص الى ارتكاب الجريمة بصورة غير عم
اما عن مدى حاجة تحقق جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص الى قصد جرمي خاص فأنه البد 
من الرجوع الى النصوص في التشريعات المقارنة التي تناولت هذه الجريمة فإنها لم تشير الى تطلب قصد 

  .(6)خاص من اجل قيام هذه الجريمة
 المطلب الثاني 

 الجريمةعقوبة 
ن المشرع تدخل إذ إوبة المقررة لها في نص القانون، ارتكاب االفراد أله جريمة يستلزم إيقاع العقن إ

نه البد إء المنشآت السياحية بدون ترخيص فن ثبوت قيام الفرد بإنشاإفرض عقوبات على مرتكبي الجرائم فو 
ت السياحية ذاتها فالعقوبة قد من فرض العقاب على مرتكبي هذه الجريمة، كما ان العقاب قد يقع على المنشآ

 عقوبة الجريمةول في هذا المطلب تقع على الشخص الطبيعي او قد تقع على الشخص المعنوه وبذلك سنتنا
في فرعين األول يخصص لعقوبة الشخص الطبيعي، اما الفرع الثاني فيكرس للعقوبة الماسة بالمنشآت 

 السياحية.
 
 

                                                           

 منشآت الفندقية والسياحية المصره.( من قانون ال21( المادة )1
 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.23/1( المادة )2
 ( من قانون السياحة اليمني.50( المادة )3
 ( المادة )الخامسة والعشرون من قانون السياحة الليبي.4
 ( من قانون المنشآت السياحية العراقي.17( المادة )5
( من 12( من قانون تنظيم السياحة القطره. المادة )2الفندقية والسياحية المصره. المادة )( من قانون المنشآت 2( المادة )6

 ( من قانون المنشآت السياحية العراقي.3ف 2قانون السياحة اليمني. المادة الخامسة عشر من قانون السياحة الليبي. المادة )
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 الفرع األول
 عقوبة الشخص الطبيعي

القوانين فرضت عقوبات على الشخص الطبيعي مرتكب جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص  ان
 تتمثل بالعقوبة السالبة للحرية والغرامة ونبحثها تباعًا.

 -العقوبات السالبة للحرية:  -أولا 
تعرف العقوبة السالبة للحرية بانها تلك التي تنطوه على حرمان المحكوم عليه من حريته في التنقل وذلك  

 .(1)بإيداعه في احدى المؤسسات العقابية المدة التي يحددها الحكم الصادر باإلدانة وفقًا للضوابط المقررة قانونا
المؤبد والسجن  السجن علىجن والحبس والسجن بدوره ينقسم لى السعتنقسم العقوبات السالبة للحرية  و

 .(2)المؤقت والحبس أيضا ينقسم الى الحبس البسيط والحبس الشديد
تدخلت التشريعات المنظمة لعمل المنشآت السياحية ففرضت عقوبات للجرائم التي تضمنتها نصوصها ومن 

هذه النصوص االثار الجزائية المترتبة على  ضمنها جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص فعالجت
هذه الجريمة، و تمثلت هذه االثار بالعقوبة االصلية التي تفرض على مرتكب الجريمة وهي العقوبات السالبة 
للحرية  وبالرجوع الى التشريعات المقارنة نجدها تباينت من حيث تبني العقوبة السالبة للحرية فهناك من اخذ 

فالمشرع المصره قد اخذ بها فقد جرم انشاء المنشآت ، للحرية وهناك من لم  يأخذ بها ةبالعقوبة السالب
 .(3)السياحية بدون ترخيص من الجهة المختصة بالحبس مدة ال تتجاوز ستة اشهر

( من الالئحة بالحبس مدة 4اما المشرع اليمني فقد نص على انه )....يعاقب كل من يخالف احكام المادة )
 . (4) شهر ...(ال تزيد عن 

يعاقب  ،ه عقوبة اشد ينص عليها قانون اخراما المشرع القطره فقد نص على انه )...مع عدم االخالل بأ
 .(5)(من هذا القانون ...(2المادة ) خالف احكام-1كل من بالحبس مدة ال تتجاوز سنة 

                                                           

 .57، ص 2007معة القاهرة للتعليم المفتوح، مصر، القاهرة، ، مركز جا2( شريف سيد كامل، قانون العقوبات القسم العام، ج1
( من قانون العقوبات النافذ على انه )السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى 87) المادة ( فقد نص المشرع العراقي في2

المنشآت العقابية المخصصة قانونًا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدًا والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتًا. ومدة 
( 88ون على خالف ذلك...(، ونص في المادة )السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القان

على انه )الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونًا لهذا الغرض المدة المقررة في 
المادة الحكم. وال تقل مدته عن ثالثة شهور وال تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خالف ذلك...(. وقد نص في 

( على انه )الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونًا لهذا الغرض المدة المقررة 89)
 في الحكم. وال تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة وال تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خالف ذلك.( .

فندقية والسياحية المصره التي نصت على انه )...يعاقب كل من خالف احكام المادتين ( من قانون المنشآت ال2( المادة )3
 من ها القانون بالحبس مدة ال تتجاوز ستة اشهر ...(. 3،2
 ( من قانون السياحة اليمني. 36( المادة )4
 ( من قانون السياحة القطره. 23/1( المادة )5
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 (1)المنشآت السياحية بدون ترخيص اما المشرع العراقي فانه لم يأخذ بالعقوبة السالبة للحرية في جريمة انشاء
 . (2)الواردة في قانون المنشآت السياحية وانما اخذ بعقوبة الغرامة فقط

ث قد فرضت عقوبات ن التشريعات المقارنة في النصوص المتناولة لعقوبة الجريمة محل البحأويالحظ 
لوقوعها على هذه المنشآت المهمة سنة لكن هذه العقوبة ال تتناسب خطورة هذه الجريمة  بالحبس اقل من

ن ارتكبت هذه الجريمة إادعًا كافيًا لمنع هذه الجريمة فألنها ال تعد ر  ،وتأثيرها على السياحة واالقتصاد الوطني
وتم اكتشافها فان العقوبة التي ستفرض هي محددة بحد اعلى سنة او ستة أشهر دون تقييد الحد األدنى فهو 

ان التشريعات قد جعلت عقوبة الحبس تخييرية مع عقوبة الغرامة وبذلك فان  سلطة تقديرية للقاضي كما
للقاضي ان يفرض عقوبة الغرامة فقط ومن خالل االطالع على العقوبات المذكورة يتضح ان مشرعي القوانين 

 المقارنة جعلوا هذه الجريمة من نوع الجنح والمخالفات ولم تصل عقوبتها الى حد الجناية .
 لغرامة: ا -ثانيا

، كما عرفها (3)تعرف الغرامة بانها الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المعين في الحكم
المشرع العراقي بانها )...إلزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي 

المالية واالجتماعية وما افادة من الجريمة او كان يتوقع افادته المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه 
 .(4)منها وظروف الجريمة وحالة المجنى عليه ...(

نالحظ ان التشريعات المقارنة فرضت مع عقوبة الحبس عقوبة الغرامة على مرتكب جريمة انشاء المنشآت 
من 3،2ب كل من خالف احكام المادتين السياحية بدون ترخيص فقد نص المشرع المصره على انه )...يعاق

 . (5)هذا القانون ...وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنية ...(
من الالئحة ...او بغرامة مالية ال تزيد  4اما المشرع اليمني فقد نص )...يعاقب كل من خالف احكام المادة 

 . (6)عن ثالثين ألف رياال ...(

                                                           

( حيث انه فرض عقوبة الغرامة فقط دون ان يفرض 25مشرع العراقي في المادة )( كما ذهب المشرع العماني في نفس اتجاه ال1
عقوبة اشد  بأيةعقوبة سالبة للحرية على جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص حيث نص على انه)مع عدم االخالل 

ال ، كل من يخالف احكام المواد اري على ثالثة آالف ال تزيدبغرامة  -1-ينص عليها قانون الجزاء اواه قانون اخر يعاقب :
 .2002لسنة  23( من قانون السياحة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 25...( المادة )12
(  من قانون المنشآت السياحية العراقي على انه ) مع عدم االخالل بالعقوبات المنصوص عليها في 17( فقد ن في المادة )2

خالف احكام هذا القانون او  - ا -غرامة ال تقل عن عشرة دنانير وال تزيد على مائة دينار كل من: القوانين المرعية يعاقب ب
 االنظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.(.

 . 321، ص 1998، مطبعة الفتيان، العراق، بغداد، 2أكرم نشاأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات، ط د.( 3
 .1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم ( من 91( المادة )4
 ( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره. 2( المادة )5
 .لعمل المنشآت الفندقية السياحية بشأن الالئحة المنظمة 2006( لسنة 38( من قرار وزير السياحة رقم )36( المادة )6
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.مع عدم االخالل باه عقوبة اشد  ينص عليها قانون اخر ، اما المشرع القطره فقد نص على انه ) ..
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبالغرامة التي ال تزيد على مائة الف رياال او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل 

 .( 1)من هذا القانون ...( 2خالف احكام المادة -1من : 
ن المنشآت السياحية كعقوبة وحيدة للجريمة محل البحث اما المشرع العراقي فقد اخذ بعقوبة الغرامة في قانو 

مع عدم االخالل بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية  -1في هذا القانون فقد نص على انه )...
خالف احكام هذا القانون او  -أ -كل من : (2)يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة دنانير وال تزيد على مائة دينار

. ولكنه مع ذلك قد اخذ بعقوبة الحبس عن جريمة انشاء المرافق (3)التعليمات الصادرة بموجبه ...( األنظمة او
السياحية بدون ترخيص في قانون المؤسسة العامة للسياحة، وهنالك أصناف من المنشآت السياحية تدخل 

في قانون المؤسسة  ضمن المرافق السياحية فاذا أنشأت بدون ترخيص فإنها تخضع لعقوبة الحبس الواردة
 6العامة للسياحة الذه نص على انه )...يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر كل من خالف احكام المواد 

وهذا الموقف منتقد الن هذه  (4)... من هذا القانون رغم انذاره من قبل جهاز التفتيش في المؤسسة ...(
الجريمة تعد من الجرائم التي تمس المصلحة العامة والخاصة مما يترتب على حصولها خطر كبير فكان 

 (5)وان هيئة السياحة ،كون مناسبة مع خطورة هذه الجريمةاالجدر ان يضع المشرع العراقي عقوبة اكثر شدة ت
                                                           

 ( تنص على جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص.2دة )( من قانون السياحة القطره و الما23/1( المادة )1
 2008لسنة  6( يجب مالحظة ان مبلغ الغرامة في قانون العقوبات العراقي قد تم تعديله بموجب قانون تعديل الغرامات رقم 2

 :المعدل كاالتي1969لسنة  111رقم  والذه نص على انه )...يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات
( مئتي ألف دينار. مئتي ألف دينار 200000( خمسون ألف دينار وال يزيد على )50000أ( في المخالفات مبلغا ال يقل عن )

( من قانون تعديل الغرامات 2( مليون...( المادة )1000000( وال يزيد عن )200001وواحد ب( في الجنح مبلغا ال يقل عن )
 المعدل والقوانين الخاصة األخرى.1969لسنة  111العقوبات رقم الواردة بقانون 

 /ا( من قانون المنشآت السياحية العراقي .17/1( المادة )3
 .1977( لسنة 49( من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم )34( المادة )4
( على انها 1لفقرة أواًل من المادة )الذه نص في ا 1996لسنة  14( أنشأت هيئة السياحة بموجب قانون هيئة السياحة رقم 5

ح والخسارة وترتبط بمجلس الوزراء اما في المادة بتتولى إدارة وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العراق  تعمل على أساس الر 
ة مباشرة او إدارة المرافق السياحية العائدة لها بصور  -اوالً  -( فنصت على انه )تسعى الهيئة الى تحقيق األهداف االتية:2)

 -( على انه ) تقوم الهيئة لتحقيق أهدافها بما يأتي: رابعاً 3التعاقد مع الغير على ادارتها بموافقة مجلس الوزراء( ونصت المادة )
مراقبة وتفتيش المرافق السياحية واتخاذ االجراءات بحق المخالف للتشريعات من المرافق واصحابها والمسؤولين عن ادارتها وفقا 

م هذا القانون.(.فهذه الهيئة تقوم بإدارة المرافق السياحية ومراقبتها وتفتيشها واتخاذ اإلجراءات بحق المخالفين ونص القانون ألحكا
( ) يقصد بالمرفق السياحي ألغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية 12في الفقرة )ثانيًا( من المادة )
من المرافق المحددة بموجب التعليمات.(  السفر والسياحة ومحالت اللهو والمقاهي السياحية وغيرها وشركات ومكاتب ووكاالت
( تتولى هيئة السياحة فرض عقوبة الغرامة على المرافق المخالفة لهذا القانون واألنظمة والتعليمات 17ووفقًا للفقرة اواًل من المادة )

بإمكانها فرض عقوبة الغرامة على الفنادق والدور السياحية التي تقع ضمن صنف  الصادرة بموجبة ، وبذلك فان هيئة السياحة
 ( من قانون المنشآت السياحية العراقي.1المنشآت السياحية بموجب الفقرة )ها( من المادة )
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( 500000) حصول على إجازة تفرض غرامة مقدرة بفي قرار صادر منها عن جريمة االنشاء دون ال
( ثالثون يومًا وعند عدم إزالة 30خمسمائة الف دينار وفي حالة عدم تسديد الغرامة تصدر عقوبة بالغلق لمدة )

هذه المخالفة وانتهاء فترة الغلق يصدر قرار بالغلق ثانية لنفس مدة الغلق السابقة وفي حالة استمرار المخالفة 
 .(1)يجوز ممارسة المهنة ثانيةفانه ال 

 الفرع الثاني
 عقوبة المنشآت كشخص معنوي

فرضت التشريعات المقارنة على المنشآت السياحية غير المرخصة عقوبة تمثلت باإلغالق، ولكن هذه 
 التشريعات اختلفت في معالجتها لموضوع االغالق فمنها ما جعل االغالق جوازه ومنها ما جعله وجوبي. 

  لغالق الجوازي: ا -أولا 
عليها ولكن في حالة  اً مفروض جزاءً على عقوبة غلق المنشأة المخالفة  (2)نصت التشريعات المقارنة

االغالق الجوازه يكون القاضي مخير بين فرض عقوبة االغالق مع العقوبة االصلية او ان يفرض العقوبة 
 االصلية بمفردها.

، فقد نص على انه )...للمحكمة ان تقرر غلق المنشأة (3)ان المشرع العراقي هو من تبنى هذه الحالة 
 . (4)السياحية لمدة ال تزيد على شهر واحد عند تكرار المخالفة...(

                                                           

ت هيئة كما أصدر  ( من هذا القرار.12غير منشور الفقرة ) 19/2/2008الصادر بتاريخ  2084( قرار هيئة السياحة رقم 1
 .3/2/2019بتاريخ  1741السياحة قرارًا بتغريم شركة )ه( للسفر والسياحة لعدم تهيئة مقر للشركة بقرارها المرقم 

( فالمشرع اليمني والمشرع القطره والمشرع المصره قد اخذ كل منهم بعقوبة االغالق، فالمشرع القطره قد نص في المادة 2
القطره على انه )... ويحكم فضاًل عن ذلك بغلق المنشأة.( ، ونص المشرع المصره في ( من قانون تنظيم السياحة 1فقرة 23)

فضال عن الحكم بغلق المنشأة ...(، اما المشرع  على انه )... وذلك( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره 21المادة )
ُتعاقب باإلغالق والتوقيف عن ممارسة المهنة السياحية كل ( من قانون السياحة اليمني على انه )48اليمني فقد نص في المادة )

 (...(.12/1منشأة سياحية في حالة مخالفتها أه حكم من أحكام المادتين) 
ولكنه أيضا اخذ باإلغالق  نالحظ ان المشرع العماني قد ذهب في نفس موقف المشرع العراقي من ناحية االغالق الجوازه 3)

الوجوبي ولكن اخذ كل منهما في حالة  فقد نص على انه )مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء العماني 
...من هذا القانون ...ويجوز الحكم بغلق المنشاة ...وفي 12)...كل من يخالف احكام المواد  -1او أه قانون اخر يعاقب : =

رار المخالفة تضاعف الغرامة مع الحكم بغلق المنشأة (، فهنا نالحظ ان المشرع العماني قد اخذ بعقوبة االغالق الجوازه حالة تك
في حالة ارتكاب جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص ألول مرة فهنا للقاضي سلطة تقديرية ان يحكم بغلق المنشأة غير 

لتي اخذ بها المشرع العماني بعقوبة االغالق الجوازه، اما الحالة الثانية فهي االغالق المرخصة وهذه هي الحالة األولى ا
الوجوبي الذه يحكم به القاضي عند تكرار المخالفة من الجاني أه في حالة العود الرتكاب جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون 

غرامة المحكوم بها في حالة ارتكاب الجريمة ألول مره ترخيص فيحكم باالغالق الوجوبي فضال عن الحكم بمضاعفة مبلغ ال
 فيحكم على الجاني بغرامة مضاعفة. 

 ( من قانون المنشآت السياحية العراقي.17( من المادة )2الفقرة ) (4
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ومن هذا النص نالحظ ان المشرع العراقي قد اشترط تكرار المخالفة من الجاني حتى يتم غلق المنشاة ولم 
العود أه التكرار قبل إصدار الحكم كما انه جعل سلطة فرض عقوبة االغالق تقديرية للقاضي يفرضها يشترط 

لعراقي جعل عقوبة ن المشرع ااحسب قناعته حسب ظروف كل جريمة فله ان يحكم بها او ال يحكم بها، كما 
  .(1)مدة ال تزيد على شهراالغالق محددة ب

 الغالق الوجوبي:  -ثانياا 
ان التشريعات المقارنة فيما عدا التشريع العراقي عمدت الى االخذ بعقوبة االغالق الوجوبي بداًل من 
االغالق الجوازه أه ان االغالق يصدر بمجرد فرض العقوبة االصلية فان القاضي أيضا يحكم بغلق المنشاة، 

كما ،( 2)الحكم بغلق المنشاة ...( وقد اخذ المشرع المصره بهذه العقوبة فقد نص على انه )...وذلك فضال عن
ان المشرع اليمني نص أيضا على انه )...تعاقب باإلغالق ...عن ممارسة عن ممارسة المهنة السياحة كل 

اما المشرع القطره فقد  ، (3)/أ(...(13( و)21/1منشاة سياحية في حال مخالفتها أه حكم من احكام المادتين )
( من هذا القانون فضال عن ذلك الحكم بغلق المنشأة 2المادة ) خالف احكام-1نص على انه كل من )

)...(4) . 
نالحظ على التشريعات المقارنة انها جعلت العقوبة وجوبية كما انها لم تحدد مدة االغالق كما فعل المشرع 

تدعي ويمكن القول ان هذه التشريعات كانت أكثر توفيقًا من المشرع العراقي اذ ان الجريمة تس ،العراقي
 االغالق الوجوبي لخطورة هذه الجريمة بما تسببه من ضرر يلحق بالمصالح العامة والخاصة.

يمكن الحكم بغلق المنشأة إداريًا بقرار من وزير السياحة وبصفة مؤقتة الى ان يصدر حكم في الجريمة و 
، وهذا ما نص عليه المشرع المصره )...ويجوز لوزير السياحة في هذه الحالة غلق المنشأة إداريًا بصفة ( 5)

 .(6)مؤقتة الى ان يصدر حكم ( 
 
 
 

                                                           

قرار بغلق الشركات السياحية غير  11/2018/ 13الصادر بتاريخ  182( بموجب قرار صادر عن هيئة السياحة المرقم 1

ة للعمل السياحي في محافظة بابل /قضاء القاسم. قرار هيئة السياحة /دائرة التفتيش والمتابعة / قسم شؤون المحافظات،  المجاز
 قرار غير منشور.

 ( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره. 2المادة )( 2
 ( من قانون السياحة اليمني النافذ.48المادة ) (3
 قانون تنظيم السياحة القطره النافذ.( من 23/1المادة ) (4
عصمت عدلي ،االمن السياحي واالثره في ضل قوانين السياحة ،دار الجامعة الجديدة للنشر  ، مصر ،اإلسكندرية ، ( 5

 .102،ص 2008
 ( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره النافذ.2( المادة )6
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نه )...ويجوز للرئيس في الحالتين أنص على  إذ ( 1)وكذلك المشرع القطره اخذ باإلغالق اإلداره
وفي هذه الحالة فان االغالق يكون ( 2)الى ان يصدر الحكم ...( السابقتين، غلق المنشأة إداريًا بصفة مؤقتة

جوازيًا،  فللوزير ان يصدر قرار بالغلق او ال يصدر وذلك حسب قناعته بظروف كل حالة، اما باقي 
 . (3)التشريعات فلم تأخذ باإلغالق اإلداره

 المبحث الثاني
 الجرائم الماسة بسير أنشطة المنشآت السياحية

من الجرائم التي تضر بمصالحها، ومن هذه الجرائم ما يمثل اعتداء  كثيرتعرض المنشآت السياحية الى ت
عليها، اذ يقوم الجاني بفعل يمس المنشأة قد يتمثل بالتخريب او الهدم او الحريق او أه فعل جرمي يضر 

م من اجل حماية المنشآت السياحية، القوانين عاقبت على هذه الجرائ، و بالمنشأة أيا كان الدافع الجرمي للجاني
ومن هذه الجرائم هي جريمة تخريب المنشآت السياحية وقد تكون الجريمة هي استخدام المنشآت السياحية في 
غير االغراض المخصصة لها قانونًا إذ ان هناك اغراض يجب االلتزام بها من قبل أصحاب المنشأة 

لفعل جريمة يعاقب عليها القانون، ولغرض االحاطة بهذه الجرائم والمستفيدين منها فان تمت مخالفتها يشكل ا
نقسم هذا المبحث على مطلبين األول نخصصه لجريمة تخريب المنشآت السياحية، اما المطلب الثاني فنكرسه 

 لجريمة استخدام المنشآت السياحية في غير األغراض المخصصة لها.
 المطلب األول

 جريمة تخريب المنشآت السياحية
ان المنشآت السياحية قد تكون محاًل لجريمة التخريب بكل صورها فقد تستهدف اعمال التخريب هذه 
المنشآت التي تقدم خدمات لألفراد وتعد ذات اهمية كبيرة من النواحي االقتصادية والثقافية واالجتماعية، لكن 

ت السياحية فجرمت اعمال التشريعات سعت الى حماية الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك المنشآ
التخريب ووضعت لها عقوبة تقع على الجاني مما يوفر حماية لهذه المنشآت، وسنتناول هذه الجريمة في ثالثة 

 لعقوبة لثالثفروع االول نبحث فيه التعريف بالجريمة، اما الفرع الثاني فنكرسه ألركان الجريمة، ونكرس ا
 الجريمة. 

 

                                                           

عن جزاء اداره يصدر من جهة اإلدارة المختصة وينطوه على غلق المنشأة نتيجة  ويمكن تعريف الغلق اإلداره بانه عبارة (1
إلخاللها ومخالفتها للقوانين واللوائح ويعد هذا الجزاء من اقصى الجزاءات اإلدارية كونه يعطي لإلدارة الحق في منع المنشأة 

ر زهراء حسن مشط البركي ، الحماية الموضوعية المخالفة من مزاولة نشاطها طول مدة الغلق وانه يحقق الردع المطلوب ينظ
 .99، ص 2016واالجرائية للمحميات الطبيعية، رسالة ماجستير ، جامعة القادسية  ،

 ( من قانون تنظيم السياحة القطره النافذ. 23( المادة )2
 السياحية بدون ترخيص. ( المشرع الليبي واليمني والعراقي لم يأخذوا  باإلغالق اإلداره في جريمة انشاء المنشآت3
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 الفرع األول
 بالجريمةالتعريف 

هذه الجريمة من خالل  تعريفمنشآت السياحية البد من بيان من اجل اإلحاطة بتعريف جريمة تخريب ال
 -لها ويكون ذلك في فقرتين وعلى النحو االتي:  صفة الجريمةوكذلك سنتناول  التطرق لتعريفها

 الجريمة:  تعريف -أولا 
ضد العمران والخربة في اللغة تأتي موضع الخراب  ان معنى التخريب في اللغة قد جاء بمعنى الخراب وهو

والجمع خربات وخربة هي كل ثقب مستدير، خربة او كان غير ذلك والخرب الفساد في الدين والخارب اللص، 
 . (1)وجاء معنى التخريب بمعنى سارق اإلبل

مصطلح التخريب في عدة نصوص  تعملفعلى مستوى التشريعات فقد اساما معنى التخريب اصطالحًا 
لكنها لم تعرفه فالمشرع المصره في قانون العقوبات يذكر مصطلح التخريب في نصوص متعددة منها  بصورة 
مباشرة بذكر عبارة التخريب إذ  نص على انه )يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنين كل من خرب 

ية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة او عمدا مباني او أمالك عامة او مخصصة لمصالح حكوم
بذكر العبارات الدالة نص على التخريب بصورة غير مباشرة  و، (2)الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام (

وقد نص على انه ) كل من هدم او اتلف عمدا شيئا  (3)ن االتالف هو صورة من صور التخريبإعليها. إذ 
و المنشآت المعدة للنفع العام او االعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية من المباني او األمالك ا

 . (4)وكل من قطع او اتلف أشجار مغروسة في ...المتنزهات (
 نالحظ ان المنشآت السياحية تخضع لحماية هذه المادة ألنها من المنشآت المخصصة للنفع العام. 
ى جريمة التخريب إذ ذهب الى انه ) ...كل من خرب ...المرافق العامة اما المشرع القطره فقد نص عل 
)...(5  ). 

اما المشرع اليمني فقد نص على جريمة التخريب في الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات تحت عنوان 
او جعله  نص على انه )...خرب ...عقارا او منقوال ...غير مملوك له إذ ،االعتداء على حرمة ملك الغير

 وهذه المادة هي نص عام يشمل المنشآت السياحية. (6)غير صالح لالستعمال ...(
                                                           

، ص 2000،دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت ،6( أبو الحسن علي بن إسماعيل ، المحكم والمحيط األعظم ، ج 1
 .177و176

 المعدل. 1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصره رقم )90( المادة )2
نبراس عبد الكاظم، الحماية الجنائية للعتبات المقدسة( )دراسة مقارنة(، مجلة المحقق الحلي –اسراء محمد علي سالم  د.( 3

 .91، ص 2014للعلوم القانونية والسياسية، صادرة عن كلية القانون جامعة بابل، العدد األول، السنة السادسة، 
 دل.( من قانو ن العقوبات المصره المع162( المادة )4
 .2004( لسنة 11( من قانون العقوبات القطره رقم )237( المادة )5
 .1994( لسنة 12( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم )321( المادة )6
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إذ نص 1979لسنة  2اما المشرع الليبي فقد نص على جريمة التخريب في قانون الجرائم االقتصادية رقم 
بب عمدا في كما نص في قانون السياحة على ) ...كل من تس  (1)على انه )...من خرب ...منشأة عامة ...(

كما نص على جريمة التخريب بصورة غير مباشرة في  (2)الحاق ضرر جسيم بالمناطق والمواقع السياحية ...(
وقوعه على او غير منقول...  قانون العقوبات إذ ذهب الى انه ) كل من اتلف او بعثر او افسد مااًل منقوالً 

 (3)مبان عامة او معدة لالستخدام العام ...(
( 1( فقرة )477المشرع العراقي فقد نص على جريمة التخريب في قانون العقوبات، إذ ذهب في المادة )اما 

 ،  (4)الى انه )...خرب او اتلف عقارا ...غير مملوك له او جعله غير صالح لالستعمال ...(
ابتة او ( نصت على انه )...كل من هدم او خرب او اتلف او اضر المنشآت الصحية الث353/2والمادة)

الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او األدوات الموجودة فيها او عطل شيئا منها او جعلها غير صالحة 
كل من أحدث عمدا تخريبا او اتالفا بطريق عام او مطار  ( نصت على انه )...355/1لالستعمال، والمادة )

 او جسر او قنطرة...(.
لح التخريب في قوانين العقوبات اال انها لم تضع تعريفًا لجريمة ت مصطعملن التشريعات المقارنة وان استا

التخريب بل تركت هذا االمر للفقه، فالتشريعات المذكورة جرمت أفعال التخريب التي تقع على األموال 
 المملوكة للدولة او المملوكة لألفراد منقولة ام عقار فتسعى التشريعات لحمايتها وانها لم تذكر بصورة مباشرة
المنشآت السياحية لكن يمكن ان نستنتج ذلك من العبارات التي ذكرتها فقد استخدم المشرعين مصطلحات 
عديدة للتعبير عن األموال المشمولة بالحماية في هذه النصوص والتي تشمل ضمنا المنشآت السياحية وبذلك 

  فإنها تخضع للحماية التي توفرها هذه النصوص.

عنا لم يضع تعريفًا للجريمة، اما تعريف جريمة التخريب في الفقه فهناك من عرف اما القضاء فعلى حد اطال
 بحيث ال يصلح الستخدامه مرة التخريب على انه )كل فعل يؤده الى افساد الشيء او تعطيله كليًا او جزئياً 

وهناك من عرفه بانه )االتالف العشوائي الذه ال   (5)أخرى او يؤثر على فاعليته لتحقيق الغرض منه(
، اما تخريب المنشآت السياحية فقد عرف على انه هو القيام بتكسير وتحطيم  (6)يستهدف شيء معين بذاته (

ثارة البلبلة وتحقيق مكاسب دينية أو قبلية أو  وهدم ا ثار والمنشآت السياحية وتغيير أماكنها بهدف التشويه وا 

                                                           

 .1979( لسنة 2( من قانون الجرائم االقتصادية الليبي رقم )4( المادة )1
 ( من قانون السياحة الليبي. 27( المادة )2
 ( من قانون العقوبات الليبي. 457( المادة )3
 ( من قانون العقوبات العراقي المعدل.477/1( المادة )4
 .637، ص2006احمد عبد اللطيف، جرائم االموال العامة، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة،  د.( 5
 .61، ص1982رمسيس بهنام، قانون العقوبات القسم الخاص، منشأة المعارف، مصر، اإلسكندرية،  د.( 6
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إن جريمة التخريب تتحقق بإتيان الفاعل سلوكًا ماديًا ينتج عنه ضرر بالممتلكات المنصوص ، (1)اجتماعية 
 القانون، وبتوافر القصد الجرمي لدى الجاني. في عليها
ويمكن تعريف جريمة تخريب المنشآت السياحية بانها األفعال التي تقع على المنشآت السياحية مما يؤده   

شآت بصورة كلية او جزئية بغض النظر عن الوسيلة التي استخدمها الجاني في الى االضرار بتلك المن
 ارتكابها.
 تي: هذه الجريمة على النحو ا  وصف سنتطرق الى -: وصف الجريمة – ثانياا 

 من حيث الجسامة: -1
الجريمة من حيث جسامتها يتوقف على العقوبة المفروضة على هذه الجريمة فتقسم  وصفن معرفة إ

 الجرائم من حيث جسامة عقوبتها الى جنايات وجنح ومخالفات.
قد فرض عليها عقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين  (2)ن جريمة التخريب في التشريع المصرهإ   

القانون المصره تعد من الجنح الن عقوبتها هي الحبس والغرامة التي وعليه فان هذه الجريمة وفق ، العقوبتين
 . (3)  يزيد اقصى مقدارها على مائة جنية

اما في التشريع القطره فقد نص على انه )يعاقب بالحبس مده ال تتجاوز عشر سنوات ....(إذن وفقا 
 . (4) فان هذه الجريمة تعد جناية لقانون العقوبات القطره

شريع اليمني فانه نص على انه )يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او اما في الت
 .(5)خرب او اعدم او اتلف عقارًا او منقواًل ...(

للجرائم من حيث جسامتها يختلف عن التشريعات المقارنة وطبقا لهذا  ان المشرع اليمني قد اتبع تقسيماً 
وبتطبيق هذا التقسيم على جريمة تخريب  (6)جرائم جسيمة وأخرى غير جسيمةتنقسم الى الجرائم التقسيم فإن 

                                                           

 .6( مساعد بن منشط اللحياني، مصدر سابق، ص 1
( من قانون العقوبات المصره نصت على انه ).... يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال /تزيد 162( المادة )2

 .لفها او قطعها(على خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين فضال عن الحكم عليه بدفع قيمة األشياء التي هدمها او أت
 ( من قانون العقوبات المصره النافذ.11( المادة )3
( من قانون العقوبات القطره النافذ حيث عرفت الجناية بانها )هي الجرائم المعاقب عليها باإلعدام أو الحبس 22( المادة )4

ا في الجنايات عن ثالث سنوات ما لم المؤبد أو الحبس الذه يزيد على ثالث سنوات. وال يجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم به
 ينص القانون على خالف ذلك.(.

 ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ.321( المادة )5
( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ حيث نصت على انه )تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين 15( المادة )6

 جسيمة(.جرائم جسيمه وجرائم غير 
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الن عقوبتها  (1)من حيث الجسامة نجدها من الجرائم غير الجسيمةنوعها المنشآت السياحية لغرض معرفة 
 الحبس مدة ال تزيد على السنة او الغرامة. 

السياحية واالضرار بها في قانون السياحة ونص على اما في التشريع الليبي فانه قد جرم تخريب المنشآت 
وبالرجوع الى  (2)انه )...يعاقب ...بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة االف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين (

فان هذه الجريمة تعد من جرائم الجنح الن عقوبتها الحبس والغرامة او احدى هاتين  (3)قانون العقوبات الليبي
 ين . العقوبت

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة  -1على )انون العقوبات قفي اما المشرع العراقي فقد نص 
 .(4)ال تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ...(

الن عقوبتها الحبس ال تزيد على سنتين (5)إذن هذه الجريمة في التشريع العراقي تعد من جرائم الجنح 
 رامة ال تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.والغ
 من حيث السلوك:  -2

ان الجريمة سلوك صادر عن إنسان، فالفعل هو جوهر الجريمة والفعل يشمل اإليجابي كما يشمل 
، ويعد الفعل إيجابيًا إذا صدر عن الفاعل على صورة حركة عضوية إرادية، فالسلوك يبدأ بحركة (6)السلبي

عضاء الجسم وهي حركة مادية ألنها انعكاس لحركة عضلية قام بها اتصدر عن عضو واحد او اكثر من 
العمل الماده هذا بإرادة  الفرد فإذا تكررت هذه الحركة وربطتها وحدة التسلسل كانت عماًل ماديًا، فاذا ما اقترن

ارتكابه اكتملت صورة السلوك الجرمي، اما الفعل ) السلوك( السلبي فيتمثل بسلوك او موقف يتخذه المكلف 
 .( 7)بقاعدة قانونية تفرض عليه ان يعمل فال يعمل

  .اما جريمة تخريب المنشآت السياحية فان التخريب يقع بسلوك إيجابي ويقع أيضا بسلوك سلبي
سلوك اإليجابي يتمثل بكل فعل من شأنه احداث تخريب بالمنشآت السياحية، فالتشريعات لم تحدد أفعال فال

معينة إلحداث التخريب فقد يقع بالتكسير او بالهدم او بتحطيم او أفعال أخرى تؤده الى التقليل من القيمة 
لية او جزئية ، كما قد تقع الجريمة االقتصادية للمنشآت السياحية بحيث تصبح غير قابلة لالستعمال بصورة ك

                                                           

( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ حيث نصت على انه ) الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها 17( المادة )1
 اصل بالدية او بالرش او بالحبس مدة ال تزيد على ثلث سنوات او بالغرامة.(.

 ها .1372( لسنة 7( من قانون السياحة الليبي رقم )26( المادة ) 2
 ( من قانون العقوبات الليبي.54( المادة ) 3
 ( من قانون العقوبات العراقي. 477/1( المادة ) 4
 ( من قانون العقوبات العراقي.26( المادة ) 5
ف الفعل بانه ) كل تصرف جرمه القانون سواء كان (  من قانون العقوبات قد عر 4رة )( فق19( ان المشرع العراقي في المادة ) 6

 سلبيًا كالترك واالمتناع ما لم يرد نص على خالف ذلك (. إيجابيا أم
 .148( عبد اهلل سليمان، مصدر سابق ،ص  7
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محل البحث بسلوك سلبي عن طريق عدم القيام بفعل كان واجب على الشخص القيام به مما يؤده الى 
تخريب المنشآت السياحية كما لو اهمل العامل المكلف بالصيانة عمله فترة من الزمن متعمدًا ذلك من اجل 

ة تخريب المنشآت السياحية قد تقع بسلوك إيجابي فتكون جريمة احداث التخريب في المنشأة وبذلك فان جريم
 إيجابية او بسلوك سلبي فتكون جريمة سلبية، ولكن غالبًا ما يكون التخريب بسلوك إيجابي.

 من حيث الركن المعنوي: -3
فعال ال يكفي لقيام المسؤولية الجنائية ان يصدر عن الفاعل سلوك اجرامي معاقب عليه أه ارتكاب الجاني 

من األفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات بل البد لقيام المسؤولية الجنائية لهذا الجاني من توافر ركن 
 .(1)معنوه ينم عن اتجاه إرادته نحو ارتكاب هذا السلوك االجرامي الذه يعاقب عليه القانون

يتمثل الركن المعنوه فيها بالقصد الجرمي و  (2)لى جرائم عمديةعم الجرائم من حيث الركن المعنوه وتنقس
في حالة انصراف إرادة الجاني الى ارتكاب السلوك االجرامي بدون ان يهدف الى احداث  (3)الجرائم غير عمدية

النتيجة الجرمية الضارة ولكنها تحدث بسبب اهمال او رعونة او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين واألنظمة 
(4). 

ن الجاني يقوم بالسلوك الجرمي عن علم إتقع بصورة عمدية إذ قد آت السياحية تخريب المنشان جريمة 
رادة قاصدا احداث التخريب في المنشآت السياحية فقد نص المشرع المصره على انه) ...كل من خرب  وا 

.كل من . كما ان المشرع القطره نص على جريمة التخريب العمدية حيث نص على انه ) ..(5)عمدًا ...(
، اما المشرع الليبي فقد نص على ) ...كل من تسبب (6)خرب او اتلف او اضر عمدًا ...المرافق العامة...(

تدل على الصورة  اما التشريعين العراقي واليمني فلم يذكر كل منهما عبارة ،(7)عمدًا في إلحاق ضرر...(

                                                           

 .255، ص 2010، دار الثقافة للنشر والطباعة، األردن، عمان ،3( د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، ط 1
حيث نصت على انه )تكون الجريمة عمدية إذا توفر  34المادة  ( كما اوضح قانون العقوبات العراقي الجرائم العمدية في 2

إذا فرض القانون او االتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصدًا -القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك أ
فأقدم عليه قاباًل المخاطرة  إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله-احداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا االمتناع. ب 

 بحدوثها.
( حيث نص على )تكون الجريمة غير عمدية 35( كما ذكر قانون العقوبات العراقي صور الجريمة غير العمدية في المادة ) 3

عدم إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمااًل او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او 
 مراعاة القوانين واألنظمة واالوامر(. 

، ص 1989، مطبعة الفتيان، العراق، بغداد، 1( د. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط 4
 .78و77
 ( من قانون العقوبات المصره.90( المادة ) 5
 ( من قانون العقوبات القطره.237( المادة ) 6
 ( من قانون السياحة الليبي.27( المادة ) 7
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تقع بصورة غير عمدية فقد تقع بإحدى صور الخطأ كإهمال صيانة المنشأة  ويمكن ان ، العمدية للجريمة
 السياحية مما يؤده الى تحريبها.

 من حيث النتيجة الجرمية:  -4
تعرف النتيجة الجرمية بانها ما ينجم عن النشاط او الفعل الذه صدر عن الجاني اذا كانت الجريمة 

بي او هي ما ينجم عن احجامه او امتناعه اذا كانت الجريمة من المرتكبة أه من الجرائم التي تقع بفعل إيجا
جرائم االمتناع او الترك، وهذا هو المفهوم الماده للنتيجة الجرمية اما المفهوم القانوني فهو االعتداء على 

 . (1)المصلحة التي أراد المشرع حمايتها بالتجريم 
ات الخطر والنتائج ذات الضرر، وبذلك فان الجريمة وتقسم النتائج من حيث اوصافها الى نوعين النتائج ذ

اما ان تكون جريمة ضرر او جريمة خطر، وتعرف جرائم الضرر بانها السلوك االجرامي الذه يترتب عليه 
عدوانًا فعليًا حااًل على الحق الذه يحميه القانون مثال ذلك جرائم السرقة والنصب وخيانة االمانة ، اما جريمة 

ار السلوك االجرامي تمثل عدوانًا محتماًل على الحق أه تهديدًا بالضرر مثال ذلك جريمة الشروع الخطر فان اث
 .( 2)في جناية او جنحة، فالشروع ال يفترض وقوع نتيجة

وبالرجوع الى جريمة تخريب المنشآت السياحية فان التشريعات قد استعملت عبارة )كل من خرب( أه ان 
العبارة ان الجريمة تحققت عنها نتيجة جرمية تتمثل بالتخريب وبذلك فان جريمة تخريب المشرع أراد من هذه 

المنشآت السياحية تعد من جرائم الضرر الن المشرع قصد ان الجاني قد أحدث الضرر المتمثل بالتخريب ومن 
م الضرر هي التي ثم فان هذه الجريمة من جرائم النتيجة او ما يطلق عليها أيضا الجرائم المادية او جرائ

ال من جرائم السلوك او ما تسمى بالجرائم الشكلية او ( 3)يتطلب نموذجها القانوني تحقق نتيجة إجرامية معينة
التي ال يستلزم المشرع لتوافر مثل هذه الجريمة في نموذجها القانوني تحقق نتيجة فهي تكون  جرائم الخطر

الجاني صالحًا إلحداث التخريب في المنشآت السياحية اما اذا لم ، فالبد ان يكون نشاط (4)خالية من النتيجة
 ويعاقب عليه الجاني . (5)تتحقق النتيجة الجرمية بسبب خارج عن ارادته فان الجريمة هنا تكون شروعا

                                                           

، دار وائل للنشر، األردن، عمان 1، ط1( د. عبد الرحمن توفيق احمد، محاضرات في االحكام العامة لقانون العقوبات، ج 1
 .126، ص 2006،
و 148، ص 2009( أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 2

149. 
د. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقبات اللبناني القسم العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  -( د. محمد زكي أبو عامر3

 .81، ص1984لبنان، بيروت، 
 .4، ص2007( إبراهيم محمد إبراهيم محمد، عالقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العبية، مصر، القاهرة، 4
( على انه )وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة إذا اوقف 30( وقد عرف المشرع العراقي الشروع في المادة )5

او خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او 
 =لق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعلجنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتع
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 من حيث الحق المعتدى عليه:  -5
حق المعتدى عليه الى جميع الجرائم في الواقع مضرة بالمصلحة العامة لكنها تنقسم على أساس طبيعة ال

جرائم مضرة بالمصلحة العامة مباشرة وجرائم مضرة بمصلحة االفراد مباشرة فتعرف الجرائم المضرة بالمصلحة 
العامة مباشرة هي الجرائم التي يقع ضررها المباشر على المصلحة العامة، اما الجرائم المضرة بمصلحة االفراد 

اقي الجرائم الواقعة على باشر على االفراد وقد سماها المشرع العر مباشرة هي الجرائم التي يقع ضررها الم
 .(1)األشخاص

ة العامة والمصلحة وبالرجوع الى جريمة تخريب المنشآت السياحية نجدها من الجرائم المضرة بالمصلح
 ،ةن المنشآت السياحية قد تكون مملوكة للدولأل ،وذلك حسب عائدية هذه المنشآتنفسه الوقت الخاصة في 

ن األخيرة قد تنشأ منشآت ومرافق سياحية عائدة لها فاذا وقع عليها التخريب تكون جريمة مضرة بالمصلحة أل
العامة وقد تكون هذه المنشآت عائدة لألفراد اه للقطاع الخاص فيقع عليها التخريب فتكون الجريمة مضرة 

 بالمصلحة الخاصة.
 من حيث المتداد الزمني: -6

الى جرائم وقتية وجرائم مستمرة نتيجة للوضع الذه يكون عليه الفعل الماده المكون للجريمة تنقسم الجرائم 
من حيث الزمن الذه يستغرقه ارتكاب الركن الماده للجريمة، وتكون الجريمة وقتية اذا كانت تبدأ وتنتهي 

اما  ،(2)رب والسرقةبمجرد إتيان الفعل او ال يستغرق تحقيق عناصرها سوى وقت يسير كما في القتل والض
فهي التي يستغرق ارتكاب ركنها الماده وقتًا طوياًل من الزمن كجريمة إخفاء األشياء  الجريمة المستمرة

 .(3)المسروقة 
اما جريمة تخريب المنشآت السياحية فإنها تعد من الجرائم الوقتية الن السلوك الجرمي الذه يقوم به الجاني 

بل تقع الجريمة باه فعل يقوم به الجاني من احداث التخريب في المنشآت ال يحتمل بطبيعته االستمرار 
السياحية وما يدل على ذلك ان التشريعات المقارنة قد استخدمت مصطلحات للداللة فعل التخريب هي 

، اما المشرع (4)مصطلحات ألفعال مؤقتة فالمشرع المصره قد نص على انه )كل من هدم او اتلف ...(

                                                                                                                                                                                              

صالحية عمله إلحداث النتيجة مبنيًا على وهم او جهل مطبق. وال يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة وال األعمال =
 التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خالف ذلك(.

من المادة ) واب ثالثة ابفي  1969لسنة  111العراقي رقم  لمشرع العراقي في الكتاب الثالث من قانون العقوبات( وقد تناولها ا1
 ( .486( الى المادة) 405

، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 1( د. حسن الجنده، قانون العقوبات االتحاده في دولة االمارات العربية المتحدة، ط2
 .190، ص 2009

 .346عبد اهلل سليمان، مصدر سابق، ص ( 3
 ( من قانون العقوبات المصره. 162( المادة ) 4
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، اما المشرع اليمني فقد نص )...هدم او (1)ص على انه )...خرب او اتلف او أضر عمدا ...(القطره فقد ن
، اما المشرع الليبي فقد نص في قانون السياحة على انه ) ...من تسبب عمدا (2)خرب او اعدم او اتلف ...(

ف ...او ضر به او ، اما المشرع العراقي فقد نص على انه )...هدم او خرب او اتل(3)في الحاق ضرر...(
وهذه األفعال التي يتم بها التخريب التي ذكرتها النصوص القانونية تدل على ان الجريمة وقتية (4)عطله ...(

وليس مستمرة الن هذه األفعال التي ذكرتها التشريعات ال تحتمل بطبيعتها االستمرار فكل فعل يصلح ان يكون 
لسياحية على عدة مراحل فهنا كل فعل يصلح ان يشكل جريمة وال جريمة فإن قام الجاني مثال بهدم المنشأة ا

 تعد جريمة مستمرة.
 الفرع الثاني

 اركان الجريمة
تتكون كل جريمة من ركنين ماده ومعنوه لكن بعض الجرائم يشترط فيها ركن ثالث يتمثل بالركن المفترض 

 من اجل قيامها، ان جريمة تخريب المنشآت السياحية تتكون من ركنين فقط البد من بيان كل منهما 
 الركن المادي:  -أولا 

 تحقق االعتداء على المصلحةالركن الماده للجريمة هو وجهها الخارجي الظاهر، وبه ي
المحمية، وعن طريقه تقع االعمال التنفيذية للجريمة. وهذا الركن يقوم على ثالثة عناصر هي النشاط  

 .(5)االجرامي والنتيجة والعالقة السببية 
 النشاط )السلوك( الجرمي  -1

يلزم لتحقق الركن الماده للجريمة ان يصدر من الجاني سلوك ما أيا كانت طبيعته اذ ال يتصور ان 
يتدخل المشرع ليجرم فعل ما لم يصل لمرحلة السلوك الذه يشكل جريمة ، ومن ثم ليس من المتصور العقاب 

ذه ال يصل لمرحلة البدء على مجرد التفكير في الجريمة او التصميم على ارتكابها او حتى التحضير لها ال
في تنفيذها، واذا كان من المتصور ان السلوك االجرامي يقع في صورته المعتادة اإليجابية أه بحركة عضلية 

 .(6)فانه من المتصور أيضا ان يتمثل السلوك االجرامي سلبي في مجرد االمتناع أه السلوك السلبي 
ياحية ينقسم الى قسمين التخريب الماده والتخريب ان السلوك االجرامي في جريمة تخريب المنشآت الس

 المعنوه.
                                                           

 ( من قانون العقوبات القطره. 237( المادة ) 1
 ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.321( المادة ) 2
 ( المادة السابعة والعشرون من قانون السياحة الليبي.  3
 لعقوبات العراقي. ( من قانون ا477( المادة ) 4
، ص 1985، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 4احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات )القسم العام(، ط .( د5

308. 
 . 197امين مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام، مطابع السعدني، مصر، اإلسكندرية، ص  د.( 6
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 التخريب الماده: -أ
ويقصد به ذلك التخريب الذه يقع بفعل ماده ويترك اثرًا ملموسًا سواء كان األثر التخريبي قد شمل 
المنشآت بصورة كلية او جزئية فال أهمية لذلك في تحديد وقوع الجريمة وانما يكون مقتصرا على تحديد 

 .(1)العقوبة المناسبة 
المنشأة بمكوناتها المادية فيغير فيها بشكل أه ان التخريب الماده هو ما يترك اثر خارجي يقع على 

جزئية وان سلوك الجاني الجرمي في التخريب الماده يتمثل  او يجعلها غير صالحة للعمل سواء بصوره كلية
بعدة أفعال ذكرتها التشريعات المقارنة، ففي التشريع المصره قد نص على انه ) هدم او اتلف ...(، اما 

.. خرب او اتلف او اضر عمدا ...(، اما المشرع اليمني فقد نص )...هدم او المشرع القطره فقد ذكر ).
خرب او اعدم او اتلف ...(، اما المشرع الليبي فقد نص على انه )من تسبب عمدا في الحاق ضرر ...(، اما 

 المشرع العراقي فقد نص على انه )...هدم او خرب او اتلف ...او اضر به او عطله ...( .
نالحظ ان التشريعات قد ذكرت فعل التخريب باإلضافة الى أفعال أخرى تدل  آنفاً النصوص  جعةمن مرا

عليه فهي توسعت في ذكر النشاط الذه تقع به جريمة التخريب فكل فعل من هذه األفعال يعد جريمة الن 
ذلك المنشآت  التشريعات تسعى لتوفير حماية أكبر للممتلكات العامة والخاصة من المرافق والمنشآت بما في

 السياحية.
فالفعل التخريبي قد يتمثل بهدم المنشأة كليًا او جزئيًا مما يؤده الى تشويهها فيقلل او يعدم قيمتها 
االقتصادية بأية وسيلة باليد او باألسلحة أله هدف كان ماده اوديني او أه هدف يدفع الجاني كما ان 

ء مادة الشيء او على األقل ادخال تغييرات شاملة عليها بحيث التخريب قد يقع باألتالف الذه يعرف بانه )إفنا
وبذلك فان االتالف (2)تصير غير صالحة إطالقا لالستعمال في الغرض الذه من شانه ان يستعمل فيه الشيء(

قد يترتب عليه افناء المنشأة او فقط تغييرها وبذلك فان التشريعات ال تشترط في نشاط الجاني ان يكون بصورة 
 نة.معي
اما وسائل التخريب فهي متعددة فقد يكون التخريب باستخدام المتفجرات او المفرقعات والقنابل اليدوية او  

أه أسلحة تؤده الى هدم األمالك العامة او تعطيلها ويستوه ان يكون التخريب قد دمر االمالك العامة كليًا او 
مثال ذلك فندق الموصل ثاني اكبر فنادق  ،(3)زئيًا جزئيًا او أدى  الى تعطيل استعمال األمالك كليًا او ج

                                                           

حسين ياسين طاهر، جريمة تخريب المنشآت النفطية )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة المحقق –( د. حسون عبيد هجيج 1
 . 227، ص 2، العدد 3، المجلد 2011الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، سنة 

ات اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، محمود نجيب حسني، جرائم االعتداء على األموال في قانون العقوب د.(  2
 . 496، ص 1984مصر، القاهرة، 

، 1989، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، بغداد، 1( د. سعد إبراهيم االعظمي، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ط 3
 128ص .
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 40وكلفة الضرر التقديرية  %100ونسبة الضرر  الموصل الذه تم تفجيره بالكامل من قبل تنظيم داعش
 .(1)مليار
يحدث التخريب عن طريق التسبب بالضرر للمنشأة مما يقلل من منفعتها او يعدمها دون النظر الى مدى و  

فالجريمة تقع باه مقدار من الضرر يتسبب به الجاني فالتشريعات لم تحدد مقدار الضرر  جسامة هذا الضرر
لكي يكون الفعل جريمة ولم تميز بين التخريب الكلي والجزئي فكالهما يسبب جريمة ولكن مقدار الضرر يؤخذ 

 .(2)بنظر االعتبار من قبل القاضي عند فرض العقوبة
لقيام جريمة االضرار العمده ان يكون محققًا أه حااًل ومؤكدا الن ولكن يشترط في الضرر كركن الزم 

الجريمة ال تقوم على احتمال تحقق احد أركانها والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سوء كان حاضرًا او 
 .(3)هو الضرر الثابت على وجه اليقين مستقباًل والضرر المؤكد

يار المنشآت او المواقع التي تحقق لها اكبر قدر من المعروف ان الجهات اإلرهابية تسعى الى اخت ومن
لكي يحقق لها الدعاية واالعالن عن أنشطتها وهو امر يتوافر بدرجة كبيرة في مجال النشاط السياحي  رالضر 

بكافة ابنيته بما فيها المباني الفندقية مما يصيبها بأضرار جسيمة فقد الحقت العمليات اإلرهابية التخريب 
ذلك فندق  مثال ،(4)الفندقية والمنتجعات السياحية التي تعد الركيزة األساسية في استقطاب السياحبالمباني و 

اكبر فنادق مدينة الموصل الذه يصنف ضمن فنادق الخمس نجوم فسيطر عليه تنظيم  عدنينوى الدولي الذه ي
عليه تغييرات من الداخل  الفندق بالكامل واجرى بإغالقداعش بالكامل مما الحق الضرر به فقام التنظيم 

زالة النقوش التاريخية التي كانت تزين جدرانه، وقد تم تصنيفه من األبنية المتضررة بسبب اعمال  والخارج وا 
 (.5)مليار 30وكلفة الضرر التقديرية   % 60فتقدر نسبة الضر ر ب داعش

)تعد األفعال االتية من األفعال اإلرهابية :  2005ة لسن 13وقد نص قانون مكافحة اإلرهاب العراقي رقم 
 .(6)العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتالف او اضرار ...( -2

                                                           

غير - 2017ها الجغرافي لسنةعدد األبنية المتضررة وموقعيبن  20/9/2017بتاريخ  23254( قرار هيئة السياحة رقم  ( 1

 منشور.

 .229حسين ياسين طاهر، جريمة تخريب المنشآت النفطية )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص  –حسون عبيد هجيج د.(  2
 .514، ص2004( محمود نصر، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف، مصر، اإلسكندرية،  3
سائحا  18والتي أدت الى مقتل  18/4/1996( ومثال ذلك عملية فندق أوروبا بجمهورية مصر العربية والتي وقعت بتاريخ  4

رجاء الفندق من جراء الحرائق التي اشتعلت به نتيجة األفعال اإلرهابية يونانيا واصابة اخرين واحداث تدمير وتخريب ببعض ا
م من تدمير لبعض األجزاء من  10الساعة  7/10/2004وكذلك ما أدت اليه االعمال اإلرهابية والتي وقعت مساء الخميس 

ميد عبد المطلب، اإلرهاب صالح الدين عبد الحينظر في ذلك فندق طابا المصره على اثر النفجار الهائل الذه وقع به، 
 .160و 158، ص 44، العدد، 22والنشاط السياحي، بحث منشور في المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، مجلد 

غير - 2017ةيبن عدد األبنية المتضررة وموقعها الجغرافي لسن 20/9/2017بتاريخ  23254قرار هيئة السياحة رقم ( 5

 .منشور

 . 2005لسنة  13( من قانون مكافحة اإلرهاب العراقي رقم 2( المادة ) 6
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فقانون مكافحة االرهاب قد تناول التخريب الواقع على الممتلكات العامة والخاصة بباعث زعزعة االمن  
رع العراقي قد عالج التخريب الحاصل من االعمال واالستقرار أه نتيجة االعمال اإلرهابية وبذلك فالمش

اإلرهابية وخاصة بعد ازدياد االعمال اإلرهابية وتوسع ظاهرة اإلرهاب في الوقت الحالي وعَد التخريب او 
 األهدام او االتالف او االضرار الذه يقع على الممتلكات العامة من الجرائم اإلرهابية.

اإلرهابية التي تقوم بها عصابات داعش اإلرهابية اذ إثر ذلك في  فالعراق قد تضرر كثيرا من االعمال
القطاع السياحي وفي امن السائحين الذين عزفوا عن زيارة العراق لمشاهدة المعالم االثرية العراقية والمتاحف 

(1). 
 التخريب المعنوه:  -ب

يعرف التخريب المعنوه بانه التأثير على معنويات العاملين بالمنشأة بنشر السخط واليأس واثارة الفتن 
 .( 2)والعداء بينهم ونشر الشائعات الهدامة إلضعاف الروح المعنوية لديهم 

للتأثير  وهناك أيضا من عرف التخريب المعنوه بانه التأثير الضار على معنويات العاملين بالمنشأة الفندقية
على قدراتهم او دفعهم الرتكاب جريمة التخريب واهم وسائل التخريب المعنوه هي نشر السخط واليأس بين 
العاملين واثارة الخالفات وتحريك العداءات بين فئات العاملين  واطالق االشاعات الهدامة لحث العاملين على 

في الحقيقة تخفي وراءها دافعا اخر مثل المطالبة التقدم بمطالب تبدو في ظاهرها كمطالب  مشروعة لهم وهي 
 . (3)برفع األجور او تحديد ساعات العمل

فتقع جريمة التخريب بطريقه معنوية اذا كان الضرر الحاصل في المنشأة ضررًا ادبيًا عن طريق افشاء 
عمالء بها فتتحقق االسرار الخاصة بها باإلفضاء للغير بان المنشأة في حالة تعثر يؤده الى اهدار ثقة ال

 . (4)الجريمة بهذا الضرر المعنوه 
يقع التخريب المعنوه عن طريق االعمال اإلرهابية وقد نص المشرع العراقي في قانون مكافحة االرهاب و     

العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم  -2على انه ))تعد األفعال ا تية من األفعال اإلرهابية ......... 
 .(5)ف أو اضرار ......((أو اتال

                                                           

على االمن  ثار والمنشآت السياحية وتأثيرها( سميرة بنت سعيد القحطاني، جوانب من المخاطر والجرائم التي تتعرض لها اال 1
 :السياحي، بحث منشور على الموقع االلكتروني

 https:/repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle    12/10/2018تاريخ اخر زيارة للموقع. 
 .16، ص 2011( إبراهيم محمد اللبيده ، تأمين المنشآت ، مركز االعالم األمني ، السعودية ، الرياض ،  2
 .208( مدحت الشنواني، مصدر سابق، ص  3
 .514( محمود نصر، مصدر سابق، ص  4
 اب العراقي.( من قانون مكافحة اإلره2( المادة )5
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أه انه التخريب المعنوه هنا يقع عن طريق التهديد بتخريب المنشأة الذه يقع على أصحاب المنشأة او  
العاملين بها مما يؤده الى اثارة الخوف والذعر لدى العاملين مما يؤثر بصورة سلبية على عمل المنشأة او 

 قلل عدد العاملين في المنشأة.يؤده الى عدم رغبة العاملين في العمل مما ي
كذلك المشرع المصره قد نص على التخريب المعنوه الحاصل من العمليات اإلرهابية فقد نص على انه 
)...كل استخدام ...التهديد او الترويع ...اذا كان من شأن ذلك ...الحاق الضرر ...باألموال او المباني او 

 .(1)باألمالك العامة او الخاصة ...(
لمشرع المصره هنا أشار الى التخريب الذه يحصل عن طريق التهديد او الترويع الذه يؤده الى الحاق فا 

العمل اإلرهابي  -2تخريب معنوه او ماده للمنشآت السياحية، وكذلك المشرع القطره قد نص على انه ) 
.الحاق الضرر ب ... المرافق :كل استعمال ...التهديد او الترويع ...إذ أدى ذلك او من شأنه ان يؤده الى ..

 .(2)او المنشآت او الممتلكات العامة او الخاصة ....(
اما المشرع اليمني فقد نص على انه ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب  

... وتكون او اعدم او اتلف عقارا ...غير مملوك له او جعله غير صالح لالستعمال او اضر به او عطله 
 .(3)العقوبة... اذا اقترفت الجريمة ب ... التهديد ...(

اما المشرع الليبي فقد نص في قانون مكافحة اإلرهاب على انه ) العمل اإلرهابي كل استخدام ل...التهديد  
او الترويع ...متى ما كان من شأن هذا االستخدام ...الحاق الضرر ب ...االموال او المباني او باألمالك 

  .(4)العامة او الخاصة ...(
نة قد جعلت التهديد والترويع بالحاق التخريب في المنشآت السياحية يالحظ مما تقدم ان التشريعات المقار 

من االعمال اإلرهابية لخطورته على المنشأة السياحية والعاملين بها ألنه يخلق الخوف والرعب لدى العاملين 
 فيها ويؤثر على االقتصاد القومي.

ر على سمعة المنشأة السياحية او زرع فالتخريب المعنوه يقع باه وسيلة تحقق ضررًا ادبيًا فمنها ما يؤث
الخوف لدى العاملين وقد يتجاوز الضرر المعنوه قيمة الضرر الماده من حيث األثر الذه يتركه على 

 المنشأة السياحية فقد يؤده الى إيقاف نشاطها.
 النتيجة الجرمية:  -2

التغيير الذه يحدث في  النتيجة الجرمية هي األثر الذه تدركه الحواس والذه يتمخض عن السلوك، فهي
العالم الخارجي كأثر للسلوك وهذا هو المدلول الماده للجريمة اما مدلولها القانوني للنتيجة بانها العدوان الذه 

                                                           

 ( من قانون العقوبات المصره. 86( المادة )1
 .2004( لسنة 3( من قانون مكافحة اإلرهاب القطره رقم )1( المادة )2
 ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. 321( المادة )3
 (.2014( لسنة )3( من قانون مكافحة اإلرهاب الليبي رقم )2( المادة )4
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ية الى جرائم وتنقسم الجرائم من حيث النتيجة الجرم (1)يهدد مصلحة قدر الشارع جدارتها بالحماية الجنائية
وجرائم الضرر هي التي يحقق فيها السلوك االجرامي ضررا بالمصلحة محل الحماية  ،الضرر وجرائم الخطر

الجنائية والذه يتطلبه المشرع لوجود الجريمة قانونا مثل جريمة السرقة والقتل والضرب والجرح، اما جرائم 
ئية مثل جرائم الخطر فهي تلك التي يكتفي بتحقق حالة الخطر بالنسبة للحق او المصلحة محل الحماية الجنا

 .(2)تعريض وسائل النقل للخطر
وقلنا سابقا ان جريمة تخريب المنشآت السياحية من جرائم الضرر والتي يشترط المشرع لقيامها حصول 
الضرر الذه يتمثل في هذه الجريمة في التخريب الماده او المعنوه الحاصل بالمنشأة السياحية نتيجة السلوك 

الذه قد يكون سلبيًا او إيجابيًا، فالجريمة ال تقع بمجرد تعرض المنشآت للخطر الجرمي الحاصل من الفاعل 
دون تحقيق النتيجة الجرمية فيجب ان يكون سلوك الجاني صالحًا لتحقيق التخريب في المنشأة السياحية حتى 

السلوك الجرمي اذا كان الفاعل قد قام ب (3)تتحقق الجريمة وبذلك فان هذه الجريمة يتصور حصول الشروع فيها
الصالح لتحقق النتيجة الجرمية ولكنها لم تحصل لسبب خارج عن ارادته ويقع الشروع بصورتيه الموقوفة 

 والخائبة .
في فأما ان يوقف تنفيذ السلوك الذه هدف به الجاني تحقيق الجريمة كان يمسك احد األشخاص بيد الجاني 

شأة فهنا تسمى الجريمة الموقوفة او ان يكمل الجاني السلوك اثناء محاولته تحطيم الزجاج الموجود داخل المن
االجرامي الالزم لتحقق الجريمة ولكنها ال تتحقق ويخيب اثر هذا السلوك لسبب خارج عن ارادته كما لو قام 

وبذلك   ،(4)شخص برمي قنبلة موقوتة من اجل تفجير المنشأة ولكن لم تنفجر القنبلة لسبب خارج عن ارادته 
ما قام به الجاني يعد جريمة معاقب عليها فجريمة تخريب المنشآت السياحية من جرائم النتيجة ال من فان 

 جرائم السلوك أه ال تقع بمجرد السلوك .
 
 
 
 

                                                           

 .30و29،ص 2011، مكتبة السنهوره، العراق، بغداد، 1يتي، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات، ط( د. محروس نصار اله1
 .109، ص 1979( د. مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، مصر، القاهرة، 2
لبدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة ( على انه )وهو ا30( وقد عرف قانون العقوبات العراقي الشروع في المادة )3

 إذا اوقف او خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد
يكن ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم 

اعتقاد الفاعل صالحية عمله إلحداث النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق. وال يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة 
 وال األعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على ذلك(.

 .170سلطان عبد القادر الشاوه، مصدر سابق، ص  –علي حسين الخلف  د.( 4
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 العالقة السببية:-3
تعرف العالقة السببية بانها الصلة التي تربط بين الفعل او عدم الفعل من جهة، والنتيجة الجرمية من جهة 

 . (1)ل او عدم الفعل، هو الذه أدى الى حدوث النتيجةعفالعالقة التي تجعل ارتكاب الأخرى، أه 
الخارجي البد وان يكون قد  ن االنسان لكي يسأل عن النتائج التي تحدث في العالمأمن المبادئ الثابتة و 

تسبب في احداثها بسلوكه، فال يكفي ان يكون الجاني مرتكب السلوك الماده وانما أيضا النتائج الخارجية 
الناشئة عنه فكما ال يمكن مساءلته عن نتيجة معينة اذا لم تكن ناشئة عن ذات السلوك المرتكب، فالنتيجة 

 . (2)كون من عمل الجاني تماما كالسلوكبوصفها عنصرا في الركن الماده يجب ان ت
وبذلك فانه البد ان يكون هنالك ترابط بين نشاط الفاعل الجرمي والتخريب الحاصل في المنشأة من اجل 
مساءلة الجاني عن الجريمة الن جريمة تخريب المنشآت السياحية من جرائم الضرر فالبد ان يتم اثبات 

ه انه لوال السلوك الجرمي العالقة السببية بين النشاط الجرمي والتخريب الحاصل في المنشأة السياحية أ
الصادر من الجاني ما تحقق التخريب الحاصل في المنشأة السياحية حتى تتحقق المسؤولية الجزائية على 

 الجاني. 
وتنتفي المسؤولية الجنائية عند تخلف الرابطة السببية ويكون ذلك عند تدخل عامل غير مألوف او عارض 

لسياحية، وتظهر أهمية وضع معيار لمعرفة تحقق قيام العالقة في إحداث التخريب الحاصل في المنشأة ا
السببية عندما تساهم مع سلوك الجاني في إحداث النتيجة الجرمية عوامل أخرى حيث يثور التساؤل عما إذا 
كان تدخل هذه العوامل ينفي عالقة السببية او يتركها قائمة اه تسهم عوامل عدة في إحداث تخريب المنشأة 

 .( 3)ة السياحي
وقد ظهرت عدة مذاهب من اجل إيجاد الحل القانوني لمشكلة العالقة السببية وهي المذهب الموضوعي 
الذه اوجد نظرية تعادل األسباب والمذهب الشخصي او ما يسمى المذهب الغائي والمذهب المختلط الذه 

 .( 5)ين بشأن العالقة السببيةوقد اخذ قانون العقوبات العراقي بالنظريت (4)يتعلق بنظرية السبب الكافي

                                                           

، ص 1997، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طرابلس، 1القواعد الجزائية العامة فقهًا اجتهادًا، ط ( د. طه زاكي صافي،1
203. 

، 2007( د. رمزه رياض عوض، االحكام العامة في القانون الجنائي االنجلو امريكي، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 2
 .56ص
 .141الشاوه، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص سلطان عبد القادر  –علي حسين الخلف  د.( 3
 229و228و2260معن احمد محمد الحياره، الركن الماده للجريمة، مصدر سابق، ص  د.( 4
ولو –ال يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه اإلجرامي لكنه يسأل عن الجريمة -1( تنص على انه 29( المادة )5

 سلوكه اإلجرامي في احداثها سبب آخر سابق او معاصر او الحق ولو كان يجهله. كان قد ساهم مع
  .الحالة إال عن الفعل الذه ارتكبه–أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيًا إلحداث نتيجة جرمية فال يسأل الفاعل في هذه  -2
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وبتطبيق ذلك على جريمة تخريب المنشآت السياحية فأنها يجب ان تكون ناتجة عن السلوك الجرمي للجاني 
تقطع العالقة السببية بين السلوك    من دون تدخل عوامل غير مألوفة في تحقيق النتيجة الجرمية ألنها

 قانون العقوبات المتعلقة بالعالقة السببية.والنتيجة وينطبق عليها االحكام العامة في 
 الركن المعنوي:  -ثانياا 

، ويصف احد الشراح الركن (1)يتمثل الركن المعنوه بالصلة النفسية بين ماديات الجريمة وشخص الجاني
المعنوه بانه ركن المسؤولية وعلى ذلك فيعرفه بانه العالقة النفسية بين الفعل والفاعل ويقضي بان يكون 

لفاعل اهال لتحمل المسؤولية الجنائية وال يكون االمر كذلك اال اذا تمتع بإرادة وادراك يعتد القانون بهما وان ا
 . (2)تنصرف هذه اإلرادة الى ماديات الجريمة

وبقدر سيطرة اإلرادة الجرمية على ماديات الجريمة تتحدد صور الركن المعنوه فيها، والتجاه اإلرادة الجرمية 
رئيسيتان: القصد الجرمي وبه تكون الجريمة مقصودة والخطأ وبه تكون الجريمة غير مقصودة صورتان 

 .(3)وكالهما القصد والخطأ يمثالن صور الركن المعنوه في الجريمة
إلرادة ركن اإرادة ارتكاب الجرم ومعرفة )علم( بان الفعل يشكل جرمًا، ف عنصرينوالقصد الجرمي يتطلب 

م ألنها القوة النفسية التي تحول النية الجرمية الى فعل ماده يجسد او يحقق الهدف أساسي في تحقيق الجر 
الذه رمت اليه فتتم مساءلة الفاعل في هذه الحالة عن فعله الجرمي باعتباره فعاًل اراديًا أه قصديًا لذلك تسمى 

تحقيق القصد الجنائي ان يعلم ، اما المعرفة ) العلم ( يشترط ل(4)الجريمة في هذه الحالة بالجريمة المقصودة
الجاني او يتصور حقيقة الواقعة الجرمية التي تتجه ارادته الى تحقيقها فيجب ان يحيط الجاني علما بجميع 
العناصر األساسية  الالزمة لقيام الجريمة ويقتضي تحديد هذه العناصر الرجوع الى النموذج القانوني لكل 

اما الخطأ غير العمده هو الصورة الثانية للعالقة النفسية بين ،(5)ني بهاجريمة على حده والتأكد من علم الجا
الجاني وفعله غذ يمثل القصد الجنائي صورتها األولى، حيث يمثل تجريم السلوك العمده األصل في ترتيب 

هذا األصل  المسؤولية الجنائية عن الوقائع غير المشروعة، بينما يمثل تجريم الخطأ غير العمده االستثناء على
 . (6)ولذلك فانه يحتاج الى نص صريح بذلك

وجريمة تخريب المنشآت السياحية شأنها شأن الجرائم األخرى إذ تتخذ إحدى الصورتين اما ان يتوفر فيها 
قصد جرمي فتكون بذلك جريمة عمدية أه عندما تكون لدى الجاني إرادة تخريب المنشآت السياحية ويكون لدية 

                                                           

 . 80، ص 2010، مكتبة السنهوره، العراق، بغداد، 1( د. جمال إبراهيم الحيدره، احكام المسؤولية الجزائية، ط1
، ص 1984، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 1( د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط2

415. 
 .325( نظام توفيق المجالي، مصدر سابق، ص  3
 .584و 583، ص 2006لبنان، بيروت ،‘. مصطفى العوجي، القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية ( د 4
 .128( جاسم خريبط خلف، مصدر سابق، ص  5
 .43، ص2007( عقيل عزيز عودة، نظرية العلم بالتجريم ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد،   6
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ل الجرمي الذه يقوم به ويعلم ما سيترتب على سلوكه من نتائج ضارة وتنصرف ارادته الى علم بخطورة الفع
السلوك والنتيجة الجرمية او تقع جريمة تخريب المنشآت السياحية بصورة غير عمدية عندما تتجه إرادة الجاني 

ني صورة من صور الخطأ الى ارتكاب السلوك الجرمي ولكن تنعدم اإلرادة بالنسبة للنتيجة ويتوافر لدى الجا
 . (1) أو االنظمة والتعليمات و اللوائحأوعدم االحتياط او مخالفة القوانين  والرعونة  كاإلهمال

وتتطلب اغلب التشريعات الجنائية القصد العام دون القصد الخاص في اغلب الجرائم والقصد العام يتكون 
اتجاه اإلرادة الى السلوك االجرامي والنتيجة االجرامية أو من العلم واإلرادة أه العلم بكافة عناصر الجريمة مع 

 .( 2)قبولها وهو القصد العاده 
اما عن جريمة تخريب المنشآت السياحية فبالرجوع الى النصوص التي نصت على جريمة التخريب الواقع 

صد الخاص مثال على الممتلكات العامة والخاصة والتي تشمل ضمنا المنشآت السياحية نجد عدم اشتراط الق
وبذلك فانه لم يشترط قصدًا خاصًا لتحقق ( 3)ذلك التشريع المصره فانه نص ) كل من هدم او اتلف عمدا ...(

الجريمة وانما فقط تتطلب توافر القصد العام وكذلك قانون مكافحة اإلرهاب المصره لم يشترط توفر قصد 
نشآت السياحية، اما المشرع القطره فانه أيضا في خاص عند ارتكاب العمل اإلرهابي المؤده الى تخريب الم

 (4)قانون العقوبات حيث نص على انه ) يعاقب...كل من خرب او اتلف او اضر عمدًا...المرافق العامة(

العمل  -2وكذلك قانون مكافحة اإلرهاب لم يشترط توافر قصد خاص لدى الجاني بارتكاب جريمة التخريب ) 
...التهديد او الترويع ...إذا أدى ذلك او من شأنه انه يؤده الى...الحاق الضرر اإلرهابي كل استعمال 

وكذلك المشرع اليمني لم يشترط قصدًا خاصًا  (5)ب...المرافق او المنشآت او الممتلكات العامة او الخاصة...(
...غير مملوك له او لتحقق جريمة التخريب فقد نص في قانون العقوبات على انه ) ...خرب عقارًا او منقواًل 

، وكذلك المشرع الليبي لم يتطلب في قانون الجرائم االقتصادية قصدًا خاصًا (6)جعله غير صالح لالستعمال...(
وال قانون السياحة حيث نص على انه) ...كل من  (7)حيث نص على انه ) ...من خرب... منشأة عامة(
ان يتوافر لدى الجاني قصد خاص عند  (8)السياحية...(يتسبب عمدًا في الحاق ضرر جسيم بالمناطق والمواقع 

 ارتكاب جريمة تخريب المنشآت السياحية .

                                                           

 .111سابق، ص  ( د. مأمون محمد سالمة، مصدر 1
 .417( د. علي عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص  2
 ( من قانون العقوبات المصره. 162( المادة )3
 ( من قانون العقوبات القطره.237( المادة ) 4
 .2004( لسنة 3( من قانون مكافحة اإلرهاب القطره رقم )2ف1( المادة ) 5
 .1994( لسنة  12( من قانون العقوبات اليمني رقم )321( المادة)  6
 .1979( لسنة  2( من قانون الجرائم االقتصادية الليبي رقم )4( المادة )  7
 ( من قانون السياحة الليبي.27( المادة ) 8
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اما قانون العقوبات العراقي فانه ايضا كالتشريعات السابق ذكرها لم يشترط قصد خاص لدى الجاني المرتكب 
جعله غير صالح لجريمة التخريب فقد نص على انه) ...خرب او اتلف عقارًا ...غير مملوك له او 

العلم بالعنف والتهديد على تخريب او هدم -2اما قانون مكافحة اإلرهاب فقد نص على انه ) (1)لالستعمال...(
او اتالف او اضرار عن عمد مباني او امالكك عامة ...والقطاع الخاص او المرافق العامة واألماكن المعدة 

فالمشرع هنا تطرق الى الباعث على ارتكاب الجريمة  (2)ر (لالستخدام العام ...بباعث زعزعة االمن واالستقرا
وهو زعزعة االمن واالستقرار والباعث هو ليس عنصرًا من عناصر القصد الجنائي ومن ثم فهو ليس من 
عناصر الجريمة، ولذلك فال اثر للباعث في توافر اركان الجريمة وقيام مسؤولية الجاني فالباعث هو العامل 

 .(3)فع اإلرادة الى الجريمة تحقيقًا لغاية معينةالنفسي الذه يد
والقصد الجرمي هو امر داخلي يكمن في نفس الجاني وال يستدل عليه إال من ظروف القضية ومالبساتها 
ووقائعها وهي مسألة موضوعية التي تنظر في القضية الجزائية المعروضة عليها وبمعنى اخر فأن توافر 

ضمن اختصاصات محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وقرائنها وال القصد الجرمي او عدمه يدخل 
 .(4)رقابة عليها في ذلك 

 الفرع الثالث
 الجريمة عقوبة

جزائية على مرتكبي الجرائم بما فيها جريمة تخريب المنشآت السياحية ولكن المشرع  عقوبةيفرض المشرع 
قد يشدد عقوبة هذه الجريمة في بعض الحاالت لذلك نبحث عقوبة الجريمة اواًل ثم نعرج على حالة توافر 

 الظروف المشددة. 
 : عاديةعقوبة الجريمة بصورتها ال -أولا 

عات المقارنة على جريمة التخريب تختلف من قانون الخر فالتشريع ان العقوبة التي فرضتها التشري
المصره قد نص على انه ) ...يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه او 

 .(5)بإحدى هاتين العقوبتين فضال عن الحكم عليه بدفع قيمة األشياء التي هدمها او اتلفها او قطعها (

                                                           

 ( من قانون العقوبات العراقي.477/1( المادة)  1
 رهاب العراقي.( من قانون مكافحة اإل2/2( المادة ) 2
( حسين عبد الصاحب عبد الكريم الربيعي، جرائم االعتداء على حق االنسان في التكامل الجسده )دراسة مقارنة(، أطروحة  3

 . 118، ص 2005دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، 
 .177( عبد الرحمن توفيق احمد، مصدر سابق، ص  4
 لمصره. ( من قانون العقوبات ا162( المادة ) 5
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عقوبة اصلية ولكنه لم يضع حدا اعلى او ادنى لعقوبة شرع المصره فرض عقوبة الحبس نالحظ ان الم 
الحبس فذكر عقوبة الحبس بصورة مطلقة وكذلك فرض الى جانب عقوبة الحبس عقوبة اصلية أخرى وهي 

 و كالهما معا، الغرامة كعقوبة تخييرية مع عقوبة الحبس فللقاضي ان يحكم بعقوبة الحبس او بالغرامة ا
ولم  (1) تزيد على سنة او بالغرامة ...(اما المشرع اليمني فانه قد نص على انه )يعاقب بالحبس مدة ال

يختلف المشرع اليمني عن المشرع المصره فقد فرض عقوبة الحبس كعقوبة اصلية على جريمة التخريب وحدد 
عقوبة الحبس المفروضة على هذه الجريمة وفرض المدة بان ال تزيد على سنة ولكنه لم يحدد الحد االدنى ل

معها كعقوبة اصلية أخرى هي الغرامة ولكن تفرض بصورة تخييرية فللقاضي ان يحكم اما بعقوبة الحبس او 
 بعقوبة الغرامة وال يحكم بكالهما معا. 

مشرع القطره فال ،(2)حبس مدة ال تجاوز عشر سنوات ...(اما المشرع القطره فقد نص على انه )يعاقب بال
هنا فرض عقوبة اصلية تمثلت بالحبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات فالمشرع القطره هنا فرض عقوبة اعلى 

 .به عند الحكم على مرتكب الجريمة مما فرضته التشريعات المقارنة ولكنه لم يحدد الحد األدنى الواجب االلتزام
) ...يعاقب كل من تسبب عمدا ...بالحبس وبغرامة اما المشرع الليبي فقد نص في قانون السياحة على انه 

 .(3)ينار او بإحدى هاتين العقوبتين (ال تقل عن خمسة االف د
ان المشرع الليبي هنا فرض عقوبة الحبس كعقوبة اصلية للجريمة ولكن لم يحدد حدها األعلى او األدنى  

ي الغرامة التي ال تقل عن خمسة االف فذكر عقوبة الحبس بصورة مطلقة وفرض معها عقوبة مالية تخييرية ه
دينار ولكن لم يحدد حد اعلى لهذه العقوبة وللقاضي ان يحكم بإحدى العقوبتين او كالهما معا ولكن المشرع 
الليبي هنا اشترط لتطبيق هذا النص وفرض هذه العقوبة ان تكون الجريمة قد ارتكبت بصورة عمدية وبذلك 

غير العمدية فالمشرع لم يذكر عقوبة لحالة الجريمة غير العمدية في هذا  فهذا النص ال يسره على الجرائم
 النص . 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على  -1اما المشرع العراقي فقد نص على انه ) 
 .(4)مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ...(

ين ولكن لم يحدد الحد األدنى للعقوبة تدة ال تزيد على سنان المشرع العراقي قد فرض عقوبة الحبس بم 
فللقاضي ان يحكم حسب سلطته التقديرية وفرض مع الحبس عقوبة الغرامة كعقوبة اصلية تخييرية فللقاضي ان 

 يحكم بإحدى العقوبتين او كالهما معا.
من حيث العقوبة المفروضة حيث  نفسه الموقف ة نالحظ ان التشريعات قد اخذت من النصوص السابق

الغرامة او بفرضت عقوبة الحبس ومعها عقوبة الغرامة كعقوبة تخييرية أه للقاضي ان يحكم اما بالحبس او 
                                                           

 ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني .321( المادة ) 1
 ( من قانون العقوبات القطره .237( المادة )  2
 ( من قانون السياحة الليبي. 26( المادة ) 3
 ( من قانون العقوبات العراقي. 477( المادة )  4
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هما والتشريعات المقارنة لم تحدد العقوبة من حيث الحد األدنى فللقاضي ان يحكم بالمدة التي يراها دون يكل
قد تكون العقوبة غير كافية لردع الجاني، ويستثنى من ذلك المشرع القطره تقييد من حيث الحد األدنى وبهذا 

 إذ انه فرض عقوبة تفوق عن باقي القوانين األخرى.
 : حالة توافر الظروف المشددة -ثانياا 

ان التشريعات المقارنة قد ذكرت ظروف معينة إذا توفرت في الجريمة تشدد العقوبة على الجاني، وتعرف 
دة للعقوبة بانها هي تلك الظروف التي يوردها الشارع ضمن احكام القانون والمتصلة بالجريمة الظروف المشد

 .( 1)او بالجاني والتي يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجريمة الى أكثر من الحد األعلى الذه قرره القانون
فالتشريع المصره قد نص  فالتشريعات قد شددت عقوبة جريمة التخريب في حاالت معينة نصت عليها،

 .(2)على انه )...ويضاعف الحد األقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي(
يتضح من النص المتقدم ان المشرع المصره اوجب مضاعفة الحد األعلى للعقوبة عندما يكون الجاني قد و  

يهدف اليه الجاني من ارتكاب الجريمة بان تكون ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي فالمشرع هنا قد اعتد بما 
 مرتكبة لغرض إرهابي.

اما المشرع اليمني فقد نص على انه ) ...وتكون العقوبة الحبس مدة ال تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت  
ها الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من األشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشأ عن

تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحتهم 
عرضة للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة اإلعدام حدا وال يخل ذلك بحق ولي الدم 

ها العقوبة منها ما يتعلق فالمشرع اليمني قد ذكر ظروف تشدد في  (3)في الدية او االرش بحسب األحوال (
بالوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة تمثلت بارتكاب الجريمة بالقوة او التهديد ومنها ما يتعلق بتعدد الجناة فاعتبر 
المشرع تعدد الجناة معيارا لغرض تشديد عقوبة جريمة التخريب كما نص على بعض الظروف الزمانية التي 

في وقت هياج او فتنة او كارثة ففي حالة توافر هذه الظروف تكون العقوبة ال تشدد بها العقوبة وهي ارتكابها 
تتجاوز خمس سنوات وكذلك جعل بعض النتائج التي تترتب على الجريمة ظرف مشدد للعقوبة تتمثل بانه اذا 
نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب على الجريمة موت شخص 

 حالة تحقق هذه الظروف تكون العقوبة اإلعدام .  وفي
فالمشرع الليبي  (4)اما المشرع الليبي فانه قد نص على انه )...وتشدد العقوبة الى مثلها في حاالت العود(

 جعل من العود الى ارتكاب الجريمة ظرفا مشددا للعقوبة.
                                                           

، 1985اب، دار المطبوعات الجامعية، مصر، اإلسكندرية، ( د. عبد الحميد الشواربي، ظروف الجريمة المشددة والمخففة للعق 1
 .11ص
 ( من قانون العقوبات المصره. 162( المادة ) 2
 ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. 321( المادة ) 3
 ( من قانون السياحة الليبي. 26( المادة ) 4



 الفصل الثاني .........................................بعض صور الحماية الجزائية للمنشآت السياحية
 

 
79 

الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق وتكون العقوبة  -2اما المشرع العراقي فقد نص على انه ).... 
عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او إذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم 

 .(1)في خطر ...(
ان المشرع العراقي قد شدد العقوبة في حالة ما إذا نتج عن الجريمة احدى الحاالت التي نص عليها والتي 

ج عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة وكذلك اذا شملت حالة اذا نت
ترتب على الجريمة جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر وبذلك فالمشرع العراقي لم يأخذ بالظروف 

الجريمة نتائج المشددة األخرى التي اخذت بها التشريعات المقارنة وانما اخذ فقط في حالة ما اذا ترتب على 
 معينة.

 المطلب الثاني
 جريمة الستخدام غير القانوني للمنشآت السياحية 

ان المنشآت السياحية هي أماكن معدة أساسًا الستقبال السياح وبذلك فان اختصاصها يكون في مجال 
هذه المنشآت  عملولكن في بعض األحيان يتم است السياحة عن طريق ما تقدمه للمنتفعين منها من خدمات

فنصت على  لغير هذه األغراض ، فالتشريعات قد جرمت استخدام هذه المنشآت في بعض المجاالت
المنشآت في غير األغراض السياحية جريمة، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب  عمالحاالت تعد فيها است

الثاني فيكرس ألركان الجريمة الذه يقسم على ثالثة فروع األول نبحث فيه التعريف بالجريمة اما الفرع 
 . عقوبة الجريمةالث لويخصص الفرع الث

 الفرع األول
 التعريف بجريمة الستخدام غير القانوني للمنشآت السياحية

تميزها عن باقي الجرائم فالبد من تناول تعريف جريمة  صفةان لكل جريمة تعريف خاص بها و 
 ويكون ذلك في نقطتين وعلى النحو االتي: وبيان صفتهانشآت السياحية االستخدام غير القانوني للم

 تعريف الجريمة:  -أولا 
ان التشريعات المقارنة قد وضعت نصوصًا قانونية تدل على هذه الجريمة ولكنها لم تضع تعريفا لهذه 

 الجريمة الن ليس من وظيفة المشرع وضع التعاريف بل هو امر تركه للفقه.
فانه أيضًا لم يضع تعريفا لجريمة االستخدام غير القانوني  -لى حد اطالعناع-اما الفقه وكذلك القضاء 

 للمنشآت السياحية.

                                                           

 ( من قانون العقوبات العراقي. 477المادة ) 1 )
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غير القانوني للمنشآت السياحية بانها استخدام المنشأة السياحية في  عمالويمكن تعريف جريمة االست
لفة لنصوص أعمال تخرج عن الغرض الذه أنشأت من اجله والمتمثل في خدمة السياحة مما يشكل مخا

 القانون.
 : وصف الجريمة -اا ثاني
 -:من حيث جسامة العقوبة -1

 تنقسم الجريمة من حيث جسامة العقوبة المفروضة عليها الى جنايات وجنح ومخالفات. 
خاصة بها وهي  صفةة كأه جريمة أخرى فإنها لها غير القانوني للمنشآت السياحي عمالان جريمة االست

تقع أيضا ضمن هذا التقسيم للجرائم من حيث الجسامة، وبالرجوع الى العقوبة المفروضة عليها لتحديد 
من هذا 3و2جسامتها فإنها في التشريع المصره قد نص على انه )يعاقب كل من خالف احكام المادتين 

جنية او بإحدى هاتين العقوبتين  القانون بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز خمسمائة
)...(1). 
ان المشرع المصره في هذا النص قد عاقب على جريمة مزاولة العاب القمار في المنشآت السياحية  

 .مة تعد من الجنحنجد ان هذه الجري (2)لرجوع الى قانون العقوبات المصرهبالحبس والغرامة او احداهما وبا
)مع عدم االخالل باه عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب  المشرع القطره فانه نص على اما 

بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبالغرامة التي ال تزيد عن مائة ألف رياال، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
فإنها تعد من  (4)وبالرجوع الى قانون العقوبات القطره (3)من هذا القانون ...( 13خالف احكام المادة -2

 الجنح . 
اما المشرع اليمني فانه نص على انه )يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة الف رياال وال تزيد على ثالثمائة 

وبالرجوع الى قانون  (5)( من هذا القانون(21، 14، 10الف رياال كل من يخالف حكم من احكام المواد )
 الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بالغرامة . نجد ان هذه الجريمة تعد من  (6)العقوبات اليمني

اما التشريع الليبي فقد نص على انه ) ويعاقب كل من استعمل المناطق او المواقع او المحال السياحية 
العامة او تصرف فيها لغير األغراض السياحية بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على الف 

                                                           

  ( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره.21( المادة ) 1
 ( من قانون العقوبات المصره.11( المادة ) 2
 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.23( المادة ) 3
 ( من قانون العقوبات القطره.23( المادة ) 4
 ( من قانون السياحة اليمني.50( المادة ) 5
 العقوبات اليمني. ( من قانون17( المادة ) 6
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فان الجريمة  (2)لرجوع الى قانون العقوبات الليبيوبا (1)لى مثلها في حالة العود (دينار...وتشدد العقوبة ا
 محل البحث تعد من الجنح . 

اما المشرع العراقي فإنه لم يتناول هذه الجريمة في التشريعات السياحية او التشريعات األخرى وينتقد 
لى هذه الجريمة لكثرة وقوعها على موقف المشرع العراقي فهذا يعد نقص في التشريع ألهمية النص ع

المنشآت السياحية مع غياب النص عليها فكان من االجدر بالمشرع ذكر هذه الجريمة والنص على عقوبتها 
 من اجل تحقيق الردع الكافي لحماية المنشآت السياحية.

 من حيث السلوك: -2
وتعتبر الجريمة إيجابية في كل  تنقسم الجرائم حسب السلوك الجرمي الى جرائم إيجابية وجرائم سلبية

حالة يأتي فيها الفاعل نشاطًا ايجابيًا )فعاًل مخالفًا للقانون الجنائي( ويعاقب عليه. اما الجريمة السلبية 
فتتمثل في كل حالة يعمل فيها المشرع الى فرض القيام بعمل معين وذلك بالنص على عقاب مجرد 

 .(3)االمتناع عن القيام به
غير القانوني للمنشآت السياحية فإنها تقع بنشاط إيجابي يتمثل بكل فعل يخالف  عمالستاما جريمة اال

الغرض المخصص للمنشأة او أه فعل يخل بالنظام العام وا داب العامة وامن واستقرار الدولة، فالتشريعات 
للمنشأة السياحية،  قد نصت على هذه األفعال باعتبارها تشكل جريمة ألنها تتعارض مع االستخدام القانوني

كما يمكن ان تقع الجريمة محل البحث بسلوك سلبي يتمثل بالصورة التي نص عليها المشرع اليمني )يحظر 
 (4)داب العامة او التغاضي عنه ...(في المنشأة السياحية ارتكاب أه فعل من األفعال المخلة بالحياء وا 

 داب العامة التي ترتكب في المنشأة السياحية تعد ن التغاضي عن األفعال المخلة بالحياء واإوبذلك ف
جريمة تقع بسلوك سلبي وهو التغاضي عن الفعل وبذلك فان جريمة استخدام المنشآت السياحية في غير 

 األغراض المخصصة لها قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية .
 من حيث الركن المعنوي:  -3

جرائم عمدية وجرائم غير عمدية، اما جريمة االستخدام لى عم الجرائم من حيث الركن المعنوه تنقس   
الجرائم العمدية إذ ال يتصور ارتكابها بصورة غير عمدية،  تعد من غير القانوني للمنشآت السياحية فإنها

فالجاني عندما يستخدم المنشأة السياحية استخدامًا غير قانونيًا فانه ال يتصور ان ال يكون لديه قصد 
رادة وان هذه الجريمة في بعض الحاالت تكون من جرائم الخطر التي جرمي الرتكاب ا لجريمة من علم وا 

ال يتطلب القانون فيها حصول ضرر فتعتبر الجريمة واقعة بمجرد ارتكاب السلوك الجرمي فتكون 
                                                           

 ( من قانون السياحة الليبي. 26( المادة ) 1
 ( من قانون الجرائم والعقوبات الليبي.54( المادة ) 2
، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة، المغرب، مراكش، 1لطيفة الداوده، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، ط د.( 3

 . 112، ص 2007
 من قانون السياحة اليمني. (21( المادة ) 4
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لمادة عمدية، وعدم العلم بالقانون ال يعني عدم توافر القصد الن العلم بالقانون أمر مفترض استنادًا الى ا
( من قانون العقوبات العراقي حيث نص على انه )ليس ألحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا 37/1)

تعذر علمه بالقانون الذه يعاقب على الجريمة بسبب قوة  القانون او أه قانون عقابي آخر ما لم يكن قد 
 قاهرة(.

 من حيث النتيجة الجرمية: -4
تنقسم الجريمة حسب النتيجة الجرمية الى جرائم ضرر وجرائم خطر فان كانت يشترط لتحققها ضرر  

بالمصلحة المحمية فإنها من جرائم الضرر وان كانت تقع بمجرد ارتكاب السلوك الجرمي الذه يهدد 
 المصلحة المحمية بالخطر فإنها تكون من جرائم الخطر.

ي للمنشآت السياحية فانه بالرجوع الى النصوص القانونية التي تناولت غير القانون عمالاما جريمة االست
الجريمة فانه نجد المشرع المصره قد نص على انه )...إذا ثبت مخالفتها لقواعد ا داب العامة او أتت 

، اما المشرع اليمني فقد نص على انه )يحظر ...ارتكاب أه فعل من (1)اعماال تضر بسمعة البالد ...(
مشرع القطره فقد نص على انه اما ال ،(2)ال المخلة بالحياء واالدب العامة او التغاضي عنه ...(األفع
، ونص المشرع الليبي فقد نص على انه )...ويعاقب كل من استعمل (3)...ارتكاب أه اعمال...( ظر)يح

اما المشرع  ،(4)السياحية ...(المناطق او المواقع او المحال السياحية العامة او تصرف فيها لغير األغراض 
 العراقي فهو لم يتناول هذه الجريمة كما اسلفنا.

نالحظ من هذه النصوص ان الجريمة قد ينتج عنها نتيجة ضارة فتكون من جرائم الضرر وهذا ينطبق 
على التشريع المصره والتشريع اليمني وقد ال ينتج عنها ضرر بل فقط تتعرض المصلحة المحمية للخطر 

ذه الجريمة تكون فتكون الجريمة من جرائم الخطر وهذا ينطبق على التشريع القطره والتشريع الليبي، فه
طبيعتها من حيث النتيجة حسب السلوك الجرمي الصادر من الجاني فلكل سلوك نتيجة تختلف عن السلوك 
االخر، فالتشريعات اخذت بعدة صور للسلوك الجرمي وكل سلوك له نتيجة وبذلك فان هذه لجريمة تارة 

 تكون من جرائم الضرر وتارة تكون من جرائم الخطر. 
 حق المعتدى عليه:من حيث ال -5

لى جرائم مضرة بالمصلحة العامة ومثالها الجرائم الواقعة عجرائم من حيث الحق المعتدى عليه تنقسم ال
على امن الدولة والجرائم المخلة باإلدارة القضائية وجرائم مضرة بالمصلحة الخاصة )ألحاد الناس( كالجرائم 
الواقعة على األموال. اال ان الجرائم المضرة بالمصلحة االفراد هي في نفس الوقت تضر بالمصلحة العامة 

ع فالقاتل مثال يصيب المجنى عليه بالضرر كما يصيب المجتمع بطريق غير مباشر بما يؤده اليه للمجتم
                                                           

 ( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره.20( المادة ) 1
 ( من قانون السياحة اليمني.21( المادة ) 2
 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.13( المادة ) 3
 ( من قانون السياحة الليبي.26( المادة ) 4
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من اخالل بأمن المجتمع وفقد احد أعضائه كما ان الجرائم المضرة بالمصلحة العامة قد تلحق األذى 
كانت تنصب  باألفراد عن طريق غير مباشر  ،فالجرائم الضريبية او جرائم التهريب الجمركي مثال وان

مباشرة على خزينة الدولة ، الى انها تلحق األذى باألفراد عن طريق غير مباشر ، اذ انها تعجز الخزينة 
عن تقديم الخدمات الواجب تقديمها الى االفراد على النحو المراد فالعبرة في هذا التقسيم اذا هو بالمصلحة 

 .(1)التي يلحقها األذى مباشرة
ث فانه يمكن القول بانها مضرة بالمصلحة العامة الن األفعال التي جرمتها اما الجريمة محل البح

التشريعات المقارنة التي تشكل هذه الجريمة فإنها تضر بالمصلحة العامة أكثر من مصلحة االفراد فاألفعال 
المصلحة المخالفة لآلداب العامة والمخلة بالنظام العام وامن المجتمع واستقرار البلد كلها أفعال تضر ب

العامة أكثر من مصلحة االفراد الى انها هي في نفس الوقت تضر بمصلحة االفراد ولكن بنسبة اقل مما 
 تسببه من ضرر للمصلحة العامة. 

 من حيث المتداد الزمني:  -6
لى جرائم وقتية وجرائم مستمرة، ويستند هذا التقسيم على الركن الماده للجريمة، اذ يرجع عتنقسم الجرائم 

فيه للزمن الذه يستغرقه القيام بالسلوك وتحقق النتيجة، والجريمة الوقتية هي التي تتكون من فعل او امتناع 
يحدث في وقت محدود وتتحقق النتيجة بمجرد اتيانه. والجريمة الوقتية قدد تكون إيجابية كالقتل والضرب، 

لمستمرة فهي تتكون من حالة جنائية متجددة وقد تكون سلبية كاالمتناع عن قبول عملة البالد. اما الجريمة ا
ومستمرة ال تنتهي اال بانتهاء هذه الحالة وقد تكون الجريمة المستمرة إيجابية كحيازة السالح بغير ترخيص 

 .(2)وقد تكون الجريمة المستمرة سلبية مثل عدم تسليم طفل الى من له الحق في حضانته
 ان تقع بصورة وقتية او بصورة مستمرة يمكن غير القانوني للمنشآت السياحية فإنها  عمالاما جريمة االست
ن السلوك الجرمي الذه تقع به االفعال التي اخذت بها التشريعات ال يحتمل االستمرار أل فقد تكون وقتية

طلحات في بطبيعته فالجريمة تقع تامة بالسلوك الجرمي الذه يقوم به الجاني فالتشريعات استخدمت مص
فالمشرع المصره قد نص على  ممكن ان تقع بصورة وقتية النصوص التي تناولت الجريمة تدل على انها

، اما المشرع القطره فقد نص على انه ) ...يحظر (3)انه ) ...اذا ثبت مخالفتها لقواعد ا داب العامة...(
ه )...ويعاقب كل من استعمل المناطق ، اما المشرع الليبي فقد نص على ان (4)... ارتكاب أه اعمال...(

                                                           

 .223( د. كامل السعيد، مصدر سابق، ص1
، المكتب المصره الحديث للطباعة والنشر، 1977، 1عبد العزيز االلفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط احمد ( د.2

 .66مصر، القاهرة، ص
 ( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره.20( المادة )3
 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.13( المادة )4
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، اما المشرع اليمني فقد نص على انه )يحظر... ارتكاب أه (1)او المواقع او المحال السياحية العامة...(
 . (2)فعل من األفعال المخلة بالحياء وا داب العامة...(

بطبيعته االستمرار فتقع  كما يمكن ان تقع بصورة مستمرة عندما يكون السلوك الذه قام به الجاني يحتمل
 الجريمة بصورة مستمرة.

 الفرع الثاني
 اركان الجريمة

ماده ومعنوه وال تقوم الجريمة اال عند اجتماع كال الركنين معًا وان جريمة  :ن لكل جريمة ركنينإ
االستخدام غير القانوني للمنشآت السياحية كباقي الجرائم األخرى ال تخرج عن هذا السياق لذلك نبحث 

 -الركنين بالتتابع: 
 الركن المادي:  -أولا 

ان  :جرامية في صورة سلوك ماده ملموس، أهيقصد بالركن الماده للجريمة ترجمة الجاني للفكرة اال
النشاط  اإليجابي او السلبي الذه تبرز به الجريمة الى العالم الخارجي، فتكون بذلك قد اعتدت على 
الحقوق والمصالح او القيم التي يحرص المشرع على صيانتها او حمايتها، ويقوم هذا الركن على ثالثة 

 .(3)جة االجرامية والعالقة السببيةعناصر وهي السلوك االجرامي والنتي
 :السلوك الجرامي -1

يق غايته السلوك االجرامي هو نشاط ماده يباشره الجاني في العالم الخارجي يتوصل بموجبه الى تحق
 . (4)اليها االجرامية التي يسعى

الجاني والسلوك نوعان إيجابي وسلبي والسلوك اإليجابي هو حركة عضوية ارادية التي تصدر عن 
ويترتب عليها تغييرًا في األوضاع القائمة في العالم الخارجي يتمثل في االضرار بالحقوق والمصالح التي 
يحميها القانون، اما السلوك السلبي فهو االحجام عن القيام بعمل معين يتطلب القانون القيام به رعاية 

 . (5)للحقوق والمصالح التي يحميها

                                                           

 ( من قانون السياحة الليبي. 26( المادة )1
 ( من قانون السياحة اليمني.21( المادة ) 2
، كلية -ورقلة -( حليمة بن شعاعه، الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائره، رسالة ماجستير، جامعة قاصده مرباح3

 .9، ص 2013-2012الحقوق والحقوق السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 
، 2003، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 2( د. نجاتي سيد احمد سند، مبادئ القسم العام في قانون العقوبات، ط4

 .153ص
، ص 2007، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 1( د. عادل يحيى، الوجيز في شرح قانون الجزاء العماني القسم العام، ط5

 .114و112
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غير القانوني للمنشآت السياحية تقع بنشاط يصدر من الجاني يتمثل باستخدام  عمالان جريمة االست
المنشأة استخدامًا يخالف الغرض الذه خصصت من اجله وهذا االستخدام غير القانوني يكون بعدة صور 

 حسب ما نصت عليه التشريعات المقارنة:
 االفعال المخلة بالحياء او التغاضي عنها الصورة األولى: مخالفة قواعد ا داب العامة او النظام العام و 

و تعرف ا داب العامة بانها مجموع القواعد األخالقية التي وجد الناس انفسهم ملزمين باتباعها في دولة 
ما وفي زمن ما ولو لم يأمرهم المشرع بها، فهي تنبثق من العادات والتقاليد السائدة والموروثة والمعتقدات 

تحدد بمعيار موضوعي إزاء المجتمع وليس بالنسبة للفرد ويختلف هذا المعيار من زمن واألعراف السارية وت
كما تعرف بانها القيم األدبية واألخالقية التي تشكل عنصرا من عناصر النظام  (1) خر ومن وقت  خر

ئد التي يقوم ،  اما النظام العام يعرف بانه ) األسس والمفاهيم والعقا( 2)العام الواجب المحافظة عليها 
وقد اخذ بهذه الصورة  ،(3)عليها المجتمع سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية السائدة في الدولة(

 كال التشريعين المصره والقطره.

اما األفعال المخلة بالحياء هي ) كل فعل ينافي ا داب العامة او يخدش الحياء ومن ذلك التعره 
، فكل فعل مخل بالحياء يقوم به (4)والشارة المخل بالحياء والمنافي لآلداب( وكشف العورة المتعمد والقول

الجاني في المنشأة السياحية يشكل جريمة وكذلك تقع الجريمة بنشاط سلبي يتمثل بالتغاضي عن األفعال 
 المخلة بالحياء واالفعال المخالفة لآلداب العامة.

الدولة وسمعتها: يعد االمن وحمايته من األولويات التي يجب االعمال التي تضر بأمن :  الصورة الثانية
ان تضطلع بها الدولة ويعينها االفراد، فللدولة كما لألفراد مصالح وقيم وحقوق أساسية مرتبطة بسالمتها 
 واستقاللها ومكانتها لذا ينبغي حمايتها جنائيًا والدفاع عنها ويمكن تعريف الجرائم الماسة بأمن الدولة بانها
) هي التي تقع على نظامها السياسي الداخلي إن كانت في حقيقتها موجهة الى الحكام انفسهم او الى 
نظامهم السياسي و االجتماعي بقصد تغليب اخرين عليهم او قلب نظام الحكم وهذا ما تستهدفه جرائم 

ثارة العصيان المسلح ضد السلطات الق ائمة شرعا باألمن والنيل تغيير دستور الدولة بغير الطرق الشرعية وا 
 .(5)لوطنية او مكانة الدولة المالية(من الوحدة ا

                                                           

 .21، ص 2004، منشأة المعارف، مصر، اإلسكندرية، 2ادئ القانون اإلداره، ط( د. عدنان عمرو، مب1
، دار 1ياسين السالمي، مبادئ واحكام القانون اإلداره، ط د.-علي محمد بدير د. –عصام عبد الوهاب البرزنجي  د.( 2

 .218، ص 2015السنهوره، العراق ، بغداد، 
 .224، ص 2008، دار وائل للنشر، األردن، عمان، 1ط، 1. حمده القبيالت، القانون اإلداره، ج( د3
 ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.273( المادة )4
( سفيان عرعوش، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 5

 .20، ص 2016بسكرة، 
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االعمال التي تشكل مساسا بأمن  ُعدوالتشريع القطره فكل منهما  وهذا ما اخذ به التشريع المصره
تعد  الدولة الداخلي او الخارجي وكذلك االعمال التي تمس بسمعة البالد يتم القيام بها في المنشأة السياحية

 جريمة يعاقب عليها على انها استخدام غير قانوني للمنشأة السياحية.
اخذ المشرع القطره بحالة مخالفة القانون فان أه سلوك يصدر من  مخالفة القانون::  لثةورة الثاالص

ن الجاني يخالف القانون يقع في المنشأة السياحية يشكل جريمة استخدام غير قانوني للمنشأة السياحية ولك
ما المقصود بالقانون هل ان المشرع قصد مخالفة القوانين المنظمة لعمل المنشآت السياحية أه التشريعات 

 السياحية ام انه قصد التشريعات القانونية بصوره عامة؟ 
فهو لم يحدد أه قانون تقع عليه المخالفة ليشكل  قطره ذكر كلمة القانون بصورة مطلقةالمشرع ال

 .الجريمة محل البحث
ن أه مخالفة للقانون تشكل جريمة استخدام غير قانوني للمنشآت السياحية مثال ذلك استخدام إوبذلك ف

المنشأة السياحية لبيع الدواء او لبيع المواد المخدرة والمسكرة او استخدام المنشأة في حجز بعض 
 األشخاص بصورة غير قانونية.

لما اخذت به التشريعات المقارنة السابقة حيث انه نص على نه اخذ موقفًا مخالفًا إاما التشريع الليبي ف
وبذلك فانه   (1))...و يعاقب كل من  استعمل ...المحال العامة السياحية لغير األغراض السياحية ...( انه

لتكوين جريمة استخدام غير قانوني للمنشآت السياحية فهو ذكر الجريمة بصورة عامة  معينة لم يحدد افعاالً 
فإنها يكون لها معنى أوسع مما ورد في التشريعات المقارنة ألنها غير محددة بأعمال معينة فأه وبذلك 

لم يحدد هذه الجريمة بأفعال يعتبر جريمة فهو  لسياحية في غير األغراض السياحيةاستعمال للمنشأة ا
 فأه فعل خارج الغرض السياحي يشكل جريمة . معينة

فهو لم يأخذ بها ولم ينص عليها بصورة  (2)من هذه الجريمة اً سلبي اً موقفخذ أنه إاما المشرع العراقي ف
حالة حدوث هكذا  عن مباشرة ولم يدل عليها بنصوص قانونية بصورة غير مباشرة وبذلك فأن هنالك تساؤالً 

اعمال في المنشآت السياحية في العراق أه انها استخدمت ألعمال غير قانونية فان هذه االعمال هل 
 جريمة وان شكلت جريمة فانه وفق أه قانون تتم المعاقبة عليها ؟ تشكل

                                                           

 السياحة الليبي.( من قانون 26( المادة )1
قرار غير  2008/ 19/2 بتاريخ 2084( اما بالنسبة الى المرافق السياحية فان القرار الصادر من هيئة السياحة بالعدد 2

( منه على جريمة استخدام المرفق ألغراض تتنافى مع ا داب 11خاص بالمخالفات والعقوبات قد نص في الفقرة ) ،منشور
خمسمائة الف دينار وفي حالة عدم تسديد الغرامة  500000وحدد عقوبتها بالغرامة المقدرة ب العامة وعدها من المخالفات

( يوم وفي حالة عدم إزالة المخالفة 30المفروضة على المرفق السياحي بعد انتهاء الفترة المحددة للتسديد يغلق المرفق لمدة )
ة استمرار المخالفة وتكرارها تلغى إجازة المرفق وال يحق له ممارسة وانتهاء الفترة يغلق ثانية لنفس مدة الغلق السابقة وفي حال

 المهنة ثانية.
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إذا شكل الفعل جريمة فإنه يعاقب الجاني وفقًا للنص القانوني الذه يعاقب على هذه الجريمة ، مثاًل 
انشاء محالت بدون رخصة استخدام المنشآت السياحية لبيع المواد المسكرة بدون ترخيص تعد جريمة او 

 ما إذا كان هذا الفعل غير مجرم فال يعاقب من قام به.تعد جريمة ا
في قانون المنشآت السياحية من اجل حماية السياحة  ى االخذ بهذه الجريمةلذلك ندعو المشرع العراقي ال

بشكل عام والمنشآت لسياحية بشكل خاص من ارتكاب أفعال في المنشآت السياحية تخالف الغرض الذه 
 خصصت له المنشأة السياحية للتخلص من هذا الفراغ التشريعي.

 النتيجة الجرمية : -2
والنتيجة المادية هي األثر  تكون مادية او قانونية،النتيجة الجرمية اثرًا للنشاط االجرامي، وهي  تعد

داء على المترتب على السلوك االجرامي، ويتخذ هذا األثر صورة تغيير في العالم الخارجي يتمثل فيه االعت
حق العام او الخاص الذه يحميه اما النتيجة القانونية فهي االعتداء على ال الحق الذه يحميه القانون،

 .(1)القانون
  (2).    رمية الى جرائم الضرر وجرائم الخطوتنقسم الجرائم من حيث النتيجة الجر 

ان جريمة االستخدام غير القانوني للمنشآت السياحية تكون النتيجة الجرمية المترتبة عليها تختلف حسب 
السلوك الجرمي الذه قام به الجاني الذه كون الجريمة فلكل فعل نتيجة فهذه الجريمة قد ينتج عنها ضرر 

 وقد ينتج عنها خطر. 
 النتيجة الضارة للجريمة: -ألولىالحالة ا

فقد تكون النتيجة الجرمية هي االضرار بسمعة الدولة وامنها حسب ما ورد في قانون المنشآت الفندقية 
والسياحية المصره فينتج عن سلوك الجاني االضرار بأمن الدولة وسمعتها فكل ضرر بأمن الدولة وسمعتها 

القانوني للمنشأة السياحية  ينتج من سلوك جرمي يحدث داخل المنشأة السياحية يكون جريمة االستخدام غير
ولكن ما هو نوع الضرر هل هو الضرر المحتمل ام الضرر المحقق الحصول؟ ان المشرع المصره لم 
يحدد أه نوع من الضرر الذه تقع به الجريمة لذا يمكن القول ان الجريمة تقع بحصول الضرر الفعلي او 

ياحية في غير األغراض المخصصة لها من المحتمل وبهذه الصورة تكون جريمة استخدام المنشآت الس
 جرائم الضرر ألنها ينتج عنها ضرر للمجتمع والدولة وهو االخالل بسمعة الدولة وامنها واستقرار المجتمع. 

                                                           

، دار نشر إحسان للنشر والتوزيع، ايران، طهران، 1مصطفى إبراهيم الزلمي، المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية، ط د.( 1
 .35، ص2014

ضررا بالمصلحة محل الحماية الجنائية والذه يتطلبه المشرع لوجود ( وجرائم الضرر هي التي يحقق فيها السلوك االجرامي 2
الجريمة قانونا مثل جريمة السرقة والقتل والضرب والجرح .اما جرائم الخطر فهي تلك التي يكتفي بتحقق حالة الخطر بالنسبة 

مأمون محمد سالمة، مصدر سابق، ص  د. .رللحق او المصلحة محل الحماية الجنائية مثل جرائم تعريض وسائل النقل للخط
109. 
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اما سلوك الجاني الذه يخالف ا داب العامة والنظام العام فانه يكون حسب مخالفة الجاني فقد ينتج 
فقط تعريض المصلحة المحمية للخطر فمرة تكون من جرائم الخطر ومرة عنها ضرر وقد تكون نتيجتها هي 

 أخرى تكون من جرائم الضرر.
وتكون النتيجة هي المساس بسالمة المجتمع وامن واستقرار البالد في التشريع القطره فان نشاط الجاني 

 الحاصل في المنشأة السياحية ينتج عنه المساس بسالمة المجتمع واستقراره.
كون النتيجة الجرمية هي االخالل بالحياء وا داب العامة حسب ما نص عليه التشريع اليمني فان وقد ت

أه فعل ينتج عنه خدش الحياء كالتعره او اإلشارة او القول اواه سلوك يخالف الحياء وا داب العامة يقع 
 في المنشأة السياحية يعتبر استعمال مخالف للغرض المخصص للمنشأة.

 نتيجة الخطر للجريمة:ال -ثانيةالحالة ال
اخذ بها التشريع الليبي فانه جرم كل استعمال للمنشأة السياحية في غير األغراض السياحية الحالة وهذه 

 تراط حصول نتيجة معينة النه اعد  فهو جرم مجرد االستخدام دون اش (26)في قانون السياحة في المادة 
ة في غير اعتبار جريمة استخدام المنشآت السياحي رمي كما يمكنبمجرد ارتكاب السلوك الجالجريمة قائمة 

المشرع اعتبرها  م الخطر وليس من جرائم الضرر ألنمن جرائ األغراض المخصصة لها في التشريع اليمني
فتعتبر من جرائم السلوك وليس  النتيجة الجرمية الحالةقائمة بمجرد ارتكاب السلوك الجرمي دون النظر الى 

 النتيجة وال يمكن تصور حصول الشروع فيه. من جرائم
 
 العالقة السببية: -3

العالقة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن الماده للجريمة وهي تعني الصلة التي تربط بين 
فعل الجاني والنتيجة الضارة المترتبة على هذا الفعل برابطة السبب بالمسبب او العلة بالمعلول، فيجب 

 .(1)ان يثبت انه لو ال هذا السلوك لما كانت تلك النتيجة النتيجة الضارة للجاني ومساءلته جنائياً إلسناد 
وتبدو أهمية العالقة السببية في الجرائم ذات النتيجة في تحقيقها وحدة الركن الماده للجريمة إذ تربط بين 

وقد تقف تلك المسؤولية عند حد  السلوك والنتيجة فيتوقف على توافرها مسؤولية الجاني عن جريمة تامة
الشروع او المحاولة في الجريمة او عند حد المسؤولية عن األفعال التي سبقت انقطاعها او ال مسؤولية 
على االطالق بحسب ما اذا كانت الجريمة عمدية او غير عمدية وبحسب ما اذا كانت األفعال التي ارتكبها 

 .(2)قطاع العالقة السببيةرغم ان عليها استقالالً  الجاني معاقباً 
ال إيجة فرغم حدوث كل منهما بالفعل، وقد تنعدم العالقة السببية فال تكون هناك ثمة صلة بين الفعل والنت

انه ليس هناك رابط بينهما حتى يتحقق االسناد الماده فننسب الجريمة الى فاعل معين ويحقق ذلك إذا طرأ 

                                                           

 .402بكرى يوسف بكرى محمد، مصدر سابق، ص  د.(  1
 .225( معن احمد محمد الحياره، مصدر سابق، ص  2
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لشخص العاده ان يتوقعه، فيحقق بذاته النتيجة، عندئذ يحاسب ما يحول بين النشاط والنتيجة ال يمكن ل
الفاعل عن نشاطه فقط فالفاعل الخارجي لكي يقطع عالقة السببية ان يكون غير متوقع من الجاني وان 

 .(1)كان هذا العامل متوقعا من الجانييكون كافيا إلحداث النتيجة فال يتحقق الشرط األول إال إذا 
المنشآت السياحية في غير األغراض المخصصة لها كما ذكرنا سابقا لها عدة نتائج  عمالوفي جريمة است

حسب الفعل الصادر من الجاني الذه اخذت به التشريعات فكان بعض هذه األفعال هو ما ينتج عنه ضرر 
تيجة فتكون الجريمة من جرائم الضرر وفي هذه الجرائم ال بد ان تكون هنالك عالقة سببية بين الفعل والن

الجرمية فالبد ان يتم اثبات هذه العالقة السببية بين النشاط الجرمي والنتيجة الجرمية الحاصلة عنه حتى 
تتم مساءلة الجاني عن جريمة تامة وفي هذه الحالة يتصور حدوث الشروع في حالة الجريمة الموقوفة او 

 الخائبة لسبب ال دخل إلرادة الفاعل فيه.
ا التشريعات المقارنة تتحقق بها الجريمة لكنها ال ينتج عنها ضرر وانما ما ينتج وهنالك أفعال نصت عليه

عنها هو تعرض المصلحة المحمية للخطر فتكون الجريمة في هذه الحالة من جرائم الخطر فتتحقق الجريمة 
ك بمجرد ارتكاب السلوك الجرمي أه ال يوجد ضرر حاصل لذا يصعب اثبات العالقة السببية بين السلو 

الجرمي والخطر الحاصل وال يتصور حصول الشروع فيها ألنه الجريمة تقع بمجرد ارتكاب السلوك الجرمي 
 دون حصول ضرر من الجريمة بل ما يحصل منها هو مجرد الخطر.

 :الركن المعنوي -ثانياا 
ه هو القصد ر الركن المعنو ان جريمة االستخدام غير القانوني للمنشآت السياحية ما يتوافر فيها من صو  

رادة فتكون من الجرائم العمدية وال يتصور حصولها بطريقة غير عمدية فال  رميالج المتكون من علم وا 
 يتصور ان يقوم الجاني عن طريق الخطأ باستخدام غير قانوني للمنشأة السياحية.

الجرمي المخالف فالجريمة محل البحث من الجرائم العمدية فيكون لدى الجاني إرادة ارتكاب السلوك 
رادة لتحقيق النتيجة الجرمية التي حصلت من هذا السلوك ويكون  للغرض المخصصة له المنشأة السياحية وا 

من نتائج جرمية ومع ذلك تتجه ارادته  هستترتب عليل الجرمي الذه سيقوم به ويعلم لديه علم بخطورة الفع
  النتيجة الجرمية.الى الى ارتكاب السلوك الجرمي و 

 
 
 
 
 

                                                           

، ص 2006( عبد الحكم فوده، احكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية، منشأة المعارف، مصر، اإلسكندرية،  1
 .15و 14
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 الفرع الثالث
 الجريمة عقوبة

وجريمة االستخدام غير القانوني  بحقهان ارتكاب الجاني لجريمة معينة  يستوجب فرض عقوبة معينة 
وهذه للمنشآت السياحية كأه جريمة أخرى فأن التشريعات المقارنة قد فرضت عقوبة معينة على مرتكبها 

 الشخص المعنوه.   واما تفرض على الشخص الطبيعي العقوبة اما تفرض على 
 الطبيعي:عقوبة الشخص  -أولا 

ان التشريعات المقارنة قد فرضت عقوبة على مرتكب جريمة استخدام المنشآت السياحية فالمشرع القطره 
قد نص على انه ) مع عدم االخالل بأه عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة ال 

خالف  -2او بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ... الاريمة التي ال تزيد عن مائة الف تجاوز سنة وبالغرا
وبذلك فالمشرع القطره قد فرض عقوبة الحبس مدة ال تجاوز  (1)( من هذا القانون ...(13احكام المادة )

سنة كعقوبة اصلية عن الجريمة كما انه فرض عقوبة الغرامة أيضا كعقوبة اصلية مع عقوبة الحبس ولكن 
 للقاضي ان يحكم اما بالحبس او بالغرامة او يحكم بهما معا. 
وال تزيد على ثالثمائة  الاير ل عن مائة الف اما المشرع اليمني فقد نص على انه ) يعاقب بغرامة ال تق

كما انه نص على عقوبة  (2)( من هذا القانون (21كل من يخالف أه حكم من حكام المواد )...، الاريالف 
ك في الجريمة فقد نص على انه ) ويعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة او المخالفة المرتكبة كل من شريال

وبذلك فالمشرع  (3)ابها بأه صورة كانت بما في ذلك أصحاب المنشآت السياحية(يساهم او يشترك في ارتك
اليمني قد فرض عقوبة مالية على مرتكب الجريمة تمثلت بالغرامة فقط كعقوبة اصلية عن الجريمة ولم 
يفرض عقوبة سالبة للحرية ونص على نفس العقوبة للشريك او المساهم بالجريمة فتكون عقوبة الشريك او 

 المساهم هي الغرامة فقط .
) ...ويعاقب ...بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على  اما المشرع الليبي فقد نص على انه

فالمشرع الليبي قد فرض عقوبة الحبس مدة ال  (4)الف دينار ...وتشدد العقوبة الى مثلها في حاالت العود(
تزيد على سنة كعقوبة اصلية عن الجريمة وفرض معها عقوبة الغرامة  كعقوبة اصلية مع عقوبة الحبس 

كال العقوبتين على الجاني وشدد العقوبة على الجاني في حالة العود فجعلها مشددة الى مثلها أه فتفرض 
 انه تضاعف عقوبة الحبس والغرامة على الجاني في حالة العود في ارتكاب الجريمة .

 
 

                                                           

 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.23دة )( الما1
 ( من قانون السياحة اليمني.50( المادة )2
 ( من قانون السياحة اليمني .51( المادة )3
 ( من قانون السياحة الليبي.26( المادة )4
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  المعنوي: الشخصعقوبة  -ثانياا 
العقوبات التي فرضتها على  عنفضاًل لى المنشآت السياحية فرضت التشريعات المقارنة عقوبات ع

شخص الجاني التي تمثلت العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الغرامة كعقوبة مالية ففرضت التشريعات 
 المقارنة عقوبات على المنشآت السياحية المخالفة للغرض المخصصة له.

دارة أية فالمشرع المصره قد نص على انه ) لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باست غالل وا 
 .(1)منشأة فندقية او سياحية ...(

دارة المنشأة السياحية في حالة أنالحظ   ن المشرع المصره قد فرض عقوبة الغاء الترخيص باستغالل وا 
ثبوت ارتكاب مخالفتها لآلداب العامة او قامت بأعمال تضر بسمعة البالد او امنها ويكون هذا اإللغاء 

زير السياحة يبين فيه سبب الغاء الترخيص ولكن هذه الصالحية التي أعطيت للوزير هي و بقرار صادر من 
خاضعة لتقديره فله ان يفرض هذه العقوبة او ال يفرضها فهي ليست قرار واجب عليه  جوازيهصالحية 

ع الجاني ن هذه العقوبة ليست كافية لردأالمنشآت السياحية. وبذلك نالحظ  اتخاذه عند ارتكاب المخالفة من
خصوصا ان المشرع المصره لم ينص على عقوبة تقع على شخص الجاني بل انه فرض عقوبة على 

 الشخص المعنوه فقط.
ويجوز فضال عن الحكم بغلق المنشأة وبإلغاء الترخيص  -2اما المشرع القطره فقد نص على انه )...

فأن المشرع  (2)مؤقتة الى ان يصدر الحكم( بصفة ويجوز للرئيس في الحالتين السابقتين غلق المنشأة إدارياً 
لغاء  الترخيص فان للقاضي القطره قد فرض عقوبة على المنشآت السياحية تمثلت بغلق المنشأة السياحية وا 

لغاء ترخيصها كما ان لرئيس الهيئة العامة للسياحة اصدار قرار  هصالحية جوازي بغلق المنشأة السياحية وا 
 اداره بغلق المنشأة بصورة مؤقتة الى ان يصدر حكم قضائي في الدعوى .

اما المشرع اليمني فقد نص على انه )...وللوزارة او مكاتبها في حالة مخالفة ذلك إخالء المنشأة مؤقتا 
الالئحة او اغالقها على ان ال يترتب على االغالق منع من يعملون فيها من الدخول او  لمدة تحددها
ان قانون السياحة اليمني قد فرض عقوبة اخالء المنشأة مؤقتا في حالة ارتكاب األفعال  ،(3)الخروج ...(

جوازيه لوزارة  المخلة بالحياء وا داب العامة او التغاضي عنه وكذلك فرض عقوبة االغالق وهذه صالحية
 السياحة فلها ان تفرض هذه العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة او ال تفرضها.

نالحظ ان التشريعات المقارنة ما فرضته من عقوبات على المنشآت السياحية هي عقوبات جوازية وليس 
فرض  وجوبية حيث ان الجهة التي اعطتها التشريعات الصالحية بفرضها كانت صالحيتها جوازيه في

العقوبة فتكون العقوبة خاضعة لتقديرها وبذلك فالعقوبة هذه تكون غير رادعة لهذه الجريمة حيث ان هذه 

                                                           

 ( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره.20( المادة )1
 القطره. ( من قانون تنظيم السياحة23( المادة )2
 ( من قانون السياحة اليمني.21( المادة ) 3
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جريمة خطيرة بما ينتج عنها من ضرر او خطر فأغلبها تكون ماسة بأمن الدولة وسمعتها واستقرار المجتمع 
 و مفروض عليها.  عقوبة اشد مما هومخالفة النظام العام وا داب العامة مما تتطلب 
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 الفصل الثالث
 الحماية اإلجرائية للمنشآت السياحية

تكاااااون حماياااااة موضاااااوعية وقاااااد تكاااااون  ن الحماياااااة التاااااي يوفرهاااااا القاااااانون الجناااااائي للمنشاااااآت الساااااياحية قااااادإ
حمايااااة إجرائيااااة ماااان خااااالل اإلجااااراءات المتبعااااة فااااي العقاااااب علااااى الجاااارائم الواقعااااة علااااى المنشااااآت السااااياحية، 
فهااااذه اإلجااااراءات منهااااا مااااا تكااااون إجااااراءات عامااااة متبعااااة فااااي كاااال الجاااارائم ومنهااااا مااااا تكااااون إجااااراءات خاصااااة 

 بالجرائم الواقعة على المنشآت السياحية.
هنااااااك احكاااااام خاصاااااة تتعلاااااق بااااااإلجراءات الواجاااااب اتباعهاااااا فاااااي الكشاااااف عااااان الجااااارائم الواقعاااااة ذ تكاااااون إ

علاااااى المنشاااااآت الساااااياحية او فاااااي وجاااااود محااااااكم خاصاااااة لمحاكماااااة مرتكباااااي هاااااذه الجااااارائم الواقعاااااة مااااان اجااااال 
 الوصول الى الحقيقة وتوقيع العقوبة على الجاني.

ة والخاصااااة ابتااااداًء ماااان مرحلااااة مااااا قباااال التحقيااااق وفااااي هااااذا الفصاااال ساااانتناول هااااذه القواعااااد اإلجرائيااااة العاماااا
وانتهاااااااًء بمرحلااااااة الطعاااااان باألحكااااااام وذلااااااك فااااااي مبحثااااااين األول سنوضااااااح فيااااااه الحمايااااااة اإلجرائيااااااة للمنشااااااآت 
الساااااااياحية قبااااااال مرحلاااااااة التحقياااااااق والثااااااااني نباااااااين فياااااااه الحماياااااااة اإلجرائياااااااة للمنشاااااااآت الساااااااياحية فاااااااي مرحلاااااااة 

 التحقيق وما بعدها.
 المبحث األول

 الحماية اإلجرائية للمنشآت السياحية قبل مرحلة التحقيق
ن مرحلااااااة مااااااا قباااااال التحقيااااااق تنظمهااااااا قواعااااااد إجرائيااااااة خاصااااااة تضاااااامنتها القااااااوانين االجرائيااااااة العامااااااة فااااااي إ

 بعض الدول او تضمنتها قوانين خاصة تتعلق بالمنشآت السياحية.
والواجبااااات المفروضااااة علااااايهم،  وفااااي هااااذه المرحلااااة البااااد ماااان معرفااااة أعضااااااء الضاااابط القضااااائي وصاااافتهم 

وكااااذلك نتناااااول الاااادعوى الجزائيااااة لمعرفااااة كيااااف يااااتم تحريااااك هااااذه الاااادعوى والجهااااة التااااي تقاااادم اليهااااا ونتناااااول 
ماااااااا تقااااااادم فاااااااي مطلباااااااين األول نتنااااااااول فياااااااه أعضااااااااء الضااااااابط القضاااااااائي اماااااااا الثااااااااني فيخصاااااااص للااااااادعوى 

 الجزائية.
 المطلب األول

 أعضاء الضبط القضائي
مااااا فإنااااه البااااد ماااان القيااااام بمعاقبااااة الجاااااني ولكاااان تساااابق هااااذه العقوبااااة مجموعااااة ماااان  عناااادما تقااااع جريمااااة

اإلجاااااااراءات منهاااااااا البحاااااااث والتحاااااااره عااااااان الجريماااااااة وجماااااااع المعلوماااااااات الكافياااااااة عنهاااااااا وظاااااااروف ارتكابهاااااااا 
والحصاااااول علاااااى األدلاااااة الكافياااااة وااليضااااااحات الالزماااااة، وان مااااان يقاااااوم بهاااااذه المهماااااة هااااام أعضااااااء الضااااابط 

صااااااافة لعضاااااااو الضااااااابط القضاااااااائي وواجباااااااات مفروضاااااااة علياااااااه سااااااانتناولها فاااااااي هاااااااذا  القضاااااااائي لكااااااان هنااااااااك
ثاااااااني لواجبااااااات المطلااااااب علااااااى فاااااارعين نخصااااااص األول لصاااااافة عضااااااو الضاااااابط القضااااااائي ونتطاااااارق فااااااي ال

 عضو الضبط القضائي.
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 الفرع األول
 صفة أعضاء الضبط القضائي

رائم ومرتكبيهاااااا والقياااااام فاااااي تحقياااااق العااااادل مااااان خاااااالل البحاااااث عااااان الجااااا اً مهمااااا اً ان للضااااابط القضاااااائي دور 
 باإلجراءات الالزمة للقبض عليهم وتقديمهم للجهات القضائية لغرض فرض العقوبة عليهم.

يعااااارف باناااااه سااااالطة تخاااااتص فاماااااا الضااااابط القضاااااائي فلااااام يتفاااااق فقهااااااء القاااااانون علاااااى مفهاااااوم محااااادد لاااااه  
خااااذ ساااالطات التحقيااااق بمباشاااارة إجااااراءات االسااااتدالل فتجمااااع المعلومااااات بشااااأن الجريمااااة التااااي ارتكباااات كااااي تت

 . (1)بناًء عليها القرار بشأن تحريك دعوى الحق العام او عدم تحريكها
ويعاااارف عضااااو الضاااابط القضااااائي بانااااه كاااال ماااان اوكاااال لااااه القااااانون مسااااؤولية ضاااابط الوقااااائع التااااي يضااااع 
لهااااااا القااااااانون جاااااازاًء جنائيااااااًا، وجمااااااع األدلااااااة عليهااااااا وعلااااااى ماااااان ارتكبهااااااا مااااااع ضاااااابطه شخصاااااايًا فااااااي بعااااااض 

كماااااا يعااااارف أعضااااااء الضااااابط القضاااااائي باااااانهم األشاااااخاص الاااااذين يتولاااااون مهماااااة جماااااع األدلاااااة  ،(2)الظاااااروف
 .(3)عن الجرائم المرتكبة والمكلفون بوظيفة الضبط القضائي فيها

ن ألعضااااااء الضااااابط القضاااااائي دور مهااااام فاااااي اإلجاااااراءات الالزماااااة لتحقياااااق العااااادل مااااان البحاااااث إوباااااذلك فااااا
 عن الجريمة ومرتكبيها.

ائي ينقسااااامون مااااان حياااااث الصااااافة الممنوحاااااة لهااااام الاااااى فئتاااااين األولاااااى أعضااااااء ن أعضااااااء الضااااابط القضاااااإ
الضاااااااااابط القضااااااااااائي ذوه االختصاااااااااااص العااااااااااام والثانيااااااااااة أعضاااااااااااء الضاااااااااابط القضااااااااااائي ذوه االختصاااااااااااص 
الخاااااااااص، فبالنساااااااابة ألعضاااااااااء الضاااااااابط القضااااااااائي ذوه االختصاااااااااص العااااااااام هاااااااام الااااااااذين يتمتعااااااااون بصاااااااافة 

ويمنحااااون هااااذه الصاااافة باااانص القااااانون، امااااا الفئااااة الثانيااااة أعضاااااء الضاااابط القضااااائي بالنساااابة لكافااااة الجاااارائم 
هااااام الاااااذين يتمتعاااااون بصااااافة الضااااابط القضاااااائي بالنسااااابة لناااااوع معاااااين فقاااااط مااااان الجااااارائم التاااااي تحاااااددها لهااااام 

والفئااااة األولااااى وهاااام اعضاااااء الضاااابط  ،( 4)نحااااون هااااذه الصاااافة باااانص القااااانون أيضاااااطبيعااااة وظيفااااتهم وهاااام يم
القضااااااائي اصااااااحاب االختصاااااااص العااااااام فهاااااام ماااااان اهاااااام فئااااااات أعضاااااااء الضاااااابط القضااااااائي مااااااع احتفاااااااظهم 
بتبعياااااتهم اإلدارياااااة وخضاااااوعهم إلشاااااراف رئاساااااتهم اإلدارياااااة لكاااااونهم الجهاااااة ذات االختصااااااص العاااااام واألكثااااار 

ضاااااااي التحقياااااااق اماااااااا أعضااااااااء الضااااااابط احتكاكاااااااًا باااااااالجرائم والتحقياااااااق فيهاااااااا وهاااااااي مكلفاااااااة بتنفياااااااذ قااااااارارات قا
القضااااااائي ذوه االختصاااااااص الخاااااااص او المحاااااادد فقااااااد يتطلااااااب التحااااااره عاااااان الجاااااارائم وجمااااااع األدلااااااة ابتااااااداًء 

                                                           

، 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 2( الياس أبو عيد، أصول المحاكمات الجزائية بين النص واالجتهاد، ج1
 .272ص
 .80، ص 1982، منشأة المعارف، مصر، اإلسكندرية، 2( د. حسن عالم، قانون اإلجراءات الجنائية، ج  2
، شركة العاتك 1سليم إبراهيم حربة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،ج د. –عبد األمير العكيلي  –( األستاذ المتمرس 3

 .96، ص 2008لصناعة الكتاب ، مصر ،القاهرة ، 
د حسين نجم ، صفة الضبط القضائي ، بحث منشور على االنترنيت على الموقع االلكتروني ( عما4

almerja.com/reading.php?i=1&ida=1296&id=973&idm=36680.  19/11/2018تاريخ اخر زيارة للموقع. 
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معرفااااة عضااااو الضاااابط القضااااائي لاااابعض األمااااور الفنيااااة ممااااا يسااااتوجب اسااااتحداث جهااااة متخصصااااة لمتابعااااة 
اكتشااااااافها وعليااااااه يقتصاااااار هااااااذا النااااااوع ماااااان الجاااااارائم فيتاااااادرب أفرادهااااااا علااااااى خصوصاااااايات الجريمااااااة وكيفيااااااة 

 .                                                                                 (1)اختصاص هذه الفئة على جرائم معينة

 :ان أعضاء الضبط القضائي قسمان 
ذو اختصااااااص عاااااام يقاااااوم بوظيفاااااة الضااااابط القضاااااائي فاااااي جمياااااع الجااااارائم التاااااي تقاااااع فاااااي  :القسااااام األول 
ماااان قااااانون  (2)39ة اختصاصااااه اإلقليمااااي علااااى وجااااه عااااام وهاااام ماااان حصاااارتهم الفقاااارة األولااااى ماااان المااااادةدائاااار 

أصااااااااول المحاكمااااااااات الجزائيااااااااة العراقااااااااي النافااااااااذ بضااااااااباط الشاااااااارطة ومااااااااأمورو المراكااااااااز والمفوضااااااااون او أه 
او مفاااااوض تنااااااط او أه ضاااااابط شااااارطة  ويشااااامل ماااااأمور المركاااااز او مفاااااوضمساااااؤول فاااااي مركاااااز الشااااارطة ) 

 لمركز (.به إدارة ا
اختصااااااص خااااااص يقاااااوم بوظيفاااااة الضااااابط فاااااي جااااارائم معيناااااة تتعلاااااق بالوظاااااائف  اماااااا القسااااام الثااااااني فاااااذو 

التاااااي يؤدونهاااااا عاااااادة ولااااايس لهاااااا صااااافة الضااااابط القضاااااائي فيماااااا عاااااداها أه لااااايس لهااااام مباشااااارة هاااااذه الصااااافة 
المحلااااة ، وهااااذا مهمتااااه فااااي الضاااابط القضااااائي التبليااااغ عاااان  خااااارج هااااذا النطاااااق وماااان هااااؤالء مختااااار القريااااة او

الجااااارائم وضااااابط الماااااتهم وحفاااااظ ماااااا يعهاااااد الياااااه باااااه مااااان األشاااااخاص الاااااذين تجاااااب علياااااه المحافظاااااة علااااايهم، و 
مااااااديروا السااااااكك  الحديديااااااة ومعاااااااونوهم و مااااااأموروا سااااااير القطااااااارات والمسااااااؤولون عاااااان إدارة الميناااااااء البحااااااره 

وماااان يسااااااعدهم ومهمااااتهم فاااااي الضاااابط القضاااااائي تنحصاااار فاااااي الجااااارائم او الجااااوه ورباناااااه الساااافن والطاااااائرات 
التااااااي تقااااااع ضاااااامن دوائاااااارهم وماااااانهم رئاااااايس الاااااادائرة او المصاااااالحة الحكوميااااااة او المؤسسااااااات الرساااااامية و شاااااابه 
الرساااااامية وصااااااالحيتهم فااااااي الضاااااابط فااااااي الجاااااارائم التااااااي تقااااااع ضاااااامن حاااااادود دوائاااااارهم او مؤسساااااااتهم ، كااااااذلك 

والممنوحااااااون ساااااالطة التحااااااره عاااااان الجاااااارائم واتخاااااااذ اإلجااااااراءات جميااااااع األشااااااخاص المكلفااااااون بخدمااااااة عامااااااة 
 .(3)خولوا به بمقتضى القوانين الخاصةبشأنها وسلطتهم في الضبط القضائي ال تتعدى حدود ما 

أعضااااااء الضااااابط القضاااااائي لجااااارائم المنشاااااآت الساااااياحية هااااام نفساااااهم الاااااواردون بقاااااانون  وهناااااا نتسااااااءل هااااال
ان  أوعات( اءات الجنائيااااااااااة كمااااااااااا تسااااااااااميه بعااااااااااض التشااااااااااريأصااااااااااول المحاكمااااااااااات الجزائيااااااااااة )قااااااااااانون اإلجاااااااااار 

 التشريعات التي نظمت المنشآت السياحية استقلت بإيراد احكام خاصة بشأنهم؟
بااااالرجوع الااااى التشااااريعات التااااي نظماااات المنشااااآت السااااياحية فااااي الاااادول المقارنااااة نجااااد ان التشااااريع القطااااره 

هم صااااافة ماااااأموره الضااااابط القضاااااائي، قاااااد ناااااص علاااااى اناااااه ) يكاااااون لماااااوظفي الهيئاااااة الاااااذين يصااااادر بتخاااااويل
                                                           

 .23( انتصار فاضل جواد الموسوه، مصدر سابق، ص 1
( لسنة 23( من قانون رقم )27،والمادة )1950لسنة  150اإلجراءات الجنائية المصره رقم ( من قانون 23( وتقابلها المادة )2

، 1994لسنة  13( من قانون اإلجراءات الجنائية اليمني رقم 84بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية القطره، والمادة ) 2004
 .1954( من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي لسنة 13والمادة )

، مطبعة االرشاد، العراق، بغداد، بدون سنة طبع، ص 1عباس الحسني، قانون أصول لمحاكمات الجزائية الجديد، مجلد  د.( 3
 .122و121
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قااااارار مااااان النائاااااب العاااااام باالتفااااااق ماااااع الااااارئيس، ضااااابط واثباااااات الجااااارائم والمخالفاااااات التاااااي ترتكاااااب بالمخالفاااااة 
 .(1)ألحكام هذا القانون.(

مااااااان هاااااااذا الااااااانص نالحاااااااظ ان التشاااااااريع القطاااااااره قاااااااد حااااااادد أعضااااااااء ضااااااابط خاصاااااااين لجااااااارائم المنشاااااااآت و 
يم الساااااياحة وهااااام ماااااوظفي الهيئاااااة العاماااااة للساااااياحة وياااااتم تخاااااويلهم الساااااياحية التاااااي تقاااااع بمخالفاااااة قاااااانون تنظااااا

صااااااافة ماااااااأمور الضااااااابط القضاااااااائي بقااااااارار يصااااااادر مااااااان النائاااااااب العاااااااام باالتفااااااااق ماااااااع رئااااااايس الهيئاااااااة العاماااااااة 
 للسياحة .

امااااا المشاااارع اليمنااااي فقااااد نااااص علااااى انااااه) مااااع عاااادم اإلخااااالل بااااالقوانين واألحكااااام النافااااذة يكااااون لمااااوظفي 
تسااااميتهم قاااارار ماااان وزياااار العاااادل بناااااًء علااااى عاااارض الااااوزير صاااافة الضاااابطية القضااااائية الااااوزارة الااااذين يصاااادر ب

)...(2). 
ان المشااااااارع اليمناااااااي يمااااااانح صااااااافة عضاااااااو الضااااااابط القضاااااااائي لماااااااوظفي وزارة  آنفااااااااً يتضاااااااح مااااااان الااااااانص 

السااااياحة بقاااارار ماااان وزياااار العاااادل يصاااادر بناااااًء علااااى عاااارض ماااان وزياااار السااااياحة لتماااانح صاااافة عضااااو ضاااابط 
قضااااااائي الااااااى بعااااااض مااااااوظفي وزارة السااااااياحة للقيااااااام بالواجبااااااات التااااااي نااااااص عليهااااااا قااااااانون تنظاااااايم السااااااياحة 

 ون.بشأن األفعال المخالفة لهذا القان
اماااااا المشااااارع الليباااااي فقاااااد ناااااص علاااااى اناااااه )يكاااااون ألعضااااااء اللجناااااة الشاااااعبية العاماااااة للساااااياحة وللماااااوظفين 
اللااااذين يصاااادر بتحدياااادهم قاااارار ماااان أمااااين اللجنااااة الشااااعبية العامااااة للسااااياحة صاااافة مااااأموره الضاااابط القضااااائي 

 .(3)لمراقبة تنفيذ أحكام القانون(
الضاااااابط القضااااااائي الااااااى أعضاااااااء اللجااااااان ان المشاااااارع الليبااااااي فااااااي هااااااذا الاااااانص قااااااد ماااااانح صاااااافة عضااااااو 

 الشعبية والموظفين الذين يصدر قرار من امين اللجنة الشعبية بمنحهم صفة عضو ضبط قضائي.
امااااا المشاااارع العراقااااي فقااااد نااااص علااااى انااااه )لمااااوظفي ومسااااتخدمي المصاااالحة الااااذين يخااااولهم الماااادير العااااام، 

القااااانون واألنظمااااة والتعليمااااات الصااااادرة  دخااااول المنشااااآت السااااياحية وتفتيشااااها للتأكااااد ماااان تطبيااااق احكااااام هااااذا
 .(4)بموجبه(

ان المشااااارع العراقاااااي فاااااي هاااااذا الااااانص قاااااد مااااانح ماااااوظفي ومساااااتخدمي المؤسساااااة العاماااااة للساااااياحة بتخويااااال 
ماااان الماااادير العااااام للمؤسسااااة العامااااة للسااااياحة بعااااض الصااااالحيات للتأكااااد ماااان ماااادى تطبيااااق قااااانون المنشااااآت 

ة عضااااااو ضاااااابط قضااااااائي وانمااااااا ماااااانحهم صااااااالحيات الساااااياحية فهااااااو لاااااام ياااااانص صااااااراحة علااااااى ماااااانحهم صاااااف
 مشابهة لصالحيات عضو الضبط القضائي الخاص.

                                                           

 .2012لسنة  6من قانون تنظيم السياحة القطره رقم  27( المادة  1
 بشأن السياحة اليمني. 2009( لسنة 22( من قانون رقم )53( المادة ) 2
 ها بشأن السياحة الليبي.1372( لسنة 7ن قانون رقم )( م27( المادة ) 3
 .1967لسنة  50( من قانون لمنشآت السياحية العراقي رقم 13( المادة ) 4
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امااااااا المشاااااارع المصااااااره فقااااااد كااااااان موقفااااااه مخااااااالف لموقااااااف التشااااااريعات المقارنااااااة السااااااابقة فهااااااو لاااااام يااااااورد 
نااااه فااااي هااااذه الحالااااة إبجاااارائم المنشااااآت السااااياحية وبااااذلك فاحكامااااًا خاصااااة لعضااااو الضاااابط القضااااائي الخاااااص 

 1950لساااانة  150يااااتم الرجااااوع الااااى المبااااادئ العامااااة الااااواردة فااااي قااااانون اإلجااااراءات الجنائيااااة المصااااره رقاااام 
المعاااادل النافااااذ لمعرفااااة أعضاااااء الضاااابط القضااااائي وطريقااااة تحدياااادهم وبااااالرجوع الااااى هااااذا القااااانون نالحااااظ ان 

دل باالتفااااااق ماااااع الاااااوزير لقضاااااائي الخااااااص تمااااانح بموجاااااب قااااارار مااااان وزيااااار العااااااصاااااالحية عضاااااو الضااااابط 
 المختص.

ونالحاااااااظ مااااااان النصاااااااوص الساااااااابقة للتشاااااااريعات المقارناااااااة انهاااااااا أوردت احكاماااااااًا خاصاااااااة لعضاااااااو الضااااااابط 
القضااااائي الخاااااص بجاااارائم المنشااااآت السااااياحية فهاااام اعضاااااء ضاااابط قضااااائي يختلفااااون عاااان اعضاااااء الضاااابط 

هاااام دورًا مهمااااًا فااااي حمايااااة القضااااائي العااااام ماااان حيااااث طريقااااة تحدياااادهم والصااااالحيات الممنوحااااة لهاااام فيكااااون ل
 المنشآت السياحية.

فقااااد يتطلااااب التحااااره عاااان الجاااارائم وجمااااع األدلااااة ابتااااداًء معرفااااة عضااااو الضاااابط القضااااائي لاااابعض األمااااور 
الفنيااااة ممااااا يسااااتوجب االسااااتحداث لجهااااة متخصصااااة لمتابعااااة هااااذا النااااوع ماااان الجاااارائم فيتاااادرب افرادهااااا علااااى 

 . (1)ر اختصاص هذه الفئة على جرائم معينةخصوصيات الجريمة وكيفية اكتشافها وعليه يقتص
ن أعضااااااء الضااااابط القضاااااائي يجاااااب ان تكاااااون إم علاااااى جااااارائم المنشاااااآت الساااااياحية فاااااوينطباااااق هاااااذا الكاااااال

لااااديهم الخباااارة الفنيااااة والعلميااااة التااااي تسااااهم بإنجاااااح عملهاااام فااااي التحااااره والكشااااف عاااان الجاااارائم التااااي تقااااع فااااي 
علاااااى معرفاااااة كافياااااة بااااابعض األماااااور الفنياااااة  اشاااااخاص لتاااااي قاااااد تتطلاااااب ان يكاااااون هنااااااكالمنشاااااآت الساااااياحية ا

التاااااااي ال يعلمهاااااااا أعضااااااااء الضااااااابط القضاااااااائي ذوو االختصااااااااص العاااااااام، فاااااااالجرائم الواقعاااااااة علاااااااى المنشاااااااآت 
الساااااياحية يكاااااون اكتشاااااافها أساااااهل ممااااان لاااااديهم الخبااااارة فاااااي مجاااااال الساااااياحة وعمااااال المنشاااااآت الساااااياحية فهاااااذه 

لديااااه تكااااوين خاااااص وخباااارة فااااي مجااااال عماااال المنشااااآت الجاااارائم تتطلااااب ان يكااااون أعضاااااء الضاااابط القضااااائي 
 السياحية.

ن طريقاااااة تحدياااااد أعضااااااء الضااااابط القضاااااائي او طريقاااااة مااااانحهم هاااااذه الصااااافة قاااااد اختلفااااات إومماااااا تقااااادم فااااا
بااااااين التشااااااريعات المقارنااااااة فاتجهاااااات الااااااى اتجاااااااهين: األول تحديااااااد بقاااااارار اداره يصاااااادر لماااااانح صاااااافة عضااااااو 

ء الغاااارض ماااان الماااانح وهااااذا موقااااف التشااااريع المصااااره ضاااابط قضااااائي لاااابعض المااااوظفين وتسااااحب بعااااد انتهااااا
والتشااااريع اليمنااااي فيااااتم ماااانح صاااافة عضااااو الضاااابط القضااااائي لاااابعض المااااوظفين بقاااارار ماااان وزياااار العاااادل بعااااد 

 االتفاق مع وزير السياحة.
امااااااا االتجاااااااه الثاااااااني فهااااااو تحدياااااادهم بموجااااااب القااااااانون وهااااااذا موقااااااف التشااااااريع الليبااااااي والقطااااااره والعراقااااااي 

دد ماااان يااااتم ماااانحهم صاااافة عضااااو ضاااابط قضااااائي فااااي جاااارائم المنشااااآت السااااياحية وهااااذا فالقااااانون هااااو ماااان يحاااا
يضااااامن حرياااااات االفاااااراد الن ماااااا يحااااادد بقاااااانون ال يمكااااان تعديلاااااه او الغااااااءه مااااان السااااالطات التنفيذياااااة بموجاااااب 

                                                           

 .23( انتصار فاضل جواد الموسوه، مصدر سابق، ص  1
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قاااااارار اداره وانمااااااا يعاااااادل او يلغااااااى بقااااااانون فااااااال يمكاااااان للساااااالطات التنفيذيااااااة ان تماااااانح صاااااافة عضااااااو ضاااااابط 
تصاااادره الن القااااانون قااااد حاااادد ماااان يااااتم ماااانحهم هااااذه الصاااافة وهااااذا االتجاااااه افضاااال ماااان قضااااائي بموجااااب قاااارار 

االتجاااااااه األول الن تحدياااااااد أعضااااااااء الضااااااابط القضاااااااائي بموجاااااااب قااااااارار وزاره حساااااااب االتجااااااااه األول يجعااااااال 
للسااااالطة التنفيذياااااة صاااااالحية إصااااادار قااااارارات لمااااانح هاااااذه الصااااافة ولهاااااا تعاااااديل هاااااذه القااااارارات او الغاءهاااااا او 

يشاااااكل خطااااارا علاااااى حرياااااات االفاااااراد نتيجاااااة للسااااالطات الممنوحاااااة لعضاااااو الضااااابط القضاااااائي ساااااحبها مماااااا قاااااد 
 فمن األفضل ان يتم تحديد هؤالء األعضاء بموجب القانون.

وهناااااا يمكااااان التسااااااؤل إذا خصاااااص المشااااارع أعضااااااء ضااااابط قضاااااائي مساااااتقلين بجااااارائم المنشاااااآت الساااااياحية 
لاااااااذين وردوا فاااااااي قاااااااانون أصاااااااول هااااااال يجاااااااوز ان يماااااااارس ذات الصاااااااالحيات أعضااااااااء الضااااااابط القضاااااااائي ا

محاكمااااات الجزائياااااة )قاااااانون اإلجاااااراءات الجنائياااااة كماااااا تسااااميه بعاااااض الااااادول( أه أعضااااااء الضااااابط القضاااااائي 
 ذوو االختصاص العام؟ 

يااااارى احاااااد الشاااااراح ان إضااااافاء صااااافة الضااااابط القضاااااائي علاااااى موظاااااف ماااااا بشاااااأن جااااارائم معيناااااة ال تعناااااي 
أعضاااااااء الضاااااابط القضااااااائي ذوه االختصاااااااص مطلقااااااا ساااااالب هااااااذه الصاااااافة بشااااااأن نفااااااس هااااااذه الجاااااارائم ماااااان 

العااااام فااااي دائاااارة اختصاصااااهم اإلقليمااااي فااااأن باشاااار احااااد ماااانهم اجااااراء خااااارج هااااذا النطاااااق كااااان اجااااراءه معيبااااًا 
  .(1)ويمكن ابطاله

  -لكننا ال نتفق مع هذا الرأه لعدة أسباب:
 حدد أعضاء ضبط خاص.لو كان المشرع يريد ان يمنح أعضاء الضبط العام هذه الصالحية فلماذا  -أوالً 

ان أعضاء الضبط العام ليس لديهم الخبرة الالزمة للكشف عن الجرائم التي حدد لها أعضاء ضبط  -ثانيًا 
 خاص.
 ان األخذ بهذا الرأه قد يدفع الى التداخل في االختصاص بين عضو الضبط القضائي العام والخاص. -ثالثاً 

 الفرع الثاني
 واجبات أعضاء الضبط القضائي

ن التشاريعات الجزائياة قاد اناطات بأعضاااء الضابط القضاائي القياام بواجباات متعااددة مان اجال الكشاف عاان ا
الجاارائم سااواء كاااانوا ماان أعضااااء الضاابط القضاااائي ذوو االختصاااص العااام او الخااااص فانااه تقاااع علااى عااااتقهم 

ة للمنشاآت الساياحية قاد واجبات يجب القيام بها من اجل التحره عن الجرائم واكتشاافها و ان التشاريعات لمنظما
أوردت احكامااًا خاصااة ألعضاااء الضاابط القضااائي ذوو االختصاااص الخاااص بجاارائم المنشااآت السااياحية امااا فااي 
تحدياااد واجبااااتهم فقاااد اختلاااف موقاااف التشاااريعات المقارناااة فقسااام مااان هاااذه التشاااريعات قاااد حاااددت واجباااات لهاااؤالء 

اإلجرائية وقسم منها لم يحدد هذه الواجبات وترك امر األعضاء بشكل يختلف عن الواجبات الواردة في القوانين 
 تحديدها وتنظيمها حسب القواعد العامة الواردة في القوانين اإلجرائية.

                                                           

 .123عباس الحسني، مصدر سابق، ص  د.(  1
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 اء الضبط القضائي تتمثل با تي: ان واجبات أعض
 قبول البالغات والشكاوى: -1

 القانون المصرهان من واجبات عضو الضبط القضائي قبول االخبار )او اإلبالغ كما يسميه 
والليباااي( والشاااكوى المقدماااة الياااه بشاااأن الجااارائم ويعااارف الااابالغ او االخباااار باناااه اخطاااار الاااى السااالطات بوقاااوع  

، اماا الشاكوى (1)جريمة، من أه شخص، وقد يكون البالغ من شخص معلوم كما قد يكون مان شاخص مجهاول
 . (3)واالخبار قد يتم بصوره شفهية او تحريرية (2)فهي مجرد إخبار يصدر عن المتضرر من  الجريمة

ان البالغات التي تقدم الاى عضاو الضابط القضاائي بشاأن الجارائم الواقعاة علاى المنشاآت الساياحية قاد تكاون 
مقدمة من المتضرر من الجريمة او من وقعت عليه الجريمة فيتم تقديم الشكوى من قبل المنشآت السياحية عن 

ًا باعتبارها متضررة من الجريمة او باعتبارها من وقعت عليه الجريمة فتقادم الشاكوى الاى طريق من يمثلها قانون
عضو الضبط القضائي الذه يكون من واجبه قبولها والقيام بااإلجراءات القانونياة الالزماة بعاد ذلاك للكشاف عان 

 الجريمة والبحث عن الجاني. 
ية فإناه يقادم مان أه شاخص علام بوقاوع الجريماة فيتقادم اما االخبار عن الجرائم الواقعة على المنشآت السياح

بااااإلبالغ الاااى عضاااو الضااابط القضاااائي عااان الجريماااة الواقعاااة علاااى المنشاااأة الساااياحية بعاااد ان يصااال الياااه علااام 
 بالجريمة باه طريقة كانت. 

نظماة وان التشريع العراقي واليمني والقطره لم تأخذ بهذا الواجاب لعضاو الضابط القضاائي فاي التشاريعات الم
 للمنشآت السياحية، ولكن يمكن ان نرجع الى القواعد الموجودة في قانون أصول المحاكمات.

  إجراء التحريات: -2
جاارائم اوجااب القااانون علااى عضااو الضاابط القضااائي القيااام بااإجراء التحريااات الالزمااة ماان اجاال البحااث عاان ال

ه ذلاااااك مااااان الحصاااااول علاااااى جمياااااع التاااااي تلااااازم للتحقياااااق فاااااي الااااادعوى بماااااا يقتضاااااي دلاااااةومرتكبيهاااااا وجماااااع اال
 . (4)اإليضاحات

وتعرف التحريات بانها هاي جماع ساائر البياناات والمعلوماات الصاالحة للتنقياب عان الجارائم ومعرفاة مرتكبيهاا 
وظروفهااا، ماان سااائر المصااادر المتاحااة لمااأمور الضاابط او لماان يعاونااه ماان مساااعديه وال يشااترط لصااحة هااذه 

، فيجااب (5)فااال يعيااب اإلجااراءات ان تبقااى شخصااية المرشااد غياار معروفااة التحريااات ان تكااون معلومااة المصاادر
                                                           

، ص 2008الجنائية، مطابع روز اليوسف، مصر، اإلسكندرية، ( د. عبد الرؤوف مهده، شرح القواعد العامة لإلجراءات 1
261. 

 .432، ص 1986، منشورات عويدات، لبنان، بيروت، 1( د. عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة، ط2
 .44ص  ،2005( جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة القانونية، العراق، بغداد، 3
 .605، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، مصر، االسكندرية، 2( د. سليمان عبد المنعم، أصول اإلجراءات الجنائية، ج4
د. علي القهوجي، أصول المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  -د. فتاح الشاذلي -( د. عبد الفتاح الصيفي 5

 .25، ص 2013لبنان، بيروت، 
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علااى أعضاااء الضاابط القضااائي استقصاااء الجاارائم وكشاافها وجمااع كافااة المعلومااات والبيانااات الخاصااة بالجريمااة 
لمساااهمين فيهااا بشااتى الطاارق والوسااائل القانونيااة وبالتااالي إعااداد العناصاار الالزمااة للباادء اوالبحااث عاان فاعليهااا و 
وان لرجاال الضاابط القضااائي ان يتااولى بنفسااه جمااع التحريااات واألبحاااث كمااا ان لاااه ان  (1)بااالتحقيق االبتاادائي 

سااالطة العاماااة يساااتعين فيماااا يجرياااه مااان تحرياااات وابحااااث او ماااا يتخاااذه مااان وساااائل التنقياااب بمعاوناااة رجاااال ال
بصافة ماا نقلاوه الياه  والمرشدين السريين ومن يتولون إبالغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام اناه اقتناع شخصاياً 

 .(2)من معلومات
ولعضاو الضابط القضاائي ان يساتعين بكافااة الوساائل والطارق المشاروعة إلجااراء تحرياتاه طالماا ال يصال الااى 

لمسكن او استخدام األساليب غير المشروعة، وطالما لم تارق الوسايلة حد التعرض للحرية الشخصية او لحرمة ا
 . (3)الى حد خلق الجريمة او التحريض على ارتكابها 

وان التشريعات السياحية في مصر وليبياا لام تحادد واجباات عضاو الضابط القضاائي بماا فيهاا واجاب إجاراء   
ساعة لعضاو الضابط القضاائي فاي انجااز عملاه فاي التحريات وتركت ذلك للمباادئ العاماة لتكاون هنالاك حرياة وا

اجااراء التحريااات عاان الجاارائم ومرتكبيهااا فلهاام الحصااول علااى اإليضاااحات الالزمااة ماان أه شااخص تكااون لديااه 
معلومات عن الجريمة ومن المتهم وكذلك اخذ راه الخبراء من اجل الوصول الى الحقيقة. فهذا الواجب قاد اخاذ 

وفقااا للمبااادئ العامااة فااي القااوانين اإلجرائيااة واخااذ بااه أيضااا التشااريعين القطااره بااه التشااريعين المصااره والليبااي 
واليمنااي وفقااا للقاااوانين السااياحية فقاااد نااص التشااريع القطاااره علااى اناااه )يكااون لمااوظفي الهيئاااة ...ضاابط واثباااات 

ص علاااى اناااه اماااا التشاااريع اليمناااي فقاااد نااا ،(4)بالمخالفاااة ألحكاااام هاااذا القاااانون.( الجااارائم والمخالفاااات التاااي ترتكاااب
)...ولهم بهاذه الصافة ضابط كافاة األعماال واألفعاال المخالفاة ألحكاام هاذا القاانون أو اللاوائح والقارارات الصاادرة 
بمقتضاااااه ودخااااول المنشااااأة السااااياحية واالطااااالع علااااى سااااجالتها وبياناتهااااا وعلااااى صاااااحب المنشااااأة تقااااديم كافااااة 

امااا التشااريع العراقااي فلاام يأخااذ بهااذا  (5)والوظيفيااة ...(التسااهيالت الالزمااة لتمكياانهم ماان تأديااة مهااامهم الرقابيااة 
  .الواجب في القوانين السياحية

 اإلجراءات التحقيقية:-3
كمااا ذكرنااا ساالفًا ان كااال التشااريعين المصااره والليبااي لاام يتناااول كاال منهمااا واجبااات عضااو الضاابط القضااائي 

( من قانون اإلجراءات 24من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي والمادة ) 14وبذلك فانه بموجب احكام المادتين 
ن إجاراءات للمحافظاة علاى األدلاة وفاي الجنائية المصره فإن ماأموره الضابط القضاائي خولاوا اتخااذ ماا يلازم ما

                                                           

، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، عمان،3( د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط 1
354. 

 .117، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1( عبد اهلل ماجد العكايلة، الوجيز في الضبطية القضائية، ط 2
 .125،ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 1جراءات الجنائية، ط( د. محمد زكي أبو عامر، اإل 3
 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.27( المادة ) 4
 ( من قانون السياحة اليمني.54( المادة ) 5
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ذلااك قضاات المااادتين )ويجااب علاايهم وعلااى مرؤوساايهم أن يحصاالوا علااى جميااع اإليضاااحات، ويجااروا المعاينااات 
الالزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلاغ إلايهم، أو التاي يعلناون بهاا بأياة كيفياة كانات، وعلايهم أن يتخاذوا جمياع 

وبااذلك فااإن علااى عضااو الضاابط القضااائي القيااام  ،(1)حافظااة علااى أدلااة الجريمااة.(الوسااائل التحفظيااة الالزمااة للم
 -ببعض الواجبات التحقيقية تتمثل ب:

 االنتقال والمعاينة: -أ
إجراءان استدالليان يتطلباان االنتقاال الاى مكاان وقاوع الجريماة بهادف جماع االثاار المتعلقاة بالجريماة وكيفياة  

اهام  التي تفيد في كشف الحقيقة بشأن الجريمة المرتكبة، وهذا االجراء مان وقوعها وكذلك جمع األشياء األخرى
 .(2)إجراءات التحقيق االبتدائي فهو يسهل معرفة الجريمة ووسيلة ارتكابها ومعرفة فاعلها وشركائها ان وجدوا

ثبااات حالتهااا  بالشااكل الااذه وتعاارف المعاينااة علااى انهااا رؤيااة مكااان  ارتكاااب الجريمااة او الوقااائع الجنائيااة ، وا 
 .(3)تركها به الجاني عقب ارتكابها، أه إثبات حالة األشخاص واالمكنة ذات الصلة بالحالة

وتباادو أهميااة المعاينااة فااي إنهااا تنقاال لجهااة التحقيااق والمحاكمااة صااورة مجملااة لموقااع الجريمااة او محلهااا بمااا 
الص بعاض األدلاة مان الماادة يحتويه من تفصيالت مما يساعد على وضع تصور لكيفياة وقاوع الجريماة واساتخ

التي جمعت وتتطلب المعاينة االنتقال لمحل الواقعة لمنع العبث بأدلة الجريمة او االثار المتولادة عنهاا. وتجاره 
المعاينة في االماكن العامة كالمقاهي والمحالت العامة وهي ال تنطوه على انتهاك لحرمة المكان الن من حق 

وكاناات الجريمااة فااي غياار حالااة  فااي مكااان خاااص كمسااكن يهااا. امااا اذا أجريااترجااال الساالطة العامااة الاادخول ال
التلاابس فااال بااد ماان ارضاااء حااائز المكااان بالاادخول اليااه إلجااراء المعاينااة ألنهااا تعااد فااي هااذه الحالااة إجااراء ماان 

 .(4)إجراءات التحقيق التي ال يجوز لمأمور الضبط القضائي مباشرتها إال بإذن من سلطة التحقيق
ن علااى عضااو الضاابط القضااائي ذو االختصاااص الخاااص بجاارائم المنشااآت السااياحية عنااد إبالغااه وبااذلك فااإ

بالجريمة الواقعة على المنشأة السياحية االنتقال الاى محال الجريماة مان اجال معايناة المكاان والحصاول علاى ماا 
يااة المنشااآت يمكان حصااوله ماان معلومااات والااتحفظ علاى األدلااة ماان العبااث ماان اجال الوصااول الااى الحقيقااة وحما

 السياحية.
 األشياء:التحفظ على  -ب

كااال منهماااا علاااى أعضااااء الضااابط القضاااائي ان يتخاااذوا  اإلجاااراءات الجنائياااة المصاااره والليباااي يقاااانون اوجاااب
الوسائل التحفظية من اجل المحافظة على األدلة، وتتنوع مثال هاذه اإلجاراءات التحفظياة ماا باين رفاع البصامات 

                                                           

 ره كالهما نفس النص.( من قانون اإلجراءات الجنائية المص24( من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي والمادة )14( المادة ) 1
، دار الحكمة للطباعة والنشر، العراق، الموصل، 1( د. سعيد حسب اهلل عبد اهلل، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط 2

 .187، ص1990
، دار الثقافة 1( عبد اهلل ماجد العكايلة، االختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في األحوال العادية واالستثنائية، ط 3

 .365، ص 2010للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 
 .386و385( إبراهيم حامد طنطاوه ، مصدر سابق، ص  4
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تمهيدًا لفحصها من الخبير فيما بعد، ومنع األشخاص من االقتراب مان المكاان او رفاع من مكان وقوع الجريمة 
الضبط بإحاطة مكان وقاوع الجريماة بحااجز يحاول دون العباث بماا  عضومساس بأه شيء وعادة ما يقوم او ال

 . (1)هنالك من أشياء او اثار
الضاابط القضااائي باتخاااذ اإلجااراءات التحفظيااة التااي ماان شااأنها المحافظااة علااى ادلااة الجريمااة  عضااوفيخااتص 

كي تستطيع سلطات التحقيق االطالع عليها ومعاينتها واالستعانة بذلك فيما تتخذه من قرار، واتخااذ اإلجاراءات 
قااارار اللجاااوء الاااى المعايناااة يقتضاااي حتماااا ا ءات التحفظياااة تخااااذ اإلجاااراالتحفظياااة هاااو نتيجاااة حتمياااة للمعايناااة ، وا 

 . (2)باعتبارها هدفًا له
فعلى عضو الضبط القضائي ذو االختصاص الخاص ان يحتفظ بكل األدلة وهو اجراء مهم ألنه ياؤده الاى 
الكشااف عاان الجريمااة ومعرفااة مرتكبيهااا ماان اجاال المحافظااة علااى تطبيااق التشااريعات السااياحية وحمايااة المنشااآت 

جاارائم، امااا التشااريع العراقااي والقطااره واليمنااي فااان كاال ماانهم لاام ياانص علااى هااذا السااياحية ممااا يقااع عليهااا ماان 
 الواجب على عضو الضبط القضائي الخاص.

 :كشفتحرير محضر ال -4
يجااب علااى مااأمور الضاابط القضااائي تاادوين محضاار يثباات فيااه كاال مااا اتخااذه ماان إجااراءات ماان اثبااات الجريمااة 

ت المضبوطة واقوال ومعلومات الشاهود والماتهم إذا امكان وماا حصال وانتقاله الى مكان وقوعها واالشياء واألدوا
عليه من معلومات األطباء والخبراء وكذلك التحريات التي قام بها وبصفة عامة فإن هذا المحضر يشتمل علاى 

هذا المحضر على كافة إجراءات واعمال التقصي واالستدالل التي قام بها مأمور الضبط القضائي ويتم عرض 
 .(3)ت التحقيقيةالجها

ويجب ان تكون هذه المحاضر موقع عليها من عضو الضبط القضائي يبين بها وقت اتخاذ اإلجاراءات ومكاان 
حصولها، ويجب ان تشتمل أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سامعوا وارساالها الاى الجهاات التحقيقياة ماع 

ن قباال مااأمور الضاابط القضااائي او ماان قباال كاتااب . ويمكاان تحرياار المحضاار ماا(4)األوراق واالشااياء المضاابوطة
 . (5)تحت اشراف ورقابة عضو الضبط القضائي ألنه هو من يكون محاًل للمساءلة عما جاء فيه

وهذا الواجب لم يأخذ به التشريع العراقي واليمني والقطره فهذه التشريعات قاد حاددت واجباات لعضاو الضابط 
القضااائي الخاااص بجاارائم المنشااآت السااياحية منهااا مااا يتفااق مااع الواجبااات العامااة لعضااو الضاابط القضااائي العااام 

...ولهاام بهااذه الصاافة ضاابط كافااة ومنهااا مااا يختلااف عنهااا  وبااالرجوع الااى التشااريع اليمنااي فقااد نااص علااى انااه )
                                                           

 ( من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي والقوانين المكملة له.15ه، والمادة )( من قانون اإلجراءات الجنائية الصر 24( المادة )1
 .358( د. كامل السعيد، مصدر سابق، ص  2
 .609د.  سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص  (3
 .297( د. رؤوف عبيد، مصدر سابق، ص  4
القضائي في األحوال العادية واالستثنائية، مصدر سابق، ص ( عبد اهلل ماجد العكايلة، االختصاصات القانونية لمأمور الضبط 5

214. 
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األعمال واألفعال المخالفة ألحكام هاذا القاانون أو اللاوائح والقارارات الصاادرة بمقتضااه ودخاول المنشاأة الساياحية 
واالطااالع علااى سااجالتها وبياناتهااا وعلااى صاااحب المنشااأة تقااديم كافااة التسااهيالت الالزمااة لتمكياانهم ماان تأديااة 

 .(1)..(مهامهم الرقابية والوظيفية .
 اما الشرع القطره فقد نص على انه )يكون لموظفي الهيئة ...ضبط واثبات الجارائم والمخالفاات التاي ترتكاب

 .(2)بالمخالفة ألحكام هذا القانون.(
ماان مالحظااة النصااين أعاااله ناارى ان كالهمااا جعاال واجااب عضااو الضاابط القضااائي الخاااص بجاارائم المنشااآت 

 . (3)م او ما يسمى استقصاء الجرائمرائالسياحية هو فقط التحره عن الج
نص على )لموظفي ومستخدمي المصلحة الذين يخولهم المدير العام، دخول فقد اما المشرع العراقي 

 المنشآت السياحية وتفتيشها للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات 
 .(4)الصادرة بموجبه.(

م المنشاآت الساياحية ئصالحيات عضو الضبط القضاائي الخااص بجارانالحظ ان المشرع العراقي جعل من 
دخول هذه المنشآت من اجل تفتيشها ويعرف التفتيش بأنه البحث عان الحقيقاة فاي مساتودع السار ومان ثام فهاو 
يمثل انتهاك لحرمة الشخص ولحصاانة مساكنه وهاذا االجاراء قاد يكاون محلاه مكاان خااص او شاخص، والمكاان 

 .(5)تيش قد يكون محله المتهم او غيرهتهم او لغيره كما ان التفالخاص قد يكون للم
وهاذا هاو التفتايش القاانوني ولكان هنااك صااورة أخارى للتفتايش وهاي التفتايش اإلداره ويتمثال بالحااالت التااي 
تجاااوز فيهااا المشاارع الغايااة ماان اإلجااراء والمتمثلااة فااي بحااث مااأمور الضاابط القضااائي  عاان دلياال جريمااة جاااره 

ا وخولهم مع رجال السالطة العاماة سالطة القياام بااإلجراء علاى سابيل التاوقي والتحاوط وهاذا التفتايش الكشف عنه
اإلداره تقااره بعااض القااوانين الخاصااة واللااوائح والاانظم  يكااون لاادواعي السااالمة والصااحة واالماان وهااو ال يكاااون 

ف عاان  أدلااة جنائيااة بشااأن بهاادف الكشااف عاان جاارائم باال عاان مخالفااات قانونيااة لتلااك الاانظم السااائدة فااإذا مااا كشاا
جريمااة قائمااة او ضاابط حالااة تلاابس وكااان القااائم بااه مخااوال بااذلك ولاام يتجاااوز حاادود صااالحياته ففااي هااذه الحالااة 

 .(6)اتجة عن االجراء السليم والمشروعيعول على األدلة الن
لمنشااآت ان الصااالحية التااي منحهااا قااانون المنشااآت السااياحية العراقااي ألعضاااء الضاابط القضااائي بتفتاايش ا

 السياحية تتمثل بصورة التفتيش اإلداره وهو ما يسمى هنا بالتفتيش السياحي.
                                                           

 .2009لسنة  22( من قانون السياحة اليمني رقم 54( المادة )1
 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.27( المادة )2
 ( من التشريع القطره.29( والمادة )91( حسب ما يسميه التشريع اليمني  في المادة )3
 من قانون المنشآت السياحية العراقي.( 13( المادة )4
 .488، ص 2004، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 1، ط1( إبراهيم حامد طنطاوه، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، ج5
، ص 2009، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 3، ط1فائزة يونس الباشا، شرح قانون اإلجراءات الجنائية الليبي، ج د.( 6

 .294و293
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ويعاارف احااد الشااراح التفتاايش السااياحي بأنااه مجموعااة ماان االعمااال واإلجااراءات التااي تقااوم بهااا الساالطات  
لمرافاااق اإلدارياااة الساااياحية وذلاااك بموجاااب القاااوانين الساااياحية ويهااادف الاااى التحقاااق فاااي مااادى التااازام المنشاااآت وا

 .(1)السياحية بالضوابط والمعايير التي تنص عليها هذه القوانين حماية للمصلحة العامة
لسااانة  14وقاااد مااانح المشااارع العراقاااي صاااالحية التفتااايش لهيئاااة الساااياحة بموجاااب قاااانون هيئاااة الساااياحة رقااام 

افها بمراقباة وتفتايش المرافاق وفقًا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة فنص على انه ) تقاوم الهيئاة لتحقياق أهاد1996
الساااياحية واتخااااذ االجاااراءات بحاااق المخاااالف للتشاااريعات مااان المرافاااق واصاااحابها والمساااؤولين عااان ادارتهاااا وفقاااًا 

فيكاون لهيئاة الساياحة تفتايش المرافاق الساياحية وتشامل المرافاق الساياحة بعاض أصاناف ،(2)ألحكاام هاذا القاانون(
بواساطة فاارق التفتايش فااي قسام التفتاايش التابعاة لاادائرة التفتايش والمتابعااة وهااي المنشاآت السااياحية، وياتم التفتاايش 

احدى دوائر هيئة السياحة، وعند ثبوت حصول المخالفة يكون لرئيس هيئة الساياحة او مان خولاه فارض غراماة 
الفاة فورية حدد مبلغهاا حساب الظاروف بتوصاية مان مجلاس اإلدارة ومصاادقة مجلاس الاوزراء والزاماه بإزالاة المخ

،ففي قرار صادر من هيئة السياحة فانه فاي حالاة التصارف بشاكل غيار الئاق (3)خالل مدة تحددها فرقة التفتيش
مع لجان الكشف والتفتيش وعدم تقديم السجالت من اجل تدقيقها فان االجراء الاي يتخاذ هاو فارض غراماة تقادر 

 .(4)( مائة الف دينار100000) ب
ماان ساالطة التفتاايش الممنوحااة لعضااو الضاابط القضااائي ذو االختصاااص  وبااذلك فااأن المشاارع العراقااي يهاادف

الخااااص بجااارائم المنشاااآت الساااياحية الاااى حماياااة المصااالحة العاماااة مااان خاااالل إلااازام المنشاااآت الساااياحية باااااللتزام 
بالقوانين واألنظمة والتعليمات وهذا يعود بالنفع على الواقع السياحي بشكل عاام فيكاون لهام الصاالحية باالتفتيش 
واالطااالع علااى البيانااات والسااجالت للتأكااد ماان مطابقتهااا للقااانون وفااي حااال اكتشاااف مخالفااة معينااة فااأن علاايهم 

 ضبط هذه المخالفة وجمع األدلة التي تثبت حصولها وتثبت اإلدانة على مرتكبها.
ر ونالحاااظ ان المشااارع العراقاااي فاااي قاااانون المنشاااآت الساااياحية قاااد اكتفاااى بصاااالحية التفتااايش فقاااط ولااام ياااذك

. وكااان ماان األفضااال ان (5)ي قاااانون أصااول المحاكمااات الجزائيااةواجبااات او صااالحيات أخاارى ممااا هااو وارد فاا

                                                           

 .116( مصطفى علي حميد العامره، مصدر سابق، ص  1
 .1996لسنة  14( من قانون هيئة السياحة رقم 3( الفقرة رابعًا من المادة ) 2
 / أوال( من قانون هيئة السياحة.17( المادة ) 3
 منشور.( منه القرار غير 4الفقرة ) 19/2/2008الصادر بتاريخ 2084( قرار هيئة السياحة رقم  4
على واجبات عضو الضبط القضائي ذو االختصاص  1971لسنة  23( نص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  5

( حيث نص على انه ) اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحره عن الجرائم وقبول 41العام في المادة )
ا وعليهم تقديم المساعدة لحكام التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم االخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشأنه

بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة، وعليهم ان يثبتوا جميع االجراءات 
ت الذه اتخذت فيه االجراءات ومكانها ويرسلوا التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوق

  االخبارات والشكاوى والمحاضر واالوراق االخرى والمواد المضبوطة الى حاكم التحقيق فورًا(.
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يوساااع هاااذه الواجباااات والسااالطات الممنوحاااة لعضاااو الضااابط القضاااائي ليكاااون لاااه دور أكبااار فاااي كشاااف الجااارائم 
الجااارائم وزياااادة االلتااازام  الساااياحية واثباتهاااا والتحاااره عااان المخالفاااات القانونياااة مماااا ياااؤده الاااى التقليااال مااان هاااذه

بالتشااريعات السااياحية ماان قباال المنشااآت السااياحية ممااا يااؤده الااى تحسااين الواقااع السااياحي ويعااود بااالنفع علااى 
 المصلحة العامة للمجتمع ككل وذلك ألهمية القطاع السياحي من عدة نواحي اقتصادية واجتماعية وثقافية. 

 المطلب الثاني
 الدعوى الجزائية

الااااادعوى الجزائياااااة وسااااايلة لمعاقباااااة مااااان ياااااأتي بسااااالوك اجراماااااي يعكااااار امااااان وساااااالمة المجتماااااع وتبااااادأ تعاااااد    
وتنتهااااااي غالبااااااًا بإصاااااادار العقوبااااااة او قااااااد تنتهااااااي الاااااادعوى فااااااي مرحلااااااة  او اخبااااااار الاااااادعوى الجزائيااااااة بشااااااكوى

التحقياااااااق، سااااااانتناول فاااااااي هاااااااذا المطلاااااااب الااااااادعوى الجزائياااااااة فاااااااي فااااااارعين االول يخصاااااااص لتحرياااااااك الااااااادعوى 
 ية ويكرس الثاني لبيان الجهة التي ترفع اليها الدعوى.الجزائ

 الفرع األول
 تحريك الدعوى الجزائية

يعناااااي تحرياااااك الااااادعوى الجزائيااااااة اتخااااااذ اول إجاااااراء مااااان إجااااااراءات اساااااتعمالها اماااااام جهاااااات التحقيااااااق او 
)االدعاااااااااء العااااااااام( أحااااااااد أعضاااااااااء الضاااااااابط القضااااااااائي إلجااااااااراء بعااااااااض (1)الحكاااااااام كانتااااااااداب النيابااااااااة العامااااااااة

حقيقااااااات ، او طلبهااااااا ماااااان رئاااااايس المحكمااااااة ناااااادب قاااااااضي إلجااااااراء التحقيااااااق ، او قرارهااااااا بقيامهااااااا بااااااالتحقيق الت
 .(2)بنفسها
مجموعااااة ماااان اإلجااااراءات يحااااددها القااااانون وساااايلة تتضاااامن القيااااام بامااااا الاااادعوى الجزائيااااة فتعاااارف بانهااااا  

 .(3)إجرامي معينوتستهدف الوصول الى حكم قضائي يقرر تطبيقًا صحيحًا للقانون في شأن وضع 
ان االدعااااااااء العاااااااام هاااااااو ممثااااااال المجتماااااااع او النائاااااااب القاااااااانوني لاااااااه، وذلاااااااك لتحرياااااااك الااااااادعوى الجزائياااااااة 
ومباشااااااارتها ضاااااااد الماااااااتهم حتاااااااى يتحقاااااااق الهااااااادف المنشاااااااود مااااااان هاااااااذه الااااااادعوى وهاااااااو توقياااااااع العقااااااااب علاااااااى 

لجزائياااااااة وللمتضااااااارر مااااااان الجريماااااااة الواقعاااااااة علاااااااى المنشاااااااآت الساااااااياحية حاااااااق تحرياااااااك الااااااادعوى ا ،(4)الجااااااااني
                                                           

( ان االمارات تمتلك نيابة خاصة بالسياحة وهي نيابة السياحة في أبو ظبي بالتحقيق في المخالفات والجرائم التي تقع من  1
نائب رئيس  ئرين إلمارة أبو ظبي والتصرف بها بأقصى سرعة وذلك وفق قرار سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيانالسياح والزا

مكانة لك تمتلك محكمة خاصة بالسياحة في بادرة هي األولى من نوعها عالميًا بما يدعم جهود تعزيز الذمجلس الوزراء وك
تاريخ اخر زيارة للموقع   info@adid.gov.aeمقال منشور على الموقع االلكتروني  ،؛التنافسية القتصاد أبو ظبي

12/1/2019. 
 .55( د. فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص  2
 .137، ص 2005عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1( د. محمد سعيد نمور، أصول اإلجراءات الجنائية، ط 3
، منشأة المعارف، مصر، اإلسكندرية، 1( د. نبيه صالح، الوسيط في شرح مبادئ اإلجراءات الجزائية )دراسة مقارنة( ج 4

 .108، ص 2004
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وينتهااااااي عملااااااه عنااااااد هااااااذا الحااااااد، ويعااااااود تحريااااااك الاااااادعوى العامااااااة او اسااااااتعمالها فااااااي األصاااااال الااااااى النيابااااااة 
العامااااة باعتبارهااااا ساااالطة ادعاااااء، إال اذا نااااص القااااانون علااااى خااااالف ذلااااك، وهااااذا الحااااق للنيابااااة العامااااة يقابلااااه 

 .(1)عقيد جوهره وهو عدم إمكانية التنازل عنه او الصلح بشأنه ألنه ملك للمجتم
والمجنااااااى عليااااااه هااااااو ماااااان يقااااااوم بتقااااااديم الشااااااكوى التااااااي يجااااااوز ان تكااااااون كتابيااااااة او شاااااافاهية والشااااااكوى 
تعااااارف بانهاااااا تعبيااااار المجناااااى علياااااه عااااان رغبتاااااه فاااااي تحرياااااك الااااادعوى الجنائياااااة ضاااااد مرتكبهاااااا، وتقااااادم الاااااى 

إرادة  ، كماااااا تعااااارف الشاااااكوى أيضاااااا بانهاااااا تعبيااااار عااااان(   2)النياباااااة العاماااااة او الاااااى ماااااأمور الضااااابط القضاااااائي
المجناااى عليااااه يرتااااب اثاااارا قانونياااا فااااي نطاااااق اإلجااااراءات الجنائياااة هااااو رفااااع العقبااااة اإلجرائياااة ماااان امااااام النيابااااة 

 .(3)العامة بقصد تحريك الدعوى العمومية فيه
)تحاااارك الاااادعوى الجزائيااااة أصااااول المحاكمااااات الجزائيااااة علااااى انااااه  وقااااد نااااص المشاااارع العراقااااي فااااي قااااانون

دم الااااااى حاااااااكم التحقيااااااق او المحقااااااق او أه مسااااااؤول فااااااي مركااااااز الشاااااارطة او بشااااااكوى شاااااافوية او تحريريااااااة تقاااااا
أه ماااان اعضاااااء الضاااابط القضااااائي ماااان المتضاااارر ماااان الجريمااااة او ماااان يقااااوم مقامااااه قانونااااًا او أه شااااخص 
علاااااام بوقوعهااااااا او بإخبااااااار يقاااااادم الااااااى أه ماااااانهم ماااااان االدعاااااااء العااااااام مااااااا لاااااام ياااااانص القااااااانون علااااااى خااااااالف 

 .(4)ذلك.(
جاااااارائم المنشااااااآت السااااااياحية ماااااان الشااااااخص المتضاااااارر ماااااان الجريمااااااة او ماااااان  وبااااااذلك تقاااااادم الشااااااكوى فااااااي

يقااااااوم مقامااااااه الااااااى قاضااااااي التحقيااااااق او المحقااااااق او أه مسااااااؤول فااااااي مركااااااز الشاااااارطة او أه ماااااان أعضااااااااء 
 الضبط القضائي.

ذا كاااااان االدعااااااء العاااااام يمتلاااااك حاااااق إقاماااااة الااااادعوى ومباشااااارتها ولكااااان يااااارد علاااااى هاااااذه القاعااااادة بعاااااض  وا 
حريااااة االدعاااااء العااااام فااااي تحريااااك الاااادعوى الجزائيااااة، وهااااذه القيااااود هااااي الشااااكوى ماااان القيااااود التااااي تحااااد ماااان 

المجنااااى عليااااه او ماااان يمثلااااه قانونااااا واالذن ماااان جهااااة معينااااة والطلااااب ماااان جهااااة معينااااة فااااإذا مااااا تااااوافر احااااد 
هاااااذه القياااااود، فاااااال يجاااااوز لالدعااااااء العاااااام ان تحااااارك الااااادعوى الجزائياااااة علاااااى الااااارغم مااااان تاااااوافر جمياااااع اركاااااان 

وشاااااروط المساااااؤولية عنهاااااا وهاااااذه القياااااود مصااااادرها القاااااانون الاااااذه حاااااددها وباااااين شاااااروطها مساااااتهدفا الجريماااااة 
ماااان وراء تقريرهاااااا فااااي أحاااااوال معيناااااة، تحقيااااق رعاياااااة مصااااالحة معينااااة، فتااااارك لغيااااار االدعاااااء العاااااام ان يكاااااون 
هاااااااو الحكااااااام فاااااااي تقااااااادير هاااااااذه المصااااااالحة، وفيماااااااا إذا كاااااااان مااااااان األفضااااااال مباشااااااارة تلاااااااك الااااااادعوى او عااااااادم 

. وهاااااذه القياااااود ذات طبيعاااااة إجرائياااااة تااااانعكس اثارهاااااا علاااااى الااااادعوى الجزائياااااة وحااااادها فهاااااي ليسااااات مباشااااارتها
                                                           

، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، 1( د. علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، ط 1
 .44ص، 1994

 .49، ص2012، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 1( د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، ج 2
، المؤسسة الجامعية للدراسات 1د. سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية الدعوى الجنائية، ط - ( د. جالل ثروت 3

 .113، ص1996والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، 
 /أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.1( المادة ) 4
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الاااادعوى بااااالرغم ماااان قيااااام القيااااد وجااااب علااااى المحكمااااة ان تحكاااام  كروط العقاااااب لااااذا فإنااااه إذا تاااام تحريااااماااان شاااا
 .(1)بعدم قبولها

لعراقااااااي فإنهااااااا لاااااام ة محاااااال المقارنااااااة وماااااان ضاااااامنها التشااااااريع اياال انااااااه بااااااالرجوع الااااااى التشااااااريعات السااااااياح
 و الشكوى او الطلب من جهة معينة.تشترط من اجل تحريك الدعوى الجزائية الحصول على إذن ا

 الفرع الثاني
 اليها الدعوى قدمالجهة التي ت

باااااالرجوع الاااااى قاااااانون أصااااااول المحاكماااااات الجزائياااااة العراقااااااي نجاااااد اناااااه ناااااص علااااااى اناااااه )تحااااارك الاااااادعوى 
تقااااااادم الاااااااى حااااااااكم التحقياااااااق او المحقاااااااق او أه مساااااااؤول فاااااااي مركاااااااز الجزائياااااااة بشاااااااكوى شااااااافوية او تحريرياااااااة 

وباااااااذلك فاااااااان الجهاااااااات التاااااااي تقااااااادم اليهاااااااا الااااااادعوى  (2)الشااااااارطة او أه مااااااان اعضااااااااء الضااااااابط القضاااااااائي...(
الجزائيااااااة فااااااي التشااااااريع العراقااااااي تتمثاااااال بقاضااااااي التحقيااااااق الااااااذه يمثاااااال الجهااااااة الرئيسااااااية التااااااي تقاااااادم اليهااااااا 

السااااااياحية وكااااااذلك تقاااااادم الااااااى المحقااااااق او أه مسااااااؤول فااااااي مركااااااز  الاااااادعوى الجزائيااااااة فااااااي جاااااارائم المنشااااااآت
 الشرطة وكذلك الى عضو الضبط القضائي 

امااااا فاااااي التشاااااريعات المقارناااااة فانااااه باااااالرجوع الاااااى قاااااانون اإلجاااااراءات الجنائيااااة المصاااااره نجاااااده ناااااص علاااااى 
 .(3)() ...ترفع الدعوى الجنائية ...الى النيابة العامة ، او احد مأموره الضبط القضائي ...

امااااا المشاااارع القطااااره فقااااد نااااص علااااى )... وتقاااادم الشااااكوى ...الااااى النيابااااة العامااااة او الااااى احااااد مااااأموره  
 .(4)الضبط القضائي...(

امااااا المشاااارع الليبااااي فقااااد نااااص علااااى انااااه ) ...ترفااااع الاااادعوى ...الااااى النيابااااة العامااااة او الااااى احااااد مااااأموره  
 .(5)الضبط القضائي ...(

اليهااااااا الاااااادعوى فااااااي التشااااااريعات المقارنااااااة هااااااي النيابااااااة العامااااااة باعتبارهااااااا وبااااااذلك فااااااان الجهااااااة التااااااي تقاااااادم 
 الى أعضاء الضبط القضائي. الجهة الرئيسية او

 المبحث الثاني
 الحماية اإلجرائية للمنشآت السياحية في مرحلة التحقيق وما بعدها
اجااااال الوصاااااول  بعاااااد وقاااااوع الجريماااااة تقاااااوم السااااالطات المختصاااااة باااااالتحقيق باتخااااااذ اإلجاااااراءات الالزماااااة مااااان

الااااى الحقيقااااة ماااان خااااالل جمااااع األدلااااة وذلااااك يااااتم عاااان طريااااق التحقيااااق ثاااام تنقاااال الاااادعوى الجزائيااااة بعااااد ذلااااك 

                                                           

 .175و174( د. محمد سعيد نمور، أصول اإلجراءات الجزائية، مصدر سابق، ص  1
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.1( المادة ) 2
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية المصره.3( المادة ) 3
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية القطره.3المادة )(  4
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي.3( المادة ) 5
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الاااااى المحكماااااة المختصاااااة اذا كانااااات هنااااااك ادلاااااة كافياااااة إلحالتهاااااا وفاااااي مرحلاااااة التحقياااااق ومرحلاااااة المحاكماااااة 
بعااااض القااااوانين الخاصااااة ماااان يااااتم تطبيااااق القواعااااد العامااااة فااااي القااااوانين االجرائيااااة او تطبيااااق مااااا تاااانص عليااااه 

 ة.صة تتكفل بحماية المنشآت السياحيإجراءات خا
 المطلب األول
 مرحلة التحقيق

يعااااارف التحقياااااق باناااااه مجماااااوع اإلجاااااراءات التاااااي تقصاااااد الاااااى تقوياااااة األدلاااااة المتاااااوافرة علاااااى إساااااناد الجريماااااة 
 المحكمااااة المختصااااةالااااى مشااااتكى عليااااه معااااين وتمحيصااااها ألجاااال التثباااات ماااان كفايتهااااا إلحالااااة الاااادعوى الااااى 

 .(1)او ) كفايتها إلجراء المحاكمة (
وكااااااااذلك يعاااااااارف بانااااااااه مجموعااااااااة اإلجااااااااراءات والوسااااااااائل المشااااااااروعة التااااااااي يتبعهااااااااا المحقااااااااق او الجهااااااااات 

 .(2)التحقيقية
وماااااان شااااااأن التحقيااااااق اكتشاااااااف األدلااااااة قباااااال اإلحالااااااة الااااااى المحاكمااااااة واسااااااتظهار قيمتهااااااا واسااااااتبعاد األدلااااااة 

ئي فاااااي شاااااأن قيماااااة هاااااذه األدلاااااة فتساااااتطيع المحكماااااة ان تنظااااار فاااااي الااااادعوى الضاااااعيفة واساااااتخالص رأه مباااااد
 .(3)وقد اتضحت عناصرها وتكشف اهم ادلتها فيكون حكمها متفقًا مع العدالة 

وعلياااااه فاااااإن التحقياااااق فاااااي جااااارائم المنشاااااآت الساااااياحية يكاااااون مااااان قبااااال الجهاااااات المختصاااااة التاااااي حاااااددتها 
ة عااااان طرياااااق ممارساااااة بعاااااض الصاااااالحيات الممنوحاااااة التشاااااريعات الجزائياااااة مااااان اجااااال الوصاااااول الاااااى الحقيقااااا

لهااااا، لااااذا سنقساااام هااااذا المطلااااب علااااى ثالثااااة فااااروع يتناااااول األول الجهااااات المختصااااة بااااالتحقيق االبتاااادائي فااااي 
جااااارائم المنشاااااآت الساااااياحية اماااااا الفااااارع الثااااااني فيكااااارس لصاااااالحيات الجهاااااات التحقيقياااااة فاااااي جااااارائم المنشاااااآت 

 رات التصرف بالتحقيق في جرائم المنشآت السياحية.السياحية اما الفرع الثالث فيخصص لقرا
 

 الفرع األول
 الجهات المختصة بالتحقيق البتدائي في جرائم المنشآت السياحية

باااااالرجوع الاااااى التشاااااريعات الساااااياحية فاااااي القاااااوانين محااااال المقارناااااة فإنهاااااا لااااام تحااااادد جهاااااة خاصاااااة للقياااااام 
يااااااتم الرجااااااوع الااااااى المبااااااادئ العامااااااة الااااااواردة فااااااي بااااااالتحقيق بجاااااارائم المنشااااااآت السااااااياحية وفااااااي هااااااذه الحالااااااة 

 القوانين اإلجرائية.

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1فخره عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، طد.  (1
 .229، ص 2011

 .7، ص2006، المكتبة القانونية ، العراق ، بغداد، 7االجرامي، ط ( د. سلطان الشاوه ، أصول التحقيق2
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط د.( 3

 .237، ص 1991
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وبااااااالرجوع الااااااى التشااااااريع المصااااااره فااااااإن الساااااالطة المختصااااااة بااااااالتحقيق االبتاااااادائي هااااااي النيابااااااة العاماااااااة 
( مااااااان قاااااااانون اإلجاااااااراءات الجنائياااااااة المصاااااااره او يكاااااااون المخاااااااتص هاااااااو 199وذلااااااك حساااااااب ناااااااص الماااااااادة )

ماااااة ان تحقياااااق الااااادعوى بمعرفاااااة قاضاااااي التحقياااااق اكثااااار مالئماااااة باااااالنظر قاضاااااي التحقياااااق اذا رأت النياباااااة العا
الاااااااى ظااااااااروف خاصااااااااة، فيجااااااااوز لهااااااااا ان تطلااااااااب ماااااااان المحكمااااااااة االبتدائيااااااااة ناااااااادب احااااااااد قضاااااااااتها لمباشاااااااارة 

 .(1)التحقيق
اماااااا المشااااارع القطاااااره فقاااااد ناااااص علاااااى اناااااه ) تباشااااار النياباااااة العاماااااة التحقياااااق فاااااي الجناياااااات وماااااا تااااارى 

 .(2)التحقيق فيه من الجنح (
اماااااااا المشااااااارع اليمناااااااي فقاااااااد ناااااااص علاااااااى اناااااااه )يتاااااااولى النائاااااااب العاااااااام سااااااالطة التحقياااااااق واالدعااااااااء وكافاااااااة 
االختصاصااااات التااااي ياااانص عليهااااا القااااانون ولااااه ان يباشاااار ساااالطة التحقيااااق بنفسااااه او بواسااااطة أحااااد اعضاااااء 

 .(3)النيابة العامة او من يندب لذلك من القضاة او مأموره الضبط القضائي(
ة العاماااااااة هاااااااي الجهاااااااة الرئيساااااااية التاااااااي تتاااااااولى التحقياااااااق فاااااااي التشاااااااريعات المصاااااااره وباااااااذلك فاااااااان النيابااااااا

 والقطره واليمني. 
امااااا المشاااارع الليبااااي فقااااد جعاااال التحقيااااق ماااان صااااالحيات قاضااااي التحقيااااق حيااااث نااااص علااااى انااااه ) متااااى 

وباااااااذلك فاناااااااه اتباااااااع نهجاااااااا  (4)احيلااااااات الااااااادعوى الاااااااى قاضاااااااي التحقياااااااق كاااااااان مختصاااااااا دون غياااااااره بتحقيقهاااااااا(
 التشريعات المقارنة إذ انه جعل التحقيق من اختصاص قاضي تحقيق مختص.مختلفا عن 

والمحققاااااون تحااااات اماااااا المشااااارع العراقاااااي فقاااااد حااااادد الجهاااااة المختصاااااة باااااالتحقيق تتمثااااال بقاضاااااي التحقياااااق 
كمااااا انااااه قااااد يقااااوم بااااالتحقيق أه قاضااااي جنايااااات او جاااانح فااااي حالااااة عاااادم وجااااود  (5)إشااااراف قاضااااي التحقيااااق

قاضااااااي التحقيااااااق المخااااااتص علااااااى ان يااااااتم عاااااارض األوراق علااااااى قاضااااااي التحقيااااااق المخااااااتص بأساااااارع وقاااااات 
وتكاااااااااون القااااااااارارات واإلجاااااااااراءات المتخاااااااااذة بحكااااااااام القااااااااارارات واإلجاااااااااراءات المتخاااااااااذة مااااااااان قاضاااااااااي التحقياااااااااق 

                                                           

أت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح ( من قانون اإلجراءات الجنائية المصره التي نصت على انه ) إذا ر 64( المادة )1
أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر مالءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى 

العامة  أن تطلب من المحكمة االبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية
للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره 

 بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.(.
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية القطره.63( المادة )2
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية اليمني.116( المادة )3
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي.53مادة )( ال4
 /أ( م قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.51( المادة )5
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ء العااااااام صااااااالحية قاضااااااي التحقيااااااق فااااااي مكااااااان الحااااااادث اذا لاااااام كمااااااا يمااااااارس عضااااااو االدعااااااا، (1)المخااااااتص
 .(2)يكن قاضي التحقيق موجودًا 

وباااااذلك فاااااإن التشاااااريعات محااااال الدراساااااة لااااام تحااااادد جهاااااة خاصاااااة للتحقياااااق فاااااي جااااارائم المنشاااااآت الساااااياحية 
وكاااااان مااااان االجااااادر ان يكاااااون هنااااااك قاضاااااي مخاااااتص للتحقياااااق فاااااي هاااااذه الجااااارائم تكاااااون لدياااااه الخبااااارة فاااااي 

لكااااي يكااااون لهاااام تخصااااص دقيااااق ات السااااياحية والجاااارائم التااااي تقااااع علااااى المنشااااآت السااااياحية مجااااال التشااااريع
فااااااي مجااااااال جاااااارائم المنشااااااآت السااااااياحية والتحقيااااااق فيهااااااا، لااااااذا نقتاااااارح علااااااى المشاااااارع العراقااااااي ان يخصااااااص 

 قاضي تحقيق مختص في التحقيق في جرائم المنشآت السياحية. 
 الفرع الثاني
 جرائم المنشآت السياحيةصالحيات الجهات التحقيقية في 

ان للجهاااااات المختصاااااة باااااالتحقيق صاااااالحيات تمارساااااها مااااان اجااااال الوصاااااول الاااااى المعلوماااااات الصاااااحيحة 
حاااااااول الجريماااااااة للوصاااااااول الاااااااى الحقيقاااااااة. وباااااااالرجوع الاااااااى التشاااااااريعات الساااااااياحية المقارناااااااة فإنهاااااااا لااااااام تحااااااادد 

حية فانااااه يااااتم الرجااااوع صااااالحيات خاصااااة لهااااذه الجهااااات التحقيقيااااة ومااااع غياااااب الاااانص فااااي التشااااريعات الساااايا
 تي: ين اإلجرائية وهذه الصالحيات كا الى القواعد العامة الواردة في القوان

 :االستجواب -1
يعاااارف بانااااه سااااؤال المااااتهم عاااان وقااااائع التهمااااة المنسااااوبة اليااااه وعاااان األدلااااة الموجهااااه ضااااده، والغاااارض منااااه  

جواب علاااااى تحقياااااق االتهاااااام بااااال هاااااو الوصاااااول الاااااى اعترافاااااه بالتهماااااة وظاااااروف ارتكابهاااااا، وال يقتصااااار االسااااات
الغااااارض مناااااه ايضاااااًا هاااااو تحقياااااق دفااااااع الماااااتهم وساااااماع ماااااا يبدياااااه مااااان الااااادفوع عماااااا هاااااو منساااااوب الياااااه مااااان 

وفااااااي جاااااارائم المنشااااااآت السااااااياحية يااااااتم مواجهااااااة المااااااتهم باألدلااااااة القائمااااااة ضااااااده ومناقشااااااته ، (3)وقااااااائع التهمااااااة
بتقاااااااديم وساااااااائل دفاعاااااااه والتمتاااااااع تفصااااااايليًا فاااااااي جمياااااااع ظاااااااروف الجريماااااااة المساااااااندة الياااااااه ماااااااع الساااااااماح لاااااااه 

 .(4)بالضمانات الخاصة المترتبة على هذا الموقف
ولالساااااتجواب طبيعاااااة مزدوجاااااة، فهاااااو وسااااايلة تحقياااااق ماااااع المااااادعى علياااااه يتخاااااذها المحقاااااق بنياااااة الحصاااااول 
علاااااى دليااااال إثباااااات ينيااااار لاااااه مجرياااااات التهماااااة. وهاااااو، مااااان ناحياااااة ثانياااااة، وسااااايلة دفااااااع تتااااايح للمااااادعي علياااااه 

                                                           

 /ب و ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.51( المادة )1
 .2017لسنة  49/رابعا( من قانون االدعاء العام رقم 5( المادة )2
،مطبعة االديب البغدادية، العراق، بغداد، 1الحسون، احكام التفتيش واثاره في القانون العراقي، ط( د. صالح عبد الزهرة 3

 .73، ص1979
 .515( إبراهيم حامد الطنطاوه، مصدر سابق، ص 4
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تااااه ونفااااي التهمااااة المنسااااوبة اليااااه ان كااااان بريئااااًا او تخفيااااف مسااااؤوليته عاااان طريااااق توضاااايح فرصااااة إثبااااات براء
 .(1)ظروف اقترافه الجريمة ان كان مذنباً 

ن ايسااااتطيع  فاااااألخيرفاالسااااتجواب يهاااادف الااااى الوصااااول الااااى الحقيقااااة فهااااو ال يهاااادف الااااى إدانااااة المااااتهم. 
ويجاااااب علاااااى القاااااائم باااااالتحقيق  ،(2)كاااااان ماااااذنبايفناااااد التهماااااة الموجهاااااة الياااااه ان كاااااان بريئاااااا او يعتااااارف بهاااااا ان 

ساااااااعة ماااااان  24ان يخباااااار المااااااتهم بالتهمااااااة المنسااااااوبة اليااااااه وان يااااااتم اسااااااتجوابه خااااااالل فتاااااارة محااااااددة وهااااااي 
حضاااااوره بعاااااد التثبااااات مااااان شخصااااايته وياااااتم تااااادوين أقوالاااااه ماااااع بياااااان ماااااا لدياااااه مااااان ادلاااااه لنفيهاااااا عناااااه وللقاااااائم 

كمااااا انااااه ال يجااااوز جباااار ، (3)الزمااااًا للوصااااول الااااى الحقيقااااةبااااالتحقيق ان يعيااااد اسااااتجواب المااااتهم اذا رأى ذلااااك 
المااااااتهم علااااااى اإلجابااااااة علااااااى األساااااائلة الموجهااااااة اليااااااه كمااااااا ال يجااااااوز تحليفااااااه اليمااااااين إال اذا كااااااان فااااااي مقااااااام 

كماااااا ال يجاااااوز اساااااتعمال الوساااااائل غيااااار المشاااااروعة للحصاااااول علاااااى ،  (4)الشاااااهادة علاااااى غياااااره مااااان المتهماااااين
لجااااارائم الواقعاااااة علاااااى المنشاااااآت الساااااياحية فإناااااه ياااااتم تطبياااااق هاااااذه القواعاااااد وباااااذلك فاااااان فاااااي ا،(5)إقااااارار الماااااتهم

 العامة الن التشريعات السياحية لم تضع احكاما خاصة الستجواب المتهم .
 

                                                           

، 1997، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، األردن ، عمان، 2( د. حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1
 .378ص 
، العاتك لصناعة 1سليم إبراهيم حربه، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج د. -عبد األمير العكيلي  -( األستاذ 2

 .156، ص 2008الكتاب، مصر، القاهرة، 
اما التشريعات المقارنة فالمشرع المصره قد نص في  ،محاكمات الجزائية العراقي النافذ( من قانون أصول ال123المادة ) (3

يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، أن  من قانون اإلجراءات الجنائية المصره على انه )يجب على قاضي التحقيق131المادة 
ذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب أال تزيد مد اما المشرع القطره ة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.(،  وا 

( من قانون اإلجراءات الجنائية على انه ) يجب على عضو النيابة العامة ان يستجوب المتهم 107فقد نص في المادة )
المقبوض عليه فورًا ، واذا تعذر ذلك يودع احد األماكن المخصصة للحبس الى حين استجوابه، ويجب اال تزيد مدة أيداعه على 

( على انه ) كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب 76. اما المشرع اليمني فقد نص في المادة )أربع وعشرين ساعة...(
االشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خالل اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على االكثر وعلى القاضي او 

 =من ابداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور امراعضو النيابة العامة ان يبلغه باسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه 
على انه )...ويجب على النيابة العامة أن  26مسببا بحبسه احتياطيا او االفراج عنه( اما المشرع الليبي فقد نص في المادة =

 تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق سراحه...(.
( ال يجوز 103وقد نص المشرع القطره في المادة ) ،ات الجزائية العراقي النافذ( من قانون أصول المحاك126( المادة )4

( من انون اإلجراءات الجنائية على انه ) ال يجوز تحلف 178، اما المشرع اليمني فقد نص في المادة )(تحليف المتهم اليمين
 المتهم يمين الشرعية(

( من 178كما نص على ذلك المشرع اليمني في المادة ) ،زائية العراقي النافذن أصول المحاكمات الج( من قانو 127( المادة ) 5
كما ال  ،عنها قرينه على ثبوت التهمة ضده قانون اإلجراءات الجنائية على )ال يجوز...اجباره على االجابة وال يعتبر امتناعه

 .ن وسائل االغراء واالكراه لحمله على االعتراف.(يجوز التحايل او استخدام العنف او الضغط باه وسيلة م
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 سماع الشهود: -2
الشااااهادة هااااي تقرياااار شااااخص لمااااا أدركااااه بإحاااادى حواسااااه بخصااااوص واقعااااة معينااااة، والشااااهادة هااااي ليساااات 

الشاااااااهد ياااااادلي بشااااااهادته  قعااااااة ماديااااااة، فهااااااي دلياااااال قااااااولي باعتبااااااارعلااااااى واوان كاناااااات تنصااااااب  دلااااااياًل ماديااااااًا،
 .(1)شفويًا امام الجهة القضائية المختصة بسماع شهادته

والشااااااهد قاااااد يكاااااون شخصاااااًا اجنبياااااًا مبلغاااااًا عااااان الجااااارائم الواقعاااااة علاااااى المنشاااااآت الساااااياحية علاااااى كااااال او 
الحق المااااادني فاااااي الجااااارائم الواقعاااااة بعاااااض الوقاااااائع المتعلقاااااة بالجريماااااة ويجاااااوز ساااااماع المشاااااتكي والمااااادعي بااااا

 .(2)على المنشآت السياحية كشاهد وتحليفه اليمين
وهاااااي تعاااااد مااااان ادلاااااة االثباااااات فاااااي دعاااااوى الجااااارائم الواقعاااااة علاااااى المنشاااااآت الساااااياحية، وهاااااي دليااااال مباشااااار 
ألنهااااااا تنصااااااب علااااااى الواقعااااااة او الفعاااااال مباشاااااارة كمااااااا انهااااااا دلياااااال شاااااافوه الن الشاااااااهد ياااااادلي بشااااااهادته امااااااام 

 .(3)تحقيق او المحكمة شفوياً قاضي ال
 :ندب الخبراء -3

تتفاااااق القاااااوانين فاااااي حااااادود اساااااتعانة المحااااااكم ببيناااااة الخبيااااار واالستشاااااارة الفنياااااة، وهاااااذا االجمااااااع ناااااتج باااااال 
شااااك عاااان االتفاااااق علااااى المسااااائل الفنيااااة وتعريفهااااا، إذ انهااااا المسااااائل التااااي تخاااارج بحكاااام طبيعتهااااا عاااان علاااام 

صاااااة للتخصاااااص والدراساااااة الدقيقاااااة فاااااي المجاااااال المعناااااي ومااااان ثااااام الشاااااخص العااااااده الاااااذه لااااام تاااااتح لاااااه الفر 
فهااااااي تخاااااارج عاااااان نطاااااااق العلاااااام العاااااااده للمحاااااااكم والشااااااهود العاااااااديين. فنطاااااااق عماااااال الخبياااااار هااااااو المسااااااائل 
الفنياااااة التااااااي يحتااااااج تقااااااديرها الاااااى معرفااااااة فنيااااااة او دراساااااات علميااااااة يصاااااعب علااااااى المحقاااااق بثقافتااااااه العامااااااة 

 .(4)دراسة معمقة واستعمال أجهزة دقيقة تحتاج لخبرة عملية معرفة كل جوانبها، ألنها تحتاج الى
وتعاااااارف الخباااااارة علااااااى انهااااااا اسااااااتعانة القاضااااااي او الخصاااااام بأشااااااخاص مختصااااااين فااااااي مسااااااائل يفتاااااارض 
عاااااادم إلمااااااام القاضااااااي بهااااااا للتغلااااااب علااااااى الصااااااعوبات الفنيااااااة او العمليااااااة التااااااي تتعلااااااق بوقااااااائع الناااااازاع وذلااااااك 

اماااااا الخبيااااار فيعااااارف (5)النتاااااائج منهاااااا فاااااي شاااااكل رأه غيااااار ملااااازمبالقياااااام بأبحااااااث فنياااااة وعملياااااة واساااااتخالص 
باناااااااه شاااااااخص تاااااااوافرت لدياااااااه معرفاااااااة علمياااااااة وفنياااااااة لتخصصاااااااه فاااااااي ماااااااادة معيناااااااة، تساااااااتعين باااااااه السااااااالطة 
القضاااااااائية لمسااااااااعدتها فاااااااي تقااااااادير المساااااااائل الفنياااااااة اساااااااتكمااًل لااااااانقص معلوماااااااات القاضاااااااي ومسااااااااعدته فاااااااي 

                                                           

 .242، مصدر سابق، ص د. فخره عبد الرزاق الحديثي(  1
 .95سلطان الشاوه، مصدر سابق، ص  د.(  2
، ص 2007علي عبد القادر القهوجي، شرح قنون أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت،  د.( 3

256. 
 ،1998 عمان، األردن، ، حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ( د.4

 .114ص
( محمد غالب الرحيلي، الخبرة في المسائل الجزائية )دراسة مقارنة بين التشريعين األردني والكويتي(، رسالة ماجستير، جامعة 5

 .13، ص 2014الشرق األوسط، 
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يكفااااي المعرفااااة النظريااااة للخبياااار باااال يجااااب ان تتااااوافر لااااه القاااادرة اكتشاااااف الحقيقااااة، وتحقيقااااًا لهااااذا الغاااارض ال 
 .(1)على تطبيق تلك القواعد النظرية على الحاالت الواقعية وال يتحقق هذا إال بالخبرات العلمية

وفاااااي الجااااارائم الواقعاااااة علاااااى المنشاااااآت الساااااياحية فاااااان القاااااائم باااااالتحقيق يحتااااااج الاااااى معرفاااااة رأه الخبيااااار 
و العلمياااااة مااااان اجاااال الوصاااااول الاااااى الحقيقااااة، وقاااااد اشاااااترط قااااانون الخباااااراء اماااااام فااااي بعاااااض المساااااائل الفنيااااة ا

الاااااااذه يقياااااااد اسااااااامه فاااااااي جااااااادول  العراقاااااااي شاااااااروط عديااااااادة فاااااااي الشاااااااخص 1964لسااااااانة  163القضااااااااء رقااااااام 
كمااااااا اشااااااترط هااااااذا القااااااانون أيضااااااا ان يااااااؤده الخبياااااار اليمااااااين امااااااام لجنااااااة خبااااااراء الجاااااادول قباااااال  ،(2)الخبااااااراء

وباااااالرجوع الاااااى التشاااااريعات الساااااياحية فإنهاااااا لااااام تتنااااااول موضاااااوع  ،(3)بيااااارممارساااااة عملاااااة لضااااامان حيااااااد الخ
انتاااااداب الخبيااااار فاااااي الجااااارائم الواقعاااااة فاااااي المنشاااااآت الساااااياحية لاااااذلك ياااااتم الرجاااااوع الاااااى القواعاااااد العاماااااة فاااااي 

 القوانين اإلجرائية للتشريعات المقارنة.
 الفرع الثالث

 قرارات التصرف بالتحقيق في جرائم المنشآت السياحية
بعاااااااد االنتهااااااااء مااااااان التحقياااااااق االبتااااااادائي يصااااااادر قاضاااااااي التحقياااااااق أحاااااااد القااااااارارات التاااااااي يجاااااااب علياااااااه 
اتخاذهااااا. فتنتقاااال الاااادعوى الااااى مرحلااااة المحاكمااااة فااااي حااااال تااااوافر األدلااااة الكافيااااة علااااى حصااااول الجريمااااة او 
ئم التوقااااف عنااااد هااااذه المرحلااااة عنااااد عاااادم تااااوافر عناصاااار تكااااوين الجريمااااة. وتتخااااذ الجهااااات التحقيقيااااة فااااي جاااارا

  -المنشآت السياحية القرارات االتية: 
 :ض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً قرار رف -اوالً 

مااااان االماااااور المهماااااة التاااااي يبااااادأ قاضاااااي التحقياااااق البحاااااث عنهاااااا، هاااااو التأكاااااد مااااان صاااااحة وجاااااود الجريماااااة 
 القانون محل التحقيق، والتأكد كذلك من الواقعة التي تم تحريك الدعوى الجزائية بشأنها يعاقب عليها

                                                           

 .13، ص2016( طويل عبد الحق، دور الخبرة في االثبات الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر، 1
العراقي نصت على انه ) يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول  1964لسنة  163( من قانون الخبراء امام القضاء رقم 4) ( المادة2

 الخبراء : 
 إن يكون عراقيا.  –أ 

 1964لسنة  48ب قانون رقم عدلت بموج
إن يكون حاصال على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بإعمال الخبرة في فرع الفن الذه يرشح نفسه له . ويعفى من  –ب 

هذا الشرط االعضاء الفنيون والمهنيون المنتمون الى النقابات الفنية واالتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة 
والصيارفة المجازون والمعماريون المسجلون لدى امانة العاصمة او البلديات وغير هؤالء من ذوه الخبرة المعترف بهم رسميا في 

إن ال يكون  -إن يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة . د  -المواضيع المتعلقة باختصاصهم او فنهم او مهنتهم.  ج 
إال يكون قد سبق استبعاد  -يمة غير سياسية أو بأية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف. ها محكوما عليه بعقوبة جنائية في جر 

 اسمه في جدول الخبراء أله سبب ما.
 ( من قانون الخبراء امام القضاء العراقي.10( المادة )3
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 .(1)ذلك عماًل بمبدأ ) ال جريمة وال عقوبة إال بنص(
ويمكااااان القااااااول ان الفعااااال غياااااار معاقااااااب علياااااه قانونااااااًا يعنااااااي عااااادم وجااااااود نااااااص قاااااانوني يجرمااااااه  ألنااااااه ال 

 .(2)يمكن ادراج الفعل المسند للمتهم تحت أه نص جزائي
عليهااااا فااااي القااااوانين المنظمااااة فاااااذا وجااااد قاضااااي التحقيااااق ان الواقعااااة المنسااااوبة الااااى المااااتهم غياااار معاقااااب 

للمنشاااااااآت الساااااااياحية والقاااااااوانين العقابياااااااة األخااااااارى، أه ان الفعااااااال ال يشاااااااكل جريماااااااة وان الماااااااتهم قاااااااام بفعااااااال 
  ( 3)مبااااااح فهناااااا قاضاااااي التحقياااااق يصااااادر قااااارارا بااااارفض الشاااااكوى وغلاااااق التحقياااااق نهائياااااا، وعاااااَد بعاااااض الشاااااراح

رفاااااض الشاااااكوى وغلاااااق الااااادعوى مااااان القااااارارات الفاصااااالة فاااااي الااااادعوى فيعتبااااار بمثاباااااة حكااااام قضاااااائي، ويعااااارف 
غلااااااق الاااااادعوى الجزائيااااااة فااااااي مرحلااااااة التحقيااااااق االبتاااااادائي بانااااااه القاااااارار الااااااذه يتخااااااذه قاضااااااي التحقيااااااق فااااااي 

خاااارى الاااادعوى الجزائيااااة بااااالغلق النهااااائي عنااااد تااااوافر أحااااد االسااااباب التااااي نااااص عليهااااا القااااانون. وماااان جهااااة أ
فقااااد يثباااات ماااان األدلااااة والقاااارائن المتااااوفرة عاااادم صااااحة االخبااااار عاااان وقااااوع الجريمااااة وانااااه مبنااااي علااااى مجاااارد 
االدعاااااء الااااذه لاااايس لااااه سااااند ماااان الواقااااع ساااايما فااااي حاااااالت الشااااكاوى الكيديااااة وأيااااا كاناااات الجهااااة التااااي قاااادمت 

ياحية كااااإن يقاااادم كاااااذب عاااان جاااارائم واقعااااة علااااى المنشااااآت الساااا ففااااي بعااااض الحاااااالت يقاااادم اخبااااار ،(4)االخبااااار
اخباااااار عااااان القياااااام فعااااال مخاااااالف للغااااارض الاااااذه خصصااااات لاااااه المنشاااااأة الساااااياحية وعناااااد النظااااار فاااااي األدلاااااة 
المتااااااوافرة يجاااااااد قاضاااااااي التحقياااااااق عااااااادم صاااااااحة هاااااااذا االخبااااااار فهناااااااا يصااااااادر قااااااارار بااااااارفض الشاااااااكوى وغلاااااااق 

 التحقيق نهائيًا.
ه غيااااار مساااااؤول قانوناااااا وقاااااد ياااااتم رفاااااض الشاااااكوى وغلاااااق التحقياااااق نهائياااااًا بسااااابب صاااااغر سااااان الماااااتهم فانااااا

، كمااااا لااااو قااااام شااااخص لاااام يبلااااغ ساااان التاسااااعة بعماااال تخريبااااي كالقيااااام بتكسااااير زجاااااج ( 5)بساااابب صااااغر ساااانه
 الشبابيك في المنشأة السياحية.

 دعوى مؤقتًا واالفراج عن المتهم:غلق ال -ثانياً 
يناااااة تتمثااااال ان لقاضاااااي التحقياااااق ان يقااااارر غلاااااق الااااادعوى الجزائياااااة بصاااااورة مؤقتاااااة مساااااتندًا الاااااى أساااااباب مع

بعااااادم كفاياااااة األدلااااااة المتاااااوافرة فااااااي مرحلاااااة التحقيااااااق االبتااااادائي إلحالااااااة الماااااتهم الااااااى المحاكماااااة أه ان هناااااااك 

                                                           

ماجستير، جامعة بابل ، كلية ( احمد هاده عبد الواحد السعدوني، الحماية الجنائية لألدوية الطبية )دراسة مقارنة( ، رسالة 1
 .139، ص 2014القانون ، 
444210 

 .130، ص2007( حسون عبيد هجيج، غلق الدعوى الجزائية، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، 2
، د. علي القهوجي، أصول المحاكمات الجزائية، مصدر السابق -د. فتوح الشاذلي -( ومن هؤالء د. عبد الفتاح الصيفي3

 .170.د. عفيف شمس الدين، مصدر سابق، ص 143ص
، 2015( نسرين محسن نعمة الحسيني، الحماية الجنائية لألطباء )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، كلية القانون، 4

 .224ص 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.130( المادة )5
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ادلااااة ولكنهااااا غياااار كافيااااة فااااي نساااابة التهمااااة لفاعلهااااا وال ترقااااى الااااى مرتبااااة يقتنااااع فيهااااا القاضااااي بأنهااااا تساااامح 
 .(1)لجزائية مؤقتاً بإحالة المتهم الى محكمة الموضوع االمر الذه يوجب غلق الدعوى ا

وبااااذلك فانااااه فااااي جاااارائم المنشااااآت السااااياحية يصاااادر قاضااااي التحقيااااق قااااراره بغلااااق الاااادعوى مؤقتااااًا واالفااااراج 
عاااان المااااتهم عناااادما تكااااون األدلااااة المتااااوافرة غياااار كافيااااة لمحاكمااااة المااااتهم فتغلااااق الاااادعوى مؤقتااااًا ويفاااارج عاااان 

 ضااااااياع حااااااق المعتاااااادى عليااااااه ماااااانالمااااااتهم ولكاااااان ماااااان اجاااااال تحقيااااااق العاااااادل والوصااااااول الااااااى الحقيقااااااة وعاااااادم 
لااااام تكااااان موجاااااودة فإناااااه للجهاااااات التحقيقياااااة اتخااااااذ  (2)هاااااور ادلاااااة جديااااادةظالمنشاااااآت الساااااياحية فاناااااه فاااااي حالاااااة 

حقيااااق تاإلجااااراءات الالزمااااة ضااااد المااااتهم ماااان جديااااد والتحقيااااق معااااه فااااي هااااذه األدلااااة الجدياااادة ولكاااان إعااااادة ال
ة قااااد حااااددها المشاااارع العراقااااي بماااادة ساااانتين فااااي الجريمااااة عنااااد ضااااهور ادلااااة جدياااادة محاااادد بماااادة زمنيااااة معيناااا

 .(3)فإن مضت السنتين اصبح الغلق نهائياً 
وكااااااذلك يصاااااادر قاضااااااي التحقيااااااق قااااااراره بغلااااااق الاااااادعوى مؤقتااااااًا إذا كااااااان الفاعاااااال مجهااااااواًل أه الجريمااااااة قااااااد 
وقعاااات علااااى المنشااااأة السااااياحية ولكاااان األدلااااة المتااااوافرة لاااام تمكاااان ماااان الوصااااول الااااى الفاعاااال فتبقااااى الحقيقااااة 

ولااااة فهنااااا يصاااادر القاضااااي قاااارارًا بغلااااق الاااادعوى مؤقتااااا حتااااى يااااتم الوصااااول الااااى شااااخص الفاعاااال وكااااذلك مجه
 .(4)في حالة اذا كانت الجريمة قد وقعت قضاء وقدر

  :ثالثًا: إحالة المتهم الى المحكمة
القاااارار بإحالااااة الاااادعوى الااااى المحكمااااة المختصااااة يعنااااي نقلهااااا ماااان مرحلااااة التحقيااااق االبتاااادائي الااااى مرحلااااة 

حاكمااااة، ويفتااااارض تاااااوافر األدلاااااة الكافياااااة علاااااى حصاااااول الجاااارم ونسااااابته الاااااى الماااااتهم وان كانااااات مثااااال هاااااذه الم
األدلااااااااة غياااااااار كافيااااااااة إلدانتااااااااه الن تقرياااااااار ذلااااااااك ماااااااان مهمااااااااة المحكمااااااااة ولاااااااايس ماااااااان اختصاااااااااص قاضااااااااي 

 .(5)التحقيق
فااااااإذا وجااااااد قاضااااااي التحقيااااااق فااااااي الجاااااارائم الواقعااااااة علااااااى المنشااااااآت السااااااياحية ان األدلااااااة المتااااااوافرة تكفااااااي 
لمحاكمتااااه عنااااد ذلااااك يصاااادر قااااراره بإحالااااة المااااتهم الااااى المحكمااااة المختصااااة وان اغلااااب الجاااارائم الواقعااااة علااااى 

                                                           

ة قرار غلق الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق االبتدائي، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية ( مقداد أيوب سعده، حجي1
 .45، ص 2013الحقوق، 

( ويقصد باألدلة الجديدة هي التي ما لم تكن تحت بصر المحقق ومحاًل لتقديره عندما أصدر توصيته بحفظ الدعوى. وال 2
هور الدليل جديدًا ولو كان ظباال وجه ولكن المطلوب ان يكون  حدوثه بعد صدور االمريشترط ان يكون الدليل جديدًا بمعنى 

وجوده سابقًا على صدور االمر. سعد بن محمد بن علي بن آل ظفير ، المبادئ العامة لإلجراءات الجنائية في المملكة العربية 
 .238، ص  2013،الرياض ، 1السعودية، ط

 صول المحاكمات العراقي النافذ./ب( من قانون أ302( المادة )3
 /ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.130( المادة ) 4
، 1994، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، 1علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، طد.( 5

 .260و259ص 
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ى محكماااااة المنشاااااآت الساااااياحية تعاااااد مااااان جااااارائم الجااااانح والمخالفاااااات فاااااإن قاضاااااي التحقياااااق يحيااااال الااااادعوى الااااا
 .(1)الجنح

وتااااتم محاكمااااة المااااتهم غيابيااااًا اذا لاااام يحضاااار امااااام المحقااااق او قاضااااي التحقيااااق ولاااام يااااتم القاااابض عليااااه او 
هاااارب بعااااد القاااابض عليااااه او توقيفااااه وكاناااات األدلااااة تكفااااي إلحالتااااه علااااى المحكمااااة فيصاااادر قاضااااي التحقيااااق 

ن القااااااارارات الصاااااااادرة مااااااان قاضاااااااي . وا(2)قااااااارارًا بإحالتاااااااه الاااااااى المحكماااااااة  المختصاااااااة لتاااااااتم محاكمتاااااااه غيابيااااااااً 
التحقيااااق يمكاااان الطعاااان فيهااااا ماااان قباااال االدعاااااء العااااام والمااااتهم والمشااااتكي والماااادعي الماااادني والمسااااؤول ماااادنيًا 

 .(3)امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية خالل ثالثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدورها
بااااالقرارات التااااي يصاااادرها باااارفض الشااااكوى وغلااااق كمااااا ان علااااى قاضااااي التحقيااااق ان يخباااار االدعاااااء العااااام 

  . (4)التحقيق نهائيًا او القرار باإلفراج وغلق الدعوى او القرار بإحالة المتهم على المحكمة المختصة
 المطلب الثاني

 باألحكامن احية خالل مرحلة المحاكمة والطعالحماية اإلجرائية للمنشآت السي
االبتااااااادائي ونقااااااال الااااااادعوى الاااااااى المحكماااااااة المختصاااااااة تبااااااادأ مرحلاااااااة بعاااااااد االنتهااااااااء مااااااان مرحلاااااااة التحقياااااااق 

المحاكمااااااة ماااااان اجاااااال اصاااااادار الحكاااااام فااااااي هااااااذه الاااااادعوى وتعااااااد مرحلااااااة المحاكمااااااة مرحلااااااة مكملااااااة لمرحلااااااة 
التحقيااااااق االبتاااااادائي تتخااااااذ فيهااااااا مجموعااااااة ماااااان اإلجااااااراءات ، وهااااااي عبااااااارة عاااااان مجموعااااااة ماااااان اإلجااااااراءات 

ويااااااتم إجااااااراء المحاكمااااااة وفااااااق ، (5)حة المااااااتهم ام ضاااااادههاااااادفها تمحاااااايص أدلااااااة الاااااادعوى سااااااواء أكاناااااات لمصاااااال
المبااااادئ العامااااة الااااواردة فااااي القااااوانين اإلجرائيااااة للتشااااريعات المقارنااااة اال فااااي حالااااة وجااااود قواعااااد خاصااااة فااااي 
التشاااااااريعات المتعلقاااااااة بالمنشاااااااآت الساااااااياحية فإنهاااااااا تطباااااااق مااااااان اجااااااال تاااااااوفير حماياااااااة أفضااااااال وأكثااااااار لهاااااااذه 

ن االحكااااام الصاااااادرة ماااان ال محكمااااة تكاااااون قابلااااة للطعاااان فيهاااااا وفقااااًا للقواعااااد الاااااواردة فااااي القاااااوانين المنشااااآت وا 
اإلجرائيااااة. وسيقساااام هااااذا المطلااااب علااااى فاااارعين األول نبحااااث فيااااه اصاااادار االحكااااام وساااايتناول الثاااااني طااااارق 

 .الحكامالطعن في ا
 
 
 

                                                           

 اكمات الجزائية العراقي النافذ.( من قانون أصول المح134( المادة )1
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.135( المادة )2
 /أ( من قانون أصو ل المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.265( المادة )3
 /ها( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.130( المادة )4
المالكي، اإلجراءات الجزائية لمساءلة الصحفي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، كلية ( حيدر عبد الجليل مهده 5

 .128، ص 2014القانون، 
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 الفرع األول
 اصدار الحكام

جاااااااراءات اصااااااادار      نبحاااااااث فاااااااي هاااااااذا الفااااااارع المحكماااااااة المختصاااااااة بنظااااااار جااااااارائم المنشاااااااآت الساااااااياحية وا 
 -االحكام على النحو االتي: 

 المحكمة المختصة:  -أولا 
ان التشااااااريعات الخاصااااااة بالمنشااااااآت السااااااياحية لاااااام تاااااانص علااااااى انشاااااااء محاااااااكم خاصااااااة للنظاااااار بااااااالجرائم 

عطاااااء االختصاااااص للمحاااااكم الواقعااااة علااااى المنشااااآت السااااياحية وبااااذلك فإنااااه يجاااا ب تطبيااااق القواعااااد العامااااة وا 
الجزائيااااااة العاديااااااة. وتعاااااارف المحاااااااكم العاديااااااة بانهااااااا هااااااي تلااااااك التااااااي تخااااااتص بااااااالنظر فااااااي جميااااااع الاااااادعاوى 

وهاااااي ذات  ،وباااااات العاااااام اياااااًا كاااااان شاااااخص مرتكبهااااااالناشااااائة عااااان أفعاااااال مكوناااااة لجريماااااة وفقاااااًا لقاااااانون العق
 .(1)ة ومحاكمة مرتكبهااختصاص اصيل بنظر جميع الجرائم العام

وبااااااالرجوع الاااااااى التشاااااااريع المصاااااااره فاااااااإن المحااااااااكم العاديااااااة تنقسااااااام الاااااااى أربعاااااااة أناااااااواع المحااااااااكم الجزئياااااااة 
والمحاااااااااكم الجزئيااااااااة فااااااااي التشااااااااريع  ،(2)ومحاااااااااكم الجاااااااانح المسااااااااتأنفة ومحاااااااااكم الجنايااااااااات ومحكمااااااااة الاااااااانقض

المصااااره هااااي ماااان تخااااتص بااااالنظر فااااي كاااال فعاااال يشااااكل جريمااااة مخالفااااة او جنحااااة عاااادا الجاااانح التااااي تقااااع 
وبماااااا ان الجااااارائم الواقعاااااة علاااااى المنشاااااآت  ،(3)بواساااااطة الصاااااحف او غيرهاااااا مااااان طااااارق النشااااار غيااااار االفاااااراد

 ،(4)امتها وفقاااااًأ للتشاااااريع المصااااارهالساااااياحية تعاااااد مااااان جااااارائم الجااااانح حساااااب تقسااااايم الجااااارائم بالنسااااابة الاااااى جسااااا
 فإنها تخضع من حيث االختصاص للمحاكم الجزئية.

وكاااااااذلك قاااااااانون اإلجااااااااراءات الجنائياااااااة القطااااااااره جعااااااال المحااااااااكم االبتدائيااااااااة المشاااااااكلة ماااااااان ثالثاااااااة قضاااااااااة 
مختصااااة بااااالحكم فااااي جاااارائم الجنايااااات، كمااااا تخااااتص المحكمااااة االبتدائيااااة المشااااكلة ماااان قاااااض واحااااد بااااالحكم 

                                                           

، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، 2الجنائية في التشريع المصره، جاإلجراءات مأمون محمد سالمة،  د.( 1
 .5، ص1977القاهرة، 

 .1972لسنة  46قانون السلطة القضائية المصره رقم  ( من1( المادة )2
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية المصره النافذ.215( المادة )3
( من قانون 21( فجريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص تعد من جرائم الجنح الن عقوبتها حسب نص المادة )4

من هذا القانون بالحبس مدة ال تتجاوز ستة  3،2من خالف احكام المادتين  المنشآت الفندقية والسياحية المصره هي )يعاقب كل
أشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ...( اما جريمة تخريب المنشآت السياحية فجعل المشرع 

مائة جنية وال  امة التي ال تقل عنالحبس والغر ( من قانون العقوبات المصره النافذ 162المصره عقوبتها حسب نص المادة)
تزيد عن خمسمائة جنية او احدى هاتين العقوبتين. اما جريمة االستخدام غير القانوني للمنشآت السياحية فعقوبتها حسب نص 

من هذا 3( من قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصره نصت على )يعاقب كل من خالف احكام المادتين ...و21المادة )
 .انون بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز خمسمائة جنية او بإحدى هاتين العقوبتين ...(الق
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وتخاااااتص محكماااااة الجناياااااات باااااالحكم بجريماااااة تخرياااااب المنشاااااآت الساااااياحية  ،(1)جااااانح والمخالفااااااتفاااااي جااااارائم ال
ألنهاااااا تعاااااد مااااان جااااارائم الجناياااااات وفقاااااا للتشاااااريع القطاااااره فتساااااتطيع المحكماااااة فااااارض عقوباااااة باااااالحبس مااااادة ال 

. اماااااا جريماااااة انشااااااء المنشاااااآت الساااااياحية بااااادون تااااارخيص فهاااااي مااااان جااااارائم الجااااانح (2)تجااااااوز عشااااار سااااانوات
رع القطااااره علااااى )...يعاقااااب بااااالحبس ماااادة ال تتجاااااوز ساااانة وبالغرامااااة التااااي ال تزيااااد عاااان مائااااة فاااانص المشاااا

 (3)مااااان هاااااذا القاااااانون ...( 2خاااااالف احكاااااام الماااااادة  -1الاااااف ريااااااال او بإحااااادى هااااااتين العقاااااوبتين كااااال مااااان :
وكاااااااذلك جريماااااااة اساااااااتخدام المنشاااااااآت الساااااااياحية فاااااااي غيااااااار األغاااااااراض المخصصاااااااة لهاااااااا فإنهاااااااا تكاااااااون مااااااان 

 .مة الجنح ألنها تعد من جرائم الجنحاختصاص محك
وقااااد نااااص المشاااارع القطااااره علااااى )...يعاقااااب بااااالحبس ماااادة ال تجاااااوز ساااانة وبالغرامااااة التااااي ال تزيااااد عاااان  

ماااااان هااااااذا القااااااانون  13خااااااالف احكااااااام المااااااادة -2مائاااااة ألااااااف رياااااااال، او بإحاااااادى هاااااااتين العقااااااوبتين كاااااال ماااااان 
)...(4 ). 

االبتدائيااااة هااااي ماااان تخااااتص بااااالنظر فااااي جميااااع الجاااارائم التااااي تقااااع فااااي امااااا التشااااريع اليمنااااي فااااإن المحاااااكم 
وبااااااذلك فااااااإن المحاااااااكم االبتدائيااااااة هااااااي ماااااان تخااااااتص بالفصاااااال فااااااي الجاااااارائم  ،(5)دائاااااارة اختصاصااااااها المحلااااااي

الواقعاااااة علااااااى المنشااااااآت السااااااياحية بكافاااااة أنواعهااااااا الن التشااااااريع اليمنااااااي لاااااام يفااااارق بااااااين الجاااااارائم ماااااان حيااااااث 
 ا من المحكمة فكلها تفصل فيها المحكمة االبتدائية.الجسامة من ناحية الفصل فيه

امااااا التشااااريع الليبااااي فااااان محكمااااة الجنايااااات فيااااه تخااااتص فااااي كاااال فعاااال يعااااد بمقتضااااى القااااانون جنايااااة وفااااي 
امااااااا المحاااااااكم  ،(6)الجاااااارائم األخاااااارى التااااااي ياااااانص القااااااانون علااااااى انهااااااا ضاااااامن اختصاااااااص محكمااااااة الجنايااااااات

وبااااااذلك فإنهااااااا تخااااااتص بالفصاااااال فااااااي الجاااااارائم الواقعااااااة  (7)الجزئيااااااة فإنهااااااا تخااااااتص بجاااااارائم الجاااااانح والمخالفااااااات
فعقوبااااة جريمااااة تخرياااااب . علااااى المنشااااآت السااااياحية الن اغلبهاااااا تعااااد ماااان جااااارائم الجاااانح وفقااااًا للتشااااريع الليباااااي

هاااااذه العقوبااااة فااااان هااااذه الجريماااااة وحسااااب ، (8)المنشااااآت السااااياحية فااااي التشااااريع الليباااااي هااااي الحاااابس والغرامااااة
امااااااا جريمااااااة االسااااااتخدام غياااااار ، ماااااان قااااااانون العقوبااااااات الليبااااااي (54)دة تكااااااون ماااااان جاااااارائم الجاااااانح وفقااااااًا للمااااااا

                                                           

.وبالرجوع الى قانون العقوبات المصره النافذ فان 2004لسنة  23( من قانون اإلجراءات الجنائية القطره رقم 162( المادة )1
الغرامة التي يزيد أقصى  -الحبس.  -المعاقب عليها بالعقوبات ا تية: ( عرفت الجنح بانها )الجنح هي الجرائم 11المادة )

 .مقدارها على مائة جنيه(
( من قانون العقوبات القطره على عقوبة جريمة التخريب على انه )يعاقب بالحبس 237( فقد نص المشرع القطره في المادة )2

 مده ال تجاوز عشر سنوات...(
 السياحة القطره (ن قانون تنظيم 23( المادة )3
 ( من قانون تنظيم السياحة القطره.23( المادة )4
 .1994لسنة  13( من قانون اإلجراءات الجزائية اليمني رقم 231( المادة )5
 ( من قانون أصول اإلجراءات الجنائية الليبي.189( المادة )6
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي.188( المادة )7
 من قانون السياحة الليبي .( 26( المادة )8
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هااااي )...الحاااابس ماااادة ال تزيااااد علااااى ساااانة وبغرامااااة ال تزيااااد علااااى القااااانوني للمنشااااآت السااااياحية فااااان عقوبتهااااا 
وهااااي تكااااون ماااان جاااارائم الجاااانح وفقااااًا للماااااادة ،  (1)(الااااف دينار...وتشاااادد العقوبااااة الااااى مثلهااااا فااااي حالااااة العااااود

 من قانون العقوبات الليبي. (54)
 ، (2)اماااااا فاااااي التشاااااريع العراقاااااي فاااااإن الجااااارائم الماساااااة بالمنشاااااآت الساااااياحية هاااااي مااااان الجااااانح او المخالفاااااات

وبمااااا ان المشاااارع العراقااااي لاااام يخصااااص محاااااكم خاصااااة لجاااارائم المنشااااآت السااااياحية فااااإن محكمااااة الجاااانح هااااي 
ماااان تخااااتص بااااالنظر بهااااذه الجاااارائم وتشااااكل محكمااااة الجاااانح فااااي كاااال مكااااان توجااااد فيااااه محكمااااة بااااداءة وتنعقااااد 

لااااااااذا نقتاااااااارح علااااااااى المشااااااارع العراقااااااااي انشاااااااااء محكمااااااااة متخصصااااااااة بجاااااااارائم المنشااااااااآت ،(3)مااااااان قاااااااااض واحااااااااد
 ة.السياحي

 إجراءات اصدار الحكام:  -انياا ث 
بعااااد ان يااااتم إحالااااة الاااادعوى الااااى المحكمااااة المختصااااة تتخااااذ هااااذه المحكمااااة اإلجااااراءات الخاصااااة ماااان اجاااال 
اصااااادار االحكاااااام فاااااي جااااارائم المنشاااااآت الساااااياحية لتبااااادأ المحاكماااااة التاااااي تكاااااون اماااااا علنياااااة اذا كاااااان الماااااتهم 

 .(4)عذر مشروعحاضرا او غيابية ان كان المتهم هاربًا من دون 
فعنااااد ورود اضاااابارة الاااادعوى الااااى المحكمااااة تعااااين يومااااًا للمحاكمااااة تخباااار بااااه االدعاااااء العااااام والمااااتهم وماااان 
تريااااد سااااماع شااااهادته ماااان الشااااهود بورقااااة تكليااااف بالحضااااور قباااال موعااااد المحاكمااااة بيااااوم واحااااد فااااي المخالفااااة 

 .(5)وثالثة أيام في الجنح في جرائم المنشآت السياحية
م تااااااتم محاكمااااااة المااااااتهم وجاهيااااااًا امااااااا إذا كااااااان غائبااااااًا او هاربااااااًا فتااااااتم محاكمتااااااه غيابيااااااًا فااااااإذا حضاااااار المااااااته

وتاااااتم المحاكماااااة بصاااااورة علنياااااة ماااااا لااااام تقااااارر المحكماااااة جعااااال  ،(6)بااااانفس إجاااااراءات محاكماااااة الماااااتهم الحاضااااار
                                                           

 ( من قانون السياحة الليبي.26( المادة )1
( من قانون المنشآت السياحية العراقي على انه ))...يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة 17( فالمشرع العراقي قد نص في المادة )2

مة او التعليمات الصادرة بموجبه( حسب نص خالف احكام هذا القانون او األنظ -أ  -دنانير وال تزيد على مائة دينار كل من: 
تكون مخالفة. كما ان المشرع العراقي في  هذه المادة فان جريمة انشاء المنشآت السياحية بدون ترخيص قد تكون جنحة وقد

د على ( من قانون العقوبات العراقي قد جعل لجريمة تخريب المنشآت السياحية عقوبة تتمثل بالحبس مدة ال تزي477/1المادة )
سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين فهذه الجريمة في التشريع العراقي تعد من جرائم الجنح حسب 

( من قانون العقوبات. اما جريمة االستخدام غير القانوني للمنشآت السياحية فان المشرع العراقي لم يذكر هذه 26المادة )
 الجريمة.

 .1979لسنة  160( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 31( المادة ) 3
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.147( المادة ) 4
( أيام لكن 8/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. ان مدة التكليف بالحضور في الجنايات )143( المادة ) 5

 لى ذكر مدد الجنح والمخالفات الن جرائم المنشآت السياحية هي من هذا النوع في القانون العراقي.نقتصر في المتن ع
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 152/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ المادة )149( المادة )4

 العراقي النافذ.
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وان المحكماااااة غياااار ملزمااااة باااااإن تتقيااااد بمااااا ورد فااااي قااااارار االحالااااة ماااان وصاااااف ، (1)جلسااااات المحاكمااااة ساااارية
جااااارد حاااااق للمحكماااااة بااااال هاااااو واجاااااب إن تعاااااديل التكيياااااف القاااااانوني لألفعاااااال هاااااو لااااايس م، (2)ني للجريماااااةقاااااانو 

، وال (3)إذ ان مااااان مهامهاااااا األولاااااى هاااااو مطابقاااااة الوقاااااائع المادياااااة المرتكباااااة ماااااع ناااااص قاااااانوني محااااادد ،عليهاااااا
الاااادعوى يجااااوز محاكمااااة غياااار المااااتهم الااااذه احياااال علااااى المحاكمااااة لكاااان إذا تبااااين للمحكمااااة قباااال الفصاااال فااااي 

ان هناااااااك اشااااااخاص اخاااااارين لهاااااام صاااااالة بالجريمااااااة الواقعااااااة علااااااى المنشااااااآت السااااااياحية بصاااااافتهم فاااااااعلين او 
شاااااركاء ولااااام تتخاااااذ اإلجاااااراءات ضااااادهم فلهاااااا ان تنظااااار فاااااي الااااادعوى الجزائياااااة بالنسااااابة للماااااتهم المحاااااال اليهاااااا 

قااااارر إعاااااادة وتطلاااااب الاااااى سااااالطات التحقياااااق اتخااااااذ اإلجاااااراءات القانونياااااة ضاااااد األشاااااخاص االخااااارين او ان ت
 .(4)الدعوى بكاملها الستكمال التحقيق فيها

وتبااااااادأ المحاكماااااااة بالمنااااااااداة علاااااااى الماااااااتهم وبااااااااقي أطاااااااراف الااااااادعوى كممثااااااال االدعااااااااء العاااااااام والمشاااااااتكي 
والمااااادعي المااااادني وشاااااهود االثباااااات والخبيااااار ومحاااااامي الماااااتهم ان كاااااانوا مبلغاااااين بالحضاااااور ثااااام تااااادوين هوياااااة 

هرته وصااااافته وعماااااره ومكاااااان اقامتاااااه، وكاااااذلك يااااادون حضاااااور بااااااقي الماااااتهم فتساااااأله المحكماااااة عااااان اسااااامه وشااااا
أطاااااااراف الااااااادعوى الجزائياااااااة فيسااااااامى نائاااااااب المااااااادعي العاااااااام او المااااااادعي العاااااااام الحاضااااااار ويساااااااجل حضاااااااور 
المشااااااتكي ويساااااامى باساااااامه وكااااااذلك أسااااااماء وكااااااالء االدعاااااااء الشخصااااااي والاااااادفاع، ثاااااام تقااااااوم المحكمااااااة بعاااااادها 

همااااااة الموجهااااااة للمااااااتهم عاااااان تلتحقيااااااق الااااااذه يبااااااين فيااااااه الل قاضااااااي ابااااااتالوة قاااااارار اإلحالااااااة الماااااانظم ماااااان قباااااا
الجريمااااااة التااااااي وقعاااااات علااااااى المنشااااااأة السااااااياحية ماااااان اجاااااال افهااااااام المااااااتهم وباااااااقي أطااااااراف الاااااادعوى الجزائيااااااة 
الجريماااااة التاااااي سااااايحاكم عنهاااااا الماااااتهم والماااااادة القانونياااااة التاااااي تنطباااااق عليهاااااا واالضااااارار التاااااي ساااااببتها هاااااذه 

للمحكمااااااة ان تااااااأمر باتخاااااااذ اه اجااااااراء ماااااان إجااااااراءات التحقيااااااق ماااااان اجاااااال ، و (5)الجريمااااااة للمنشااااااأة السااااااياحية 
الحصااااااول علااااااى األدلااااااة التااااااي تفيااااااد فااااااي كشااااااف الحقيقااااااة لمعاااااارف الفاعاااااال الحقيقااااااي للجريمااااااة الواقعااااااة علااااااى 

قاااااال إلجاااااراء الكشاااااف علااااااى المنشاااااأة السااااااياحية التاااااي وقعاااااات ت، كمااااااا ان للمحكماااااة ان تن(6)المنشاااااأة الساااااياحية 
، كمااااااا ان (7)وم اذا وجاااااادت ان هااااااذا االجااااااراء يساااااااعد فااااااي كشااااااف الحقيقااااااةعليهااااااا الجريمااااااة بحضااااااور الخصاااااا

للمحكمااااة ان تعااااين خبياااارَا فااااي المسااااائل الفنيااااة والعلميااااة التااااي البااااد ماااان معرفتهااااا والتااااي تحتاااااج الااااى توضاااايح 

                                                           

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.152( المادة ) 1
 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.187( المادة ) 2
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، 1نائل عبد الرحمن صالح، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية، ط د.(  3

 .322، ص1997عمان، 
 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.155( المادة ) 4
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.167( المادة ) 5
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.163( المادة ) 6
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.165( المادة ) 7
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ثااااام تقاااااوم المحكمااااااة بساااااماع اقاااااوال المشاااااتكي وشااااااهادة المااااادعي المااااادني ثاااااام  ،(1)دقياااااق مااااان أصاااااحاب الخباااااارة
هادة شاااااهود االثباااااات وبعااااادهم شاااااهود النفاااااي ومااااان ثااااام تساااااتمع المحكماااااة الاااااى افاااااادة تساااااتمع بعاااااد ذلاااااك الاااااى شااااا

وبعاااااااد ان تقاااااااوم المحكماااااااة بهااااااذه اإلجاااااااراءات وتتكاااااااون لاااااااديها قناعااااااة يعلااااااان القاضاااااااي عااااااان ختاااااااام ، (2)المااااااتهم
المرافعاااااة لياااااتم اجاااااراء المداولاااااة بصاااااورة سااااارية فيباااااده كااااال عضاااااو رأياااااه باألدلاااااة. اماااااا فاااااي جااااارائم الجااااانح فاااااإن 

كماااااه بعاااااد مراجعاااااة اضااااابارة الااااادعوى بنفساااااه، بعيااااادَا عااااان الحاضااااارين فاااااي الجلساااااة، اال اذا القاضاااااي يصااااادر ح
ويعاااااارف الحكاااااام ، (3)كااااااان الحكاااااام قااااااد نضااااااج وال يحتاااااااج معااااااه الااااااى مراجعااااااة ألوراق الاااااادعوى وينطااااااق بااااااالحكم

فااااي منازعااااة معينااااة، سااااواء أكااااان ذلااااك خااااالل الخصااااومة الجزائيااااة  لبانااااه كاااال قاااارار تصاااادره المحكمااااة، فاصاااا
والحكاااااام الااااااذه تصاااااادره المحكمااااااة فااااااي دعاااااااوى جاااااارائم المنشااااااآت السااااااياحية بعااااااد ان ،  (4)ام لوضااااااع حااااااد لهااااااا 

تتوصااااال الاااااى الحقيقاااااة مااااان خاااااالل األدلاااااة التاااااي تاااااوفرت لاااااديها يخضاااااع للمباااااادئ العاماااااة الاااااواردة فاااااي القاااااوانين 
 اإلجرائية ويتمثل الحكم ب

 رار الحكم باإلدانة والعقوبة الملزمة له:  ق -1
هااااااااذا الحكاااااااام تصاااااااادره المحكمااااااااة إذا اقتنعاااااااات ان المااااااااتهم قااااااااد ارتكااااااااب الجريمااااااااة الواقعااااااااة علااااااااى المنشااااااااأة 

 السياحية بعد اجراء المحاكمة واألدلة تدل على ذلك.
 .(5)وتصدر المحكمة قرارها بالعقوبة التي تناسب الجريمة التي ارتكبها الجاني 
 :براءة من التهمةحكم ال -2

اذا قامااااات بالمحكماااااة بااااااإلجراءات الخاصاااااة بالمحاكماااااة واتمتهاااااا وتباااااين لهاااااا بقناعاااااة مااااان األدلاااااة المتاااااوافرة 
لااااديها ان المااااتهم لاااام يرتكااااب الجريمااااة الواقعااااة علااااى المنشااااأة السااااياحية او ان الفعاااال الااااذه قااااام بااااه ال يشااااكل 

فهناااااا تصااااادر المحكماااااة  القاااااوانين الساااااياحية جريماااااة وفاااااق قاااااانون العقوباااااات او قاااااانون المنشاااااآت الساااااياحية او
فقاااااارار بااااااراءة المااااااتهم ماااااان التهمااااااة الموجهااااااة اليااااااه ال  ،(6)قرارهااااااا ببااااااراءة المااااااتهم ماااااان التهمااااااة الموجهااااااة اليااااااه

 .(7)يصدر إال في حالتين: حالة انعدام األدلة تمامًا، وحالة عدم وجود الجريمة
 :قرار الغاء التهمة واالفراج عن المتهم -3

تصاااادر المحكماااااة قرارهاااااا بإلغااااااء التهماااااة واالفاااااراج عاااان الماااااتهم إذا تباااااين للمحكماااااة ان األدلاااااة غيااااار كافياااااة 
إلدانااااة المااااتهم، فاألدلااااة غياااار منعدمااااة ولكنهااااا ال ترقااااى الااااى مسااااتوى ادانااااة المااااتهم بارتكاااااب الجريمااااة الواقعااااة 

                                                           

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.166( المادة ) 1
 النافذ.( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 167( المادة ) 2
 . 131سليم إبراهيم حربة، مصدر سابق، ص  د.عبد األمير العكيلي،  -( األستاذ 3
 .19، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1محمد امين الخرشة، تسبيب االحكام الجزائية ط د.(  4
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.182( المادة ) 5
 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.182( المادة ) 6
 .187( حيدر عبد الجليل مهده المالكي، مصدر سابق، ص  7
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ولكاااان قاااارار  ،(1)ن المااااتهمعلااااى المنشااااأة السااااياحية فتصاااادر المحكمااااة قرارهااااا هنااااا بإلغاااااء التهمااااة واالفااااراج عاااا
االفاااراج هاااذا الصاااادر مااان المحكماااة يكاااون مؤقتاااًا فااااإذا ظهااارت ادلاااة جديااادة تكفاااي إلداناااة الماااتهم ياااتم الرجااااوع 
الاااى القضااااية خااااالل ماااادة ساااانة واحاااادة فااااإذا مضاااات ماااادة الساااانة ولاااام تظهاااار ادلااااة جدياااادة يكااااون قاااارار المحكمااااة 

 .(2)باإلفراج نهائياً 
  :قرار عدم المسؤولية -4

اذا تباااااين للمحكمااااااة بعااااااد توجيااااااه التهمااااااة الااااااى المااااااتهم انااااااه غياااااار مسااااااؤول عاااااان افعالااااااه تصاااااادر المحكمااااااة 
اذ انااااه يشااااترط لقيااااام المسااااؤولية الجزائيااااة ان يتااااوافر فااااي الفاعاااال صاااافتان ،(3)حكمهااااا بعاااادم مسااااؤولية المااااتهم 

تفااااااااى احاااااااادهما اساساااااااايتان همااااااااا االدراك او التمييااااااااز وحريااااااااة االختيااااااااار او اإلرادة، وهااااااااذان العنصااااااااران إذا ان
وتتمثااااال مواناااااع المساااااؤولية فاااااي التشاااااريع العراقاااااي ، (4)أدى ذلاااااك الاااااى انتفااااااء المساااااؤولية عااااان مرتكاااااب الفعااااال 

وبهااااااااذا فااااااااإن المااااااااتهم فااااااااي الجاااااااارائم  ،(5)اإلرادة واباااااااااإلكراه وصااااااااغر الساااااااان وحالااااااااة الضاااااااارورة وفقااااااااد االدراك 
الواقعاااااة علاااااى المنشاااااآت الساااااياحية يكاااااون غيااااار مساااااؤول جزائياااااًا عااااان فعلاااااه اذا كاااااان مكرهاااااًا او صاااااغيرًا فاااااي 

 السن او مجنونًا او معتوهًا او كان في حالة ضرورة تصدر المحكمة قرارًا بعدم مسؤوليته.
 :قرار إخالء السبيل  -5

در ماااااان المحكمااااااة فااااااي حالااااااة صاااااادور حكاااااام ماااااان المحكمااااااة يخلااااااى ساااااابيل المااااااتهم الموقااااااوف بقاااااارار صااااااا
ببراءتااااااه ماااااان التهمااااااة الموجهااااااة اليااااااه عاااااان الجريمااااااة الواقعااااااة علااااااى المنشااااااأة السااااااياحية او االفااااااراج عنااااااه او 

كماااااا يخلاااااى سااااابيل الماااااتهم الموقاااااوف عااااان  ،(6)رفاااااض الشاااااكوى عناااااه إذا لااااام يكااااان موقوفاااااًا عااااان سااااابب اخااااار

                                                           

 /ج( من قانون اول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.182( المادة ) 1
 /ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.302( المادة ) 2
 /د( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.182( المادة ) 3
( معتز حمد اهلل أبو سويلم، المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، كلية الحقوق،  4

 .20، ص2014
ئيا م كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد االدراك او اإلرادة ( على انه )ال يسأل جزا60( فقد نص المشرع العراقي في المادة ) 5

لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة أعطيت له قسرًا او على 
 ي االدراك اوها سوى نقص او ضعف فغير علم منه بها، او أله سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد اإلدراك او المخدرة او غير 

( على انه) ال يسأل جزائيًا من اكرهته على ارتكاب 62اإلرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرًا مخففًا(، كما نص في المادة )
( على انه ) ال يسأل جزائيًا من ارتكب جريمة ألجأته 63الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها( كما نص في المادة )

وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدًا ولم يكن في قدرته منعه إليها ضرورة 
حال ضرورة من اوجب القانون  في بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسبًا والخطر المراد اتقاؤه وال يعتبر 

( على انه )ال تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة 64ة )عليه مواجهة ذلك الخطر.( كما نص في الماد
 .قد أتم السابعة من عمره.(

 /ه( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.182( المادة ) 6
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الصااااالح او كانااااات العقوباااااة غيااااار ساااااالبة للحرياااااة او إذا  الجااااارائم الواقعاااااة علاااااى المنشاااااآت الساااااياحية فاااااي حالاااااة
 .(1)التوقيف مدة العقوبة المحكوم بهاقضى في القبض و 

 الفرع الثاني
 طرق الطعن في الحكام

يعاااارف الطعاااان بااااالحكم بانااااه وساااايلة قررهااااا القااااانون ألطااااراف الاااادعوى اسااااتظهارًا للحااااق بمااااا يكااااون قااااد علااااق 
او تعديلاااااه دناااااوًا باااااه للحقيقاااااة الواقعياااااة والقانونياااااة، وعلياااااه فهاااااو  باااااه مااااان شاااااوائب، و مااااان ثااااام المطالباااااة بإلغائاااااه

وتعااااارف طااااارق  ،(2)يعاااااد وسااااايلة مااااان شاااااأن مباشااااارة اطاااااراف الااااادعوى لهاااااا دعااااام حقاااااه فاااااي المحاكماااااة العادلاااااة
الطعاااان بانهااااا وسااااائل يقررهااااا القااااانون للمحكااااوم عليااااه للااااتظلم ماااان الحكاااام امااااام ذات المحكمااااة التااااي أصاااادرته 

والهاااادف ماااان طاااارق الطعاااان  ،(3)بقصااااد ابطالااااه او الغائااااه او تعديلااااه لمصاااالحته  او امااااام محكمااااة اعلااااى منهااااا
فاااااي االحكاااااام التاااااي نصااااات عليهاااااا التشاااااريعات الجنائياااااة هاااااو تصاااااحيح العياااااوب التاااااي تشاااااوب االحكاااااام عااااان 
طريااااق القضاااااء المخااااتص حتااااى تنقضااااي الاااادعوى بحكاااام يمثاااال الحقيقااااة الواقعيااااة والقانونيااااة او مااااا هااااو اقاااارب 

 .(4)اليها
الطعااااان فاااااي القااااارارات واالحكاااااام الاااااى طاااااريقين األول الطرياااااق العااااااده ويتمثااااال بااااااالعتراض  وتنقسااااام طااااارق

علاااااى االحكاااااام الغيابياااااة وكاااااذلك االساااااتئناف والثااااااني الطرياااااق االساااااتثنائي ويتمثااااال التميياااااز وتصاااااحيح القااااارار 
عااااااادة المحاكمااااااة، وبااااااذلك فااااااإن الحكاااااام الصااااااادر ماااااان المحكمااااااة فااااااي جاااااارائم المنشااااااآت السااااااياحية  التميياااااازه وا 

 ون قابال للطعن بالطرق التالية:يك
 العتراض على الحكم الغيابي:  -1

هااااو احااااد طاااارق الطعاااان العاديااااة فااااي بعااااض االحكااااام الصااااادرة غيابيااااًا، والحكاااام الغيااااابي هااااو الحكاااام الااااذه 
يصاااااادر فااااااي غيبااااااة المااااااتهم ودون ان تتاااااااح لااااااه فرصااااااة الاااااادفاع عاااااان نفسااااااه وتفنيااااااد ادلااااااة االتهااااااام الموجهااااااة 

 .(5)ضده
يكااااون ماااان حااااق المحكااااوم عليااااه بعريضااااة يقاااادمها الااااى المحكمااااة التااااي أصاااادرت الحكاااام وحااااق االعتااااراض 

او الااااى مركااااز الشاااارطة او بمحضاااار ياااانظم فااااي المحكمااااة او فااااي مركااااز الشاااارطة بعااااد السااااؤال ماااان المحكااااوم 
 . (6)عليه في حالة القبض عليه او تسليمه نفسه عما إذا كان يرغب في االعتراض على الحكم

                                                           

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.284( المادة ) 1
 .171،  2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 2المتهم في محاكمة عادلة، ط (عمر فخره الحديثي، حق 2
، دار العلم والثقافة للنشر 1حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني )دراسة مقارنة(، ط د.(  3

 .165،ص 1993والتوزيع
 .399( علي محمد جعفر، مصدر سابق، ص 4
 .580و د. سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص  -( د. جالل ثروت 5
 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.243( المادة) 6
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الماااااتهم فاااااي جااااارائم المنشاااااآت الساااااياحية فاناااااه يكاااااون لاااااه حاااااق االعتاااااراض  فاااااإذا صااااادر حكااااام غياااااابي علاااااى
علاااااى هاااااذا الحكااااام لااااادى المحكماااااة التاااااي أصااااادرت الحكااااام مااااان اجااااال إعاااااادة النظااااار فاااااي الااااادعوى اماااااام هاااااذه 

 المحكمة من جديد ويتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه. 
يااااااغ المحكااااااوم عليااااااه وقااااااد حاااااادد المشاااااارع العراقااااااي ماااااادة االعتااااااراض علااااااى الحكاااااام الغيااااااابي ماااااان تاااااااريخ تبل

قااااادم نفساااااه للمحكماااااة يفاااااي الجااااانح فاااااإذا مضااااات المااااادة دون ان بثالثاااااين يوماااااًا فاااااي المخالفاااااات وثالثاااااة أشاااااهر 
 او مركز الشرطة ودون ان يعترض على الحكم يصبح الحكم باإلدانة 

واذا كاااااان المحكاااااوم علياااااه قاااااد قااااادم نفساااااه او ،  (1)والعقوباااااات االصااااالية والفرعياااااة بمثاباااااة الحكااااام الوجااااااهي 
القاااااي القااااابض علياااااه خاااااالل المااااادة المحاااااددة قانوناااااًا وهاااااي ثالثاااااين يوماااااًا فاااااي المخالفاااااات وثالثاااااة اشاااااهر فاااااي 
الجاااانح فللمحكمااااة هنااااا ان تقاااارر امااااا توقيفااااه وتحاااادد موعاااادًا للنظاااار فااااي اعتراضااااه يبلااااغ فيااااه ذوه العالقااااة او 

 . (2)ان تقرر اطالق سراحه بكفالة حتى انتهاء المحاكمة االعتراضية
لمحكماااااااة فاااااااي العريضاااااااة المقدماااااااة لهاااااااا وتااااااادقق األوراق المقدماااااااة لهاااااااا وتتأكاااااااد مااااااان ان وعنااااااادما تنظااااااار ا

االعتااااااراض مقاااااادمًا فااااااي ضاااااامن الماااااادة المحااااااددة قانونااااااًا فااااااإن وجاااااادت المحكمااااااة ان االعتااااااراض مقاااااادمًا بعااااااد 
انتهاااااااء الماااااادة المحااااااددة قانونااااااًا فتقاااااارر المحكمااااااة رد الطعاااااان شااااااكاًل  دون حاجااااااة لتبليااااااغ المعتاااااارض ويعتباااااار 

، امااااا اذا كااااان مقاااادمًا خااااالل الماااادة القانونيااااة فااااان المحكمااااة تكااااون (3)ي بمثابااااة الحكاااام الوجاااااهيالحكاااام الغياااااب
امااااام حااااالتين همااااا اواًل حالااااة عاااادم حضااااور المعتاااارض رغاااام تبليغااااه بموعااااد المحاكمااااة او انااااه قااااد هاااارب ماااان 

ر الاااارد التوقيااااف فإنااااه فااااي هااااذ الحالااااة تقاااارر المحكمااااة رد االعتااااراض ويعتباااار الحكاااام الغيااااابي بعااااد تبليااااغ قاااارا
بمثابااااااة الحكاااااام الوجاااااااهي، اال إذا كاناااااات لديااااااه أسااااااباب مشااااااروعة فللمحكمااااااة ان تقاااااارر تأجياااااال النظاااااار الااااااى 

اماااااا الحالاااااة الثانياااااة تتمثااااال بحالاااااة حضاااااور المعتااااارض ويكاااااون االعتاااااراض مقااااادمًا فاااااي مدتاااااه ، (4)موعاااااد آخااااار
كاساااااتماع الشاااااهود  القانونيااااة تقااااارر المحكمااااة قبولاااااه وتنظاااار فاااااي الاااادعوى مجاااااددًا وتقااااوم بااااااإلجراءات الالزمااااة

او الخبااااااراء وتاااااادوين افااااااادة المااااااتهم لتصاااااادر حكمهااااااا امااااااا بتأييااااااد الحكاااااام الغيااااااابي او تعديلااااااه او الغائااااااه لكاااااان 
 .(5)بشرط عدم تشديد العقوبة المقررة في الحكم الغيابي لكي ال يضار الطاعن بطعنه

 :التمييز -2
هاااااو طرياااااق غيااااار عااااااده للطعااااان ينقااااال الحكااااام او القااااارار المطعاااااون فياااااه اماااااام محكماااااة التميياااااز، بهااااادف 

 .(6)تصحيح مخالفته احكام القانون، وال يجوز اللجوء اليه قبل استنفاذ طرق الطعن العادية 
                                                           

 / أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.243( المادة ) 1
 لنافذ./أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ا244( المادة ) 2
 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.245( المادة ) 3
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.245( المادة ) 4
 /ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.245( المادة ) 5
 .277حسن جوخدار، مصدر سابق، ص د.(  6
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وتقاااااوم محكماااااة التميياااااز بمراقباااااة االحكاااااام النهائياااااة الصاااااادرة مااااان المحااااااكم للتأكاااااد مااااان إنهاااااا بنيااااات علاااااى 
راءات قانونياااااة صاااااحيحة وصااااادرت طبقاااااًا للقاااااانون فهاااااي ال تعياااااد النظااااار فاااااي الموضاااااوع وال تتااااادخل فاااااي إجااااا

ويكااااون حااااق الطعاااان لكاااال ماااان االدعاااااء العااااام والمااااتهم والمشااااتكي  ،(1)الوقااااائع إذا كاناااات ثابتااااة او غياااار ثابتااااة
 .(2)والمدعي المدني والمسؤول مدنيًا 

ويكاااااااون التميياااااااز وجوبياااااااًا فاااااااي جمياااااااع االحكاااااااام والتميياااااااز ينقسااااااام الاااااااى تميياااااااز وجاااااااوبي وتميياااااااز جاااااااوازه 
الصاااااادرة مااااان محكماااااة الجناياااااات المعاقاااااب عليهاااااا باإلعااااادام والساااااجن المؤباااااد خاااااالل عشااااارة أياااااام مااااان تااااااريخ 

اماااااا التميياااااز الجاااااوازه فيكاااااون فاااااي جمياااااع الجااااانح والمخالفاااااات التاااااي ال يمياااااز الحكااااام فيهاااااا  ،(3)صااااادور الحكااااام
ياحية يكااااون جوازيااااًا الن هااااذه الجاااارائم هااااي ماااان جاااارائم الجاااانح والتمييااااز فااااي جاااارائم المنشااااآت الساااا ،(4)وجوبياااااً 

والمخالفااااات فيقاااادم الااااى محكمااااة الجنايااااات بصاااافتها التمييزيااااة ان كااااان صااااادرًا ماااان محاااااكم الجاااانح فااااي جاااارائم 
المخالفااااات او يقاااادم الااااى محكمااااة االسااااتئناف بصاااافتها التمييزيااااة ان كااااان الحكاااام صااااادرًا ماااان محاااااكم الجاااانح 

م الجاااانح خااااالل ثالثااااين يومااااًا ماااان تاااااريخ صاااادور الحكاااام او ماااان تاااااريخ اعتباااااره ومحاااااكم االحااااداث فااااي جاااارائ
إذا كاناااات االحكااااام او القاااارار ات  وجاهيااااًا ان كااااان الحكاااام قااااد صاااادر غيابيااااًا، وماااان أسااااباب الطعاااان بااااالتمييز

قااااد بنياااات علااااى مخالفااااة للقااااانون او خطااااأ فااااي تطبيقااااه او تأويلااااه او اذا وقااااع خطااااأ جااااوهره فااااي االجااااراءات 
 .(5)و في تقدير االدلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثرًا في الحكماالصولية ا

وبعااااد ان تقااااوم محكمااااة التمييااااز بإكماااااال تاااادقيق أوراق الاااادعوى تصاااادر قرارهاااااا امااااا باااارد الطعاااان شاااااكاًل او 
تصااااديق الحكاااام باإلداناااااة مااااع العقوبااااات المفروضاااااة او تصااااديق الحكاااام باااااالبراءة او الصاااالح او قاااارار االفاااااراج 

خااااااار فاااااااي الااااااادعوى او تصااااااادق الحكااااااام باإلداناااااااة ماااااااع تخفياااااااف العقوباااااااة او تصاااااااديق الحكااااااام او أه حكااااااام ا
باإلداناااااة ماااااع إعاااااادة األوراق إلعاااااادة النظااااار فاااااي العقوباااااة مااااان اجااااال تشاااااديدها لمااااارة واحااااادة او إعاااااادة األوراق 
الااااى المحكمااااة ماااارة واحاااادة إلعااااادة النظاااار فااااي الحكاااام بااااالبراءة بغيااااة إدانااااة المااااتهم او نقااااض الحكاااام باإلدانااااة 

عاااااادة األوراق الاااااى المحكماااااة إلجاااااراء المحاكمااااااة وا لعقوباااااات االصااااالية والفرعياااااة او نقاااااض الحكااااام باإلداناااااة وا 
مجااااااددا كااااااال او جاااااازءًا او نقااااااض الحكاااااام بااااااالبراءة او الصاااااالح او عاااااادم المسااااااؤولية او القاااااارار باااااااإلفراج او اه 

 .(6)حكم في الدعوى إلجراء المحاكمة مجدداً 
 
 

                                                           

 .206عبد األمير العكيلي، مصدر سابق، ص  -األستاذ -سليم إبراهيم حربة د. 1
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.249( المادة ) 2
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.254( المادة ) 3
 لعراقي النافذ. /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية ا249( المادة ) 4
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.249( المادة ) 5
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.259( المادة ) 6
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 :إعادة المحاكمة -3
المطلقااااة  القضاااااء فااااي الدرجااااة، تبقااااى قاااادرة االنسااااان علااااى الوصااااول الااااى الحقيقااااة والعدالااااة مهمااااا بلااااغ ساااالم

قاصاااارة، لااااذلك تتجااااه التشااااريعات اإلجرائيااااة فااااي العديااااد ماااان الاااادول الااااى القبااااول بفكاااارة إعااااادة المحاكمااااة، رغاااام 
اكتسااااااب القااااارار او الحكااااام الصاااااادر فاااااي الااااادعوى درجاااااة البتاااااات وذلاااااك فاااااي حااااااالت محاااااددة وشاااااروط دقيقاااااة 

ويشااااااترط فااااااي الحكاااااام المطعااااااون فيااااااه ان يكااااااون باتااااااًا صااااااادرًا بعقوبااااااة او تاااااادبير فااااااي جريمااااااة جنايااااااة او  ،(1)
االدعااااااااء العاااااااام مااااااان المحكاااااااوم علياااااااه او مااااااان يمثلاااااااه قانوناااااااَا اماااااااا إذا كاااااااان  الاااااااى، ويقااااااادم الطلاااااااب (2)جنحاااااااة

المحكااااااوم عليااااااه متوفيااااااًا فيقاااااادم الطلااااااب ماااااان زوجااااااه او احااااااد اقاربااااااه علااااااى ان يبااااااين فااااااي الطلااااااب موضااااااوعه 
ليقاااااوم االدعااااااء العاااااام بعااااادها باااااالتحقق  ،(3)واألساااااباب التاااااي يساااااتند اليهاااااا ويرفاااااق باااااه المساااااتندات التاااااي تؤياااااده

مااان صااااحة األسااااباب التااااي يساااتند اليهااااا الطلااااب ماااان اجااال الموافقااااة علااااى إعااااادة المحاكماااة ثاااام يقاااادم مطالعتااااه 
خ وصاااااول االضااااابارة يوماااااًا مااااان الياااااوم التاااااالي لتااااااري30ماااااع األوراق الاااااى محكماااااة التميياااااز االتحادياااااة خاااااالل 

 .(4)لديه إذا كان الحكم صادرًا باإلعدام
تنظااااار محكماااااة التميياااااز فاااااي الطلاااااب بالتااااادقيق فاااااي أوراق الااااادعوى ولهاااااا الحاااااق فاااااي اتخااااااذ ماااااا يلااااازم مااااان 
التحقيقااااااااات واإلجااااااااراءات وسااااااااماع اقااااااااوال الخصااااااااوم ماااااااان اجاااااااال الوصااااااااول الااااااااى الحقيقااااااااة لتقااااااااوم بإصاااااااادار 

 .(5)قرارها
محكمااااة التمييااااز تقااااوم بإصاااادار قرارهااااا امااااا باااارد الطلااااب إذا كااااان غياااار وبعااااد إكمااااال اإلجااااراءات ماااان قباااال 

مساااااتوف للشاااااروط القانونياااااة. او إحالاااااة الطلاااااب بإعاااااادة المحاكماااااة ماااااع أوراق الااااادعوى الاااااى المحكماااااة التاااااي 
وال يترتاااااب علاااااى طلاااااب إعاااااادة المحاكماااااة وقاااااف تنفياااااذ الحكااااام إال  ،(6)أصااااادرت الحكااااام او التاااااي حلااااات محلهاااااا

 . (7)إذا كان صادرًا باإلعدام. ويكون وقف تنفيذ حكم اإلعدام لمرة واحدة فقط

                                                           

، 2009، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 1( براء منذر عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1
 .264ص 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.270( المادة ) 2
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.271( المادة ) 3
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.272( المادة ) 4
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.274( المادة ) 5
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.275( المادة ) 6
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ حسب قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 273( المادة )7
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ويترتاااااااب علاااااااى إلغااااااااء الحكااااااام نتيجاااااااة الطعااااااان بطرياااااااق إعاااااااادة المحاكماااااااة زوال جمياااااااع االثاااااااار الجزائياااااااة 
اء واألمااااااااوال المساااااااالمة او المصااااااااادرة عينااااااااًا إن بصااااااااورة كليااااااااة او جزئيااااااااة ورد الغرامااااااااة والتعااااااااويض واالشااااااااي

 .(1)وجدت او دفع قيمتها ان لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واجبة قانوناً 
 

 
 

                                                           

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.278( المادة )1



 

 
128 

 الخاتمة
بعد ان َمنَّ اهلل علينا من إتمام كتاباة هاذه الرساالة كاان الباد لناا ان نتطارق الاى االساتنتاجات التاي 

 -توصلنا اليها والمقترحات التي نود التقدم بها للمشرع ونوضح ذلك في فقرتين:
   -الستنتاجات: -اولا 

عاارف  ان الفقااه انقساام علااى قساامين االول عنااد االطااالع علااى تعريااف المنشااآت السااياحية نالحااظ -1
المنشآت السياحية بانها هي المكان المعد الستقبال السياح وتقديم المأكوالت والمشروبات فيه. اما 

 القسم االخر فهو عرف بعض أصناف المنشآت السياحية ولم يعرف المنشآت بشكل عام.
ساياحية فالمشارع المصاره  د منشاآتلاى معياار معاين بتحدياد ماا يعالم تتفاق التشاريعات المقارناة ع -2

بار وساائل حصر المنشآت باألماكن المقدم فيها الطعام او تلك التي حددها وزير السياحة كماا اعت
اح نوع من المنشآت السياحية ،  اما المشارع اليمناي فقاد حادد أصاناف النقل المخصصة لنقل السي

نتجعاااات الساااياحية، فناااادق األجنحاااة، المنشاااآت الساااياحية بالفناااادق، القااارى و المااادن الساااياحية، الم
االساااتراحات، البنسااايونات، الشاااقق والااادور المفروشاااة، النااازل، الماااوتيالت، الشااااليهات، المخيماااات 
الساااياحية، الفناااادق العائماااة ، اماااا المشااارع القطاااره فقاااد حااادد المنشاااآت الساااياحية باألمااااكن المعااادة 

الخاادمات للسااياح، وأه منشااأة أخاارى  أساسااًا السااتقبال السااياح، وكااذلك األماااكن المخصصااة لتقااديم
يصاادر باعتبارهااا ماان المنشااآت السااياحية قاارار ماان الااوزير، امااا المشاارع الليبااي فقااد حاادد المنشااآت 

الفنادق والنازل والقارى والمادن الساياحية واالساتراحات والمخيماات والمنتجعاات وأمااكن  السياحية ب
ات الصناعات التقليدية وما فاي حكام ذلاك، الترفيه والمطاعم والمقاهي السياحية ومحال بيع منتوج

امااا المشاارع العراقااي حاادد المنشااآت السااياحية بالمنشااآت الفناادق )الفنااادق( والاادار السااياحية والمحاال 
 السياحي العام والمخيم السياحي.

ان االتفاقيات الدولية لم تضاع حماياة كافياة للمنشاآت الساياحية فهاي لام تانص بشاكل صاريح علاى  -3
آت السياحية فالادول لام تعقاد اتفاقياات خاصاة بحماياة المنشاآت الساياحية بال مان حماية هذه المنش

 الممكن ان تكون ذكرتها بصورة عابرة في االتفاقيات التعاونية السياحية التي عقدتها.
علاى الصاعيد الاداخلي فاان الدسااتير لام تشااير بصاورة صاريحة الاى حماياة المنشاآت السااياحية الن  -4

ور التفصاايلية باال ماان الممكاان ان تسااتنتج هااذه الحمايااة ماان الحمايااة التااي الدساااتير ال تعااالج األماا
وفرتهاااااا الدسااااااتير للماااااوارد االقتصاااااادية التاااااي تشااااامل المنشاااااآت الساااااياحية كماااااورد اقتصااااااده، اماااااا 
التشريعات العادية الخاصاة بالمنشاآت الساياحية فاان القاوانين قاد نصات علاى الجارائم الواقعاة علاى 

لعقوبة التي تفرض على الجاني لكن هذه العقوبات لم تكن كافية لردع المنشآت السياحية وذكرت ا
الجاااني فكاناات عقوبااات بساايطة لاام تصاال الااى مسااتوى الااردع العااام ماان اجاال تااوفير حمايااة كافيااة 

 للمنشآت السياحية.
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ان اغلااب الجاارائم التااي تقااع علااى المنشااآت السااياحية تعااد ماان جاارائم الخطاار ال ماان جاارائم الضاارر  -5
بمجرد حصول السلوك االجرامي دون اشتراط تحقق نتيجة معينة. وهذا ما اخذت به  فتقع الجريمة

 اغلب التشريعات ألهمية المنشآت السياحية.
ان التشريعات المقارنة في نصوصها التاي ذكارت فيهاا الجارائم الواقعاة علاى المنشاآت الساياحية لام  -6

وافر قصاد جرماي لادى الفاعال او عادم تميز بين الجرائم العمدية وغير العمدية فلم تتناول مساألة تا
 توافره.

حااادد فياااه 1967لسااانة  50ان المشااارع العراقاااي قاااد وضاااع قانوناااًا خاصاااًا بالمنشاااآت الساااياحية رقااام  -7
المقصود بالمنشآت السياحية واصنافها في المادة األولى ونظم جوانب عملها اال اناه قاد خلاط باين 

لكاان يمكاان القااول ان مصااطلح المرافااق مصااطلح المنشااآت السااياحية ومصااطلح المرافااق السااياحية 
السياحية يتضمن معنى أوسع مما يتضمنه مصطلح المنشآت السياحية، واشترط المشرع من اجل 

 استثمار المنشآت السياحية وجوب الحصول على إجازة تصدرها المؤسسة العامة للسياحة.
ه ذن مصاطلح االنشااء الالم يكن المشرع العراقي موفقًا عندما اساتخدم مصاطلح االساتثمار باداًل ما -8

اسااتخدمته التشااريعات المقارنااة فمصااطلح االنشاااء يعااد أكثاار توفيقااَا الن يجاارم انشاااء المنشااآت دون 
 الحصول على ترخيص بغض النظر عن البدء في استثمارها ام ال. 

ان المشرع العراقي قد جعل عقوبة مخالفة قانون المنشآت الساياحية فاي ناص واحاد وعقوباة واحادة  -9
 لكل مخالفة دون ان يميز بين نوع الجريمة التي قد تنشأ عن مخالفة القانون. 

ان المشرع العراقي جعل للمحكمة صالحية جوازية بان تقرر غلق المنشأة السياحية لمدة  -10
 في حالة تكرار المخالفة فهو اخذ بالعود العام. ال تزيد على شهر واحد

هناك أعضاء ضبط قضائي خاصين بجرائم المنشآت السياحية لهم دور مهم في التحره  -11
 وكشف الجرائم الواقعة على المنشآت السياحية. 

 

 ثانياا: المقترحات
ن الجارائم ندعو المشرع العراقي الى اصدار قانون جديد متكامل خاص بالمنشاآت الساياحية يتضام -1

الواقعة على المنشآت السياحية وذكر عقوبة مناسبة لكال جريماة مان اجال تحقياق الاردع العاام، او  
تحديث القوانين القديمة الخاصة بالمنشآت السياحية بماا يناساب أهمياة المنشاآت الساياحية وتطاور 

 وتزايد الجرائم الواقعة على المنشآت السياحية.
االنضاامام او عقااد اتفاقيااات جماعياااة وثنائيااة تتعلااق بالسااياحة عموماااًا ناادعو المشاارع العراقااي الاااى  -2

والمنشآت السياحية خصوصًا ماع البلادان المتطاورة والمهتماة فاي مجاال الساياحة علاى النحاو الاذه 
مات للساائح خصوصاًا ان يحقق التعاون في تطوير المنشآت السياحية من اجل تقديم افضال الخاد
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يرة باإلضافة الى الساياحة الدينياة التاي تتطلاب منشاآت ساياحية كثيارة معالم سياحية كث العراق لديه
 ومتطورة من اجل خدمة السائح.

نقتارح علااى المشاارع العراقاي اسااتخدام مصااطلح االنشااء بااداًل ماان مصاطلح االسااتثمار ضاامن شاارط  -3
الحصول على الترخيص قبل االنشااء الن مصاطلح االنشااء ادق مان االساتثمار فاي هاذه الجريماة 

يجرم الفعل بمجرد انشااء المنشاآت الساياحية بادون تارخيص دون اشاتراط البادء فاي اساتثمارها  ألنه
 مما يحقق حماية أكبر للمنشآت السياحية.

ندعو المشرع العراقي الى جعال عقوباة خاصاة ومناسابة لكال جريماة واقعاة علاى المنشاأة الساياحية  -4
المنشآت السياحية بل تناول هذا االمار وليس جعل عقوبة واحدة لكافة المخالفات الحاصلة لقانون 

بصورة أكثر تفصياًل وجعل لكل جريمة عقوبة تتناساب ماع خطورتهاا وتشاديد العقوباات المفروضاة 
 حاليًا بما يحقق الردع العام لحماية المنشآت السياحية.

نقتارح علاى المشاارع العراقاي التفريااق باين حالاة تااوافر قصاد جرمااي لادى الفاعال ماان عدماه أه بااين  -5
لجرائم العمدية وغيار العمدياة فالمشارع لام ياذكر يانص علاى هاذا التميياز بال ذكار الجارائم العمدياة ا

 فقط دون ذكر حالة عدم توفر القصد الجرمي لدى الفاعل بارتكاب الجريمة.
م المنشاااآت ئنقتااارح علاااى المشااارع العراقاااي تفعيااال دور أعضااااء الضااابط القضاااائي الخاصاااين بجااارا -6

 .ل تنظيم عملهم بشكل أكثر تفصيالً ل تشريع قانون خاص بهم يتناو السياحية بشكل أكبر من خال
محاكم مختصة بجرائم السياحة والمنشآت السياحية ليكون هنااك  ندعو المشرع العراقي الى تشكيل -7

 قضاة متخصصين وأكثر اطالعًا على الجرائم السياحية.
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 .2007كلية القانون، 
النسان في حسين عبد الصاحب عبد الكريم الربيعي، جرائم االعتداء على حق ا -3

التكامل الجسدي )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، 

2005 . 

حليمة بن شعاعه، الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري، رسالة  -4

، كلية الحقوق والحقوق السياسية، -ورقلة -ماجستير، جامعة قاصدي مرباح

 .2013-2012الجزائر، السنة الجامعية 
حيدر عبد الجليل مهدي المالكي، اإلجراءات الجزائية لمساءلة الصحفي دراسة  -5

 .2014مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، كلية القانون، 

السياحة الدينية في العراق ،  إليراداترشا عبدهللا عبد الحسن ، المعاملة الضريبية  -6

 .2014رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

زهراء حسن مشط البركي ، الحماية الموضوعية واالجرائية للمحميات الطبيعية،  -7

  .2016رسالة ماجستير ، جامعة القادسية  ،

كلية سفيان عرعوش، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، اطروحة دكتوراه،  -8

 .2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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سلطان جاسم سلطان النصراوي، تأثير القطاع السياحي في النمو االقتصادي لدول  -9

مختارة مع إشارة خاصة للعراق، أطروحة دكتوراه، جامعة كربالء، كلية اإلدارة 

 .2015واالقتصاد، 

م المضرة باإلدارة العامة في التشريع شاوش رفيق، المصلحة المحمية في الجرائ -10

دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بكسرة،  اطروحةالجنائي المقارن، 

2016. 

معة محمد طويل عبد الحق، دور الخبرة في االثبات الجنائي، رسالة ماجستير، جا -11

 .2016بو ضياف، الجزائر، 

ة الجنائية للقائمين بأعمال البناء ، . عبد الناصر عبد العزيز علي السن، المسؤولي -12

 .2011أطروحة دكتوراه ، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ،

عقيل عزيز عودة، نظرية العلم بالتجريم ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة  -13

 . 2007بغداد،  

محمد غالب الرحيلي، الخبرة في المسائل الجزائية )دراسة مقارنة بين التشريعين  -14

 .2014ستير، جامعة الشرق األوسط، األردني والكويتي(، رسالة ماج

مصطفى علي حميد العامري، االختصاصات الضبطية لهيئة السياحة في العراق  -15

 .2017دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

حتملة، رسالة معتز حمد هللا أبو سويلم، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الم -16

 .2014لشرق األوسط، كلية الحقوق، ماجستير، جامعة ا

مقداد أيوب سعدي، حجية قرار غلق الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق  -17

 .2013عة النهرين، كلية الحقوق، االبتدائي، رسالة ماجستير، جام

ناجحة هادي مهدي، العوامل المؤثرة في السياحة الداخلية في العراق، رسالة  -18

 .2012كلية العلوم السياحية،  -اجستير، الجامعة اإلسالمية في لبنانم

نسرين محسن نعمة الحسيني، الحماية الجنائية لألطباء )دراسة مقارنة(، أطروحة  -19

 .2015دكتوراه، جامعة بابل، كلية القانون، 

 (دراسة مقارنة) التشريع األردني  نور هاشم باج، الحماية الجزائية لألسرة في -20

  .2018ماجستير، جامعة الشرق األوسط، كلية الحقوق،  رسالة

 البحوث -اً رابع

احمد بن سليمان صالح الربيش، جرائم السياحة في ضوء الشريعة والقانون، المجلة  -1

 .43العدد -22المجل د -والتدريب  العربية للدراسات االمنية

 للعتبات المقدسة( )دراسةنبراس عبد الكاظم، الحماية الجنائية –اسراء محمد علي سالم  -2

مقارنة(، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، صادرة عن كلية القانون 

 . 2014جامعة بابل، العدد األول، السنة السادسة، 

امل فاضل عبد خشان عنوز، االمن السياحي ومدى فاعليته للحد من الجريمة السياحية،  -3

 .2015، 17النهرين، العدد  منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة

حسنين ابراهيم صالح عبيد ، فكرة المصلحة في قانون العقوبات ، بحث منشور في  -4

المجلة الجنائية القومية ، الصادرة عن المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ، 

 .1974القاهرة ، العدد الثاني، 
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منشآت النفطية )دراسة حسين ياسين طاهر، جريمة تخريب ال–حسون عبيد هجيج  -5

مقارنة(، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، 

 .2، العدد 3، المجلد 2011سنة 

صالح الدين عبد الحميد عبد المطلب، اإلرهاب والنشاط السياحي، بحث منشور في  -6

 .44دد، ، الع22المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، مجلد 

ياسر احمد بدر ، حماية السائح في عقود السياحة االلكترونية ، بحث مقدم للمؤتمر  -7

  .2016ابريل  27-26العلمي لكلية الحقوق جامعة طنطا ، للفترة من 

 الدساتير -اً خامس

 الملغي. 1963لسنة  راقي المؤقتعالالدستور  -1

  .الملغي 1964لسنة  راقي المؤقتعالدستور ال -2

 .الملغي 1968لسنة  العراقيستور دال -3

 .الملغي 1970لسنة  العراقيالستور  -4

 .2004الدستور القطري لسنة  -5

 .2005دستور جمهورية العراق لعام  -6

 .2012الدستور الليبي لسنة  -7

  .2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -8

 .2015 دستور اليمن لسنة -9

 القوانين -اً سادس

 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  .1

 .1950لسنة  150قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم  .2
 .م (1951) هـ1372( لسنة 7قانون السياحة الليبي رقم ) .3

 .1954قانون اإلجراءات الجنائية الليبي لسنة  .4

 .1956لسنة 48قانون العقوبات الليبي رقم  .5

  .1964لسنة  163رقم العراقي قانون الخبراء امام القضاء  .6

 .1967سنة 50السياحية العراقي رقم  قانون المنشآت .7

 .1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم قانون  .8

 .1979لسنة  160قانون التنظيم القضائي العراقي رقم  .9

 .1971لسنة  23قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  .10

  1973لسنة  1قانون المنشآت الفندقية والسياحية المصري رقم  .11

التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة قانون تصديق اتفاق  .12

 .1977لسنة  147االمبراطورية االيرانية ، رقم 

  1977لسنة  49قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم  .13

 1979( لسنة 2قانون الجرائم االقتصادية الليبي رقم ) .14

كومة قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة جمهورية العراق وح .15

 .1980، لسنة 117الجمهورية الفرنسية رقم 

قانون تصديق اتفاقية سياحية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة  .16

، 1980، لسنة 72، رقم3/3/1980االردنية الهاشمية الموقع في بغداد، بتاريخ 

 .12/5/1980، بتاريخ 2773منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم العدد 
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  1982لسنة  113ضريبة الدخل العراقي رقم  قانون .17

 البحريني. بشأن تنظيم السياحة 1986( لسنة  15قانون رقم ) .18

ية قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهور . .19

 .1986هند العراقية حكومة جمهورية ال

العراقي شغيلها اسس تصنيف المنشآت والمرافق السياحية والشروط الخاصة بتقانون  .20

  . 1990لسنة  1رقم 

 1994( لسنة 12قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم ) .21

 .1994لسنة  (13)قانون اإلجراءات الجنائية اليمني رقم  .22

 .1972لسنة  (46)قانون السلطة القضائية المصري رقم  .23
 .1994لسنة  (13)قانون اإلجراءات الجزائية اليمني رقم   .24

  .1996( لسنة 14رقم ) العراقي قانون هيئة السياحة .25

 .2002لسنة  23رقم  رالعماني الصادقانون السياحة  .26

 .2004لسنة  23قانون اإلجراءات الجنائية القطري رقم  .27

 .2004( لسنة 3قانون مكافحة اإلرهاب القطري رقم ) .28

 .2004لسنة  11قانون العقوبات القطري رقم  .29

 .2005لسنة 13رقم  القطري قانون مكافحة اإلرهاب .30

 .2005لسنة  1رقم  العراقي قانون تصنيف المرافق السياحية .31

 .2005لسنة  13قانون مكافحة اإلرهاب العراقي رقم  .32

 2006 لسنة 20العراق رقم  –قانون وزارة السياحة في اقليم كوردستان  .33

المعدل  1969لسنة  111قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم  .34

 .2008لسنة  6والقوانين الخاصة األخرى رقم 

 .النافذ 2009لسنة  22رقم  اليمني قانون السياحة .35

 . 2012لسنة  6قانون تنظيم السياحة القطري رقم  .36

  .2014( لسنة3مكافحة اإلرهاب الليبي رقم )قانون  .37

 .2017لسنة  49قانون االدعاء العام العراقي رقم  .38

 .2017 لسنة 76قانون اقامة االجانب رقم  .39

  األنظمة والتعليمات -اً سابع

 .1968لسنة  35سياحية العراقي رقم نظام تصنيف المنشآت ال .1

  .1969( لسنة 1رقم ) العراقي لسياحيةتعليمات كيفية إدارة المنشآت ا .2

  .1975تعليمات اجور الخدمة في المنشآت السياحية العراقي لسنة  .3

 .وتسعير الفنادق والمطاعم الشعبيةتصنيف العراقي  1978( لسنة 9تعليمات عدد ) .4

 .1991لسنة  7رقم  العراقي الشروط الخاصة بتشغيل المخيمات السياحية .5

تعليمات المنشآت الفندقية و السياحية و المطاعم و اإلستراحات السياحية و النوادي  .6

 . 1999لسنة  العراقي الليلية و الواجبات المهنية

 . 2002لسنة  5رقم العراقي تعليمات شروط تصنيف الدور السياحية  .7

 القرارات.-اً ثامن

 لشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحة 1973لسنة 181القرار رقم  .1
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م بشأن الالئحة المنظمة ألعمال المنشآت 2006لسنة  38قرار وزير السياحة رقم  .2

 الفندقية السياحية اليمني

م  بشأن الالئحة المنظمة ألعمال 2006لسنة   40قرار وزير السياحة اليمني رقم  .3

 المنشآت السياحية للطعام والمنتزهات الترويجية
بشأن الالئحة المنظمة لعمل المنشآت  2006( لسنة 38قرار وزير السياحة رقم ) .4

 الفندقية السياحية

بشأن المخالفات  19/2/2008بتاريخ  2084قرار هيئة السياحة العراقية رقم  .5

 .والعقوبات 

بشأن الئحة نظام جائزة رئيس الجمهورية  2008لسنة  29ير السياحة رقم قرار وز .6

 للتميز السياحي

 979قرار وزير السياحة المصري بخصوص ترخيص عمل المنشآت السياحية رقم  .7

ديسمبر  6في  275منشور في جريدة الوقائع المصرية في العدد  2014 لسنة

 .2014لسنة

اريخ الصادر بت 2084رقم العراقية بشأن العقوبات والغرامات قرار هيئة السياحة   .8

 .رغير منشو 19/2/2008
حة شركة اليقين للسفر والسيا العراقية  توصية بالغرامة على هيئة السياحة قرار .9

 غير منشور. 3/2/2019بتاريخ  1741المرقم 

نة كربالء مديفندق ومطعم ) باب الحوائح( في  العراقية بتغريم  هيئة السياحة قرار  .10

 غير منشور. 20/12/2018الصادر بتاريخ  1467المرقم  ةالمقدس

 182قرار هيئة السياحة العراقية بغلق الشركات غير المجازة للعمل السياحي رقم   .11

 غير منشور.2018لسنة 

يبن عدد األبنية  20/9/2017بتاريخ  23254رقم  العراقية  قرار هيئة السياحة  .12

 غير منشور.- 2017غرافي لسنةالمتضررة وموقعها الج

 

 التفاقيات-اً تاسع

 -اسعاً 1979لسنة  6/ 13اتفاقية عدن للمنظمة العربية السياحية موقعة بتاريخ  .1

 االتفاقيات الدولية 

اتفاق سياحي بين المملكة االردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والذي تم توقيعه  .2

 .30/4/1986في عمان، بتاريخ 

التعاون السياحي بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اتفاقية  .3

 .23/6/1999اليمنية، الموقعة في صنعاء، بتاريخ 

المنصوص عليه في  2003اتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية عام  .4

 النظام األساسي لمنظمة السياحة العالمية.

بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية وحكومة  برنامج تنفيذي للتعاون السياحي .5

الذي وقع في صنعاء  ،2007 -2005الجمهورية اليمنية، لألعوام 

 .23/6/1999بتاريخ
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برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية  .6

اريخ ، بت، الموقع في عمان2007-2005عوام وحكومة جمهورية مصر العربية لأل

13/1/2005. 

المدونة العالمية آلداب السياحة الصادرة بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرار  .7

 .2000كانون األول/ديسمبر 

 التقارير -عاشراً 

 2016، مسح الفنادق ومجمعات االيواء السياحي لسنة  لإلحصاءتقرير الجهاز المركزي 

 .2016،جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ،بغداد ، 

 المواقع اللكترونية -عشر حادي

المنشورة على  1979لسنة  6/ 13اتفاقية عدن للمنظمة العربية السياحية موقعة بتاريخ  .1

 :الموقع االلكتروني

 http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id تاريخ اخر زيارة للموقع

31/7/2018. 

اتفاق سياحي بين المملكة االردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والذي تم توقيعه  .2

 :.متاح على الموقع اإللكتروني30/4/1986في عمان، بتاريخ 

 www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx  اخر زيارة للموقع بتاريخ

8/5/2018. 

 

اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية  .3

 :.متاحة على الموقع االلكتروني23/6/1999اليمنية، الموقعة في صنعاء، بتاريخ 

 www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx   اخر زيارة للموقع بتاريخ

8/5/2018. 

برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية وحكومة  .4

الذي وقع في صنعاء  ،2007 -2005الجمهورية اليمنية، لألعوام 

 :.متاحة على الموقع االلكتروني23/6/1999بتاريخ

 www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx   اخر زيارة للموقع بتاريخ

8/5/2018. 

برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية وحكومة  .5

، الموقع في عمان ، بتاريخ 2007-2005جمهورية مصر العربية لألعوام 

 :الموقع االلكتروني على .متاحة13/1/2005

 www.mota.gov.jo/contents/agreementsar.aspx خ اخر زيارة للموقع بتاري

8/5/2018. 
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حمزة خليل الخدام، دور الشرطة السياحية في حماية المنشآت السياحية واألثرية في  .6

 :االكتروني ، بحث منشور على الموقع4االردن، ص

 http://repository.nauss.edu.sa/handle 

رؤوف محمد علي االنصاري، السياحة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية،  .7

 www.SUTUUR.COM :الموقع االلكترونيبحث منشور 

سميرة بنت سعيد القحطاني، جوانب من المخاطر والجرائم التي تتعرض لها االثار  .8

 :والمنشآت السياحية وتأثيرها على االمن السياحي، بحث منشور على الموقع االلكتروني

 https:/repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle  تاريخ اخر زيارة للموقع

12/10/2018. 

، منشور على الموقع دة للقانون الجنائي الدستوري عبد الفتاح مراد ، األسس الجدي .9

 :االلكتروني

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/247775.aspx اريخ اخر زيارة للموقع .ت

30/7/2018. 

بحث منشور على االنترنيت على الموقع عماد حسين نجم ، صفة الضبط القضائي ،  .10

. almerja.com/reading.php?i1&ida1296&id973&idm36680 :االلكتروني

 19/11/2018تاريخ اخر زيارة للموقع 
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